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LadiPs and Gentlemen, 

This {'VPnin~J is dedicatml to onP of the most fas

cinat inq , ambiquous <md perilous issues of our 

ex is tPnce , t houqh 01w brinqin~J ho pe as well : 

kno w i n CJ . PeoplP have been pursuinq knowledqe 

for centuries , it has an irresistiblP attraction for us, 

it qives us the qreatest joy and sat isfact i on, but can 

also brinq ruin, pain and bitter disappointment. Not 

knowinq means bPinq su bject to u •rt ain limita I ions 

in tlw tau~ of surroundinq reality, but also bPinq 

unconst rained by a sonwt i mes di st rPssinq or ev ! ' łl 

traqic awareness. 

The lwroines of the two operas we present toniqht 

cl o n' t know. 13oth of them dPsire knowledql ~. 

Those around them try to protect them from know 

inq. Even thouqh tlw motivation of tlwse quard

ians of tlw truth are very difforPnt, tlw overall idPa 

is the same: tlwy b{dieve that knowh~dqe will be 

a source of unhappiness for tlw two women . Tlw 

kinq, Iolanta's fatlwr, is wronq. 13luebeard is riqht. 

lolanta will be savecl by love. Jucłith's love will be 

her downfall. Convincecł of the pow• ~ r of her foel

inqs and her influence over lwr husbancł/maswr, 

she insists on lettinq her curiosity take control ; 

in this, siw cleprives herself of thP chance for any, 

even illusory happiness. 

In a symbolic, almost fairy-tale way, on tlw bor

derli1w of leqencł and parable, bot h o pe ras inviw 

us to reflect upon ourselves rat.her than tellinq a 

specific story. Saturatecl with nwaninqs, they offor 

exwnsive freeclom of interpretat ion, invitincJ us to 

an Pxist Pntial, philosophical, co CJ n i t i v e cl i s -

co u r se ... St<HJPd, t lwy are primarily a musical 

and tlwatrical si~Jn . In their modPst, pure visual 

and actinq form, in tlwir rich texture of sound, we 

fine! a start inq point for our own very incliviclual 

experiencp - one t hat is equally emot ional and 

intellect ual, it s essence being to understancl our 

own willinCJllPSS and couraqe to learn, our neecl u 
wisely balance our curiosity a9ainst humility in the 

face of nPcessary ir1norance. 

We havP juxtaposecl two works that an~ very cliffer 

Pili in t !wir st ruct urP and musical expression: t IH 

mattirP Iolanta saturated with the spirit of Roman 

ticism - l'yotr Tchaikovsky' s last opera, and a mas 

terpiecP of modernism - 13óla Bartók's 131uebeard' . · 

Castle which ope1wd up com piet efy 1ww prospect . · 

in European music. We have juxtaposPcl two pow 

erful compos!'rs, qreat idioms of world musical cui 

tun•, artists who use complewly clifforPnt Ianqu<HJ! 

essentially to touch upon a sinqle, common mys

t ery of human fate. 

At the concluctor's stand we have Valery Gerqie 

- the qreat demiurqe of the contemporary music 

scene. The staqin~J is by Mariusz Treli11ski, desiqn 

by Boris Kudlicka; this is an outstandinq duo of 

artistic personalities who toqether have created se 

many maqnificent, poiqnant shows. This particular 

production also marks the start of our collaboration 

with a very important partner: in January 2015 the 

show you see today will premiere at New York's 

Metropolitan Opera. 

We invite you to an evenin9 of investi9ation -

investic1at incJ the space of music , tlw space of tlwa

tre and ourselves in tlwse spaces . May this meetin~J 

enrich us all. 

Walch~mar D<1browski 

Szanowni Państwo, 

dzisiejszy wieczór dedykowany jest jednemu z naj
bardziej fascynujących, niejednoznacznych i nie
bezpiecznych, ale też niosących nadzieję zagadnień 
naszej egzystencji: p o z n a n i u . Temu, do czego 
ludzie dążą od wieków, co ma dla nas nieodpartą 
moc przyciągania, co daje największą radość i satys
fakcję, ale potrafi też nieść zgubę, ból i gorycz roz
czarowania. Nie wiedzieć - znaczy zarówno być 
poddanym pewnym ograniczeniom wobec otacza
jącej nas rzeczywistości, jak i pozostawać wolnym 
od niekiedy przykrej lub wręcz tragicznej świado
mości. 

Bohaterki obu przedstawianych dziś oper n i e 
w i e d z ą. Obie pragną wiedzieć . Obie otoczenie 
próbuje przed tym poznaniem ochronić - a choć 
pobudki tych strzegących prawdy są zupełnie inne, 
myśl przyświeca im ta sama: wierzą, że pozna
nie stanie się dla tych kobiet żródłem nieszczę
ścia . Król - ojciec Jolanty - myli się. Sinobrody ma 
rację . Jolantę wyzwoli miłość . Judytę miłość zgubi 
- przekonana o sile własnych uczuć i swoim wpły
wie na męża-pana, wymusza prymat swojej cieka
wości; tym samym odbiera sobie szansę na jakie
kolwiek, złudne choćby szczęście . 

Obie opery symboliczne, na poły baśniowe, na 
styku legendy i przypowieści, są raczej zaprosze
niem do własnych refleksji niż przekazem określo
nej historii. Nasycone znaczeniowo oferują szerokie 
możliwości interpretacyjne, zapraszając do dys
kursu egzystencjalnego, filozoficznego, p o z n a w
c z e g o. . . Inscenizowane - są przede wszystkim 
muzycznym i teatralnym znakiem. W oszczędnej, 

czystej formie plastycznej i aktorskiej, w bogatej 
fakturze brzmieniowej znajdujemy punkt wyjścia 
do własnego, bardzo indywidualnego przeżycia 

- tyleż emocjonalnego, co intelektualnego - którego 
istotą staje się zrozumienie własnej woli i odwagi 
poznawania, potrzeby mądrego wyważenia cieka
wości i pokory wobec przymusu niewiedzy. 
Zestawiamy dwa zupełnie odmienne w swej struk
turze i wymowie muzycznej dzieła: przesyconą 

duchem romantyzmu, dojrzałą Jolantę, ostatnią 

operę Piotra Czajkowskiego i arcydzieło moder
nizmu - otwierający zupełnie nowe perspektywy 
w muzyce europejskiej Zamek Sinobrodego Beli 
Bartóka. Zestawiamy dwie kompozytorskie potęgi, 
wielkie idiomy światowej kultury muzycznej; twór
ców, którzy władając zupełnie odmiennymi języ
kami, w istocie dotykają jednej, wspólnej tajemnicy 
ludzkiego losu. 
Za pulpitem dyrygenckim staje Valery Gergiev -
wielki demiurg współczesnej sceny muzycznej. 
Inscenizuje, w scenografii Borisa Kudlićki, Mariusz 
Treliński - duet wybitnych osobowości artystycz
nych, który stworzył tak wiele pięknych, przejmu
jących inscenizacji . Ta realizacja to dla nas także 
początek współpracy z bardzo ważnym partnerem: 
prezentowana dziś produkcja będzie miała w stycz
niu 2015 roku swoją premierę w nowojorskiej 
Metropolitan Opera. 

Zapraszamy Państwa na wieczór rozpoznawania: 
przestrzeni muzyki, przestrzeni teatru i siebie w tych 
przestrzeniach. Niech nas to spotkanie ubogaci. 

'ir I 
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Waldemar Dąbrowski 
Dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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Jolanta jest niewidoma. Żyje w odosobnieniu. Mieszka w ukrytym w nie
dostępnych górach domu pod opieką Marty i Bertranda. Jej ojciec, Król 
Rene, zdecydował, by córka nie dowiedziała się, że jest niewidoma. Nie 
chce też, by o ślepocie Jolanty dowiedział się Robert, jej przyszły mąż. 

Jolanta żyje w przekonaniu, że oczy służą wyłącznie do płaczu. Zaczyna 
jednak odczuwać niepokój związany z niejasnymi przeczuciami. 
Posłaniec zapowiada wizytę króla i wielkiego mauretańskiego medy
ka. Diagnoza lekarza jest jednoznaczna: Jolanta musi dowiedzieć się 
o swoim kalectwie, zanim będzie można zacząć leczenie. Rene nie zga
dza się na to. 
W domu Jolanty zjawiają się Robert i Vaudemont. Miejsce robi na nich 
wrażenie, jakby skrywało tajemnicę, niebezpieczeństwo, czują zagro
żenie . Spotykają Jolantę, nie wiedzą kim jest, Robert nie wie, że to jego 
narzeczona, z którą nie chce się wiązać, bo kocha inną. Vaudemont 
jest zachwycony dziewczyną, a Robert zaniepokojony tajemniczym 
miejscem. 
Vaudemont oczarowany urodą Jolanty prosi, by dała mu na pamiątkę 
czerwoną różę . Jolanta dwukrotnie podaje mu białą . Vaudemont orien
tuje się, że dziewczyna nie widzi. Jolanta nie ma pojęcia, co znaczy 
widzieć, nie ma świadomości, co traci. Król Rene zastaje Vaudemonta 
na rozmowie z Jolantą . Boi się, że przybysz odkrył przed nią tajemni
cę. Pozbawiona własnej woli Jolanta, nie wie nawet, czy chce widzieć , 

zrobi wszystko, co każe jej ojciec. Lekarz nie widzi nadziei na ratunek 
- bez wewnętrznego pragnienia nie ma szans na zmianę . By wzbudzić 
w córce pragnienie odzyskania wzroku, król grozi, że jeśli leczenie się 
nie powiedzie, Vaudemont zostanie zabity. 
Dzięki podjętemu leczeniu Jolanta odzyskuje wzrok. Ojciec zgadza się na 
jej ślub z Vaudemontem. A jednak moment odzyskania wzroku nie jest dla 
Jolanty oczekiwanym wybawieniem. Oślepiona światem nie może uwie
rzyć, że tak wyglądają bliscy jej ludzie. Miłość do Vaudemonta i ceremo
nia ślubna przyćmiewają jej lęki. Czy na zawsze? 
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lolanta is blind. She lives a secluded life. She is treated like a doli . A long 
time ago her father, King Rene, hid her from the world and placed her in the 
care of simple people, Martha and Bertrand. This father's greatest concern 
is for his daughter never to find out she is blind. He also doesn't want the 
news of lolanta's blindness to reach Robert, her future husband. lolanta is 
convinced thai eyes are only for crying. However, she is becoming anxious 
and has some vague presentiments. 
Almeric arrives at lolanta's dwelling, announcing a visit from the king and a 
famous Moorish physician. The doctor's diagnosis is elear: lolanta musi be 
told of her disability before treatment can begin. Rene says no. 
Robert and Vaudemont appear at lolanta's house. They are overawed, the 
place seems to hide a secret, danger, they feel threatened. They meet lolanta 
not knowing who she is; Robert doesn't know she is his betrothed, whom 
he doesn't want to marry because he loves someone else. Vaudemont is 
enchanted with the girl while Robert is worried by this mysterious place. 
Enthralled with lolanta's beauty, Vaudemont asks her to give him a red rose 
as a keepsake. lolanta hands him a white one, lwice. Vaudemont realizes thai 
she can 't see. lolanta has no idea what it means to see, she isn't aware what 
she is missing. King Rene catches Vaudemont talking to lolanta. He is furio
us with him for revealing the secret to her. With no will of her own, lolanta 
doesn't even know whether she wants to be able to see , she will do anything 
her father tells her. This only confirms the doctor's words thai without an 
inner desire, no change is possible. To awaken her desire to regain her sight, 
the king threatens thai if the treatment fai Is Vaudemont will be killed. 
Thanks to the treatment, lol anta can see. Her father consents to her marriage 
to Vaudemont. Nevertheless, the moment when she regains her sight doesn't 
bring lolanta the expected deliverance. Blinded by the world , she can'! belie
ve thai the people she loves look the way they do. Her love for Vaudemont 
and the wedding ceremony subdues her fears. Will il be forever? 
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Judyta przyjeżdża do Sinobrodego. Dla niego zostawia dom rodzinny 
i spokój uporządkowanej egzystencji. Tajemnica Sinobrodego ją uwo
dzi. Zna przerażające pogłoski , obawia się , że może nie mieć powro
tu, ale decyduje się wejść do jego domu. Drzwi zamykają się , Judyta 
wyznaje, że kocha Sinobrodego. Wierzy, że ta miłość go odmieni i roz
świetli jego mroczny dom. Zapewnienie o miłości będzie powtarzać 
jak mantrę, domagając się otwarcia kolejnych siedmiu pokoi. W pierw
szym z nich znajduje się katownia, w drugim zbrojownia. Te pokoje 
napełniają ją przerażeniem . Za kolejnymi drzwiami kryją się skarbiec 
i ogród. Sinobrody odsiania przed Judytą swoje imperium. Ona wszę
dzie widzi krew, na klejnotach, na broni, na kwiatach. Nie chce podpo
rządkować się Sinobrodemu, który mówi: ,Kochaj" i ,Nie pytaj o nic". 
Ona mówi, że go kocha i chce, by się przed nią otworzył , odkrył swoje 
wnętrze, odsłonił lęki. Domaga się otwarcia wszystkich drzwi. Szósty 
pokój - morze łez , to miejsce, w którym Judyta dochodzi do kresu 
poznania. Zostały siódme drzwi. Za nimi kryje się przestrzeń poza 
życiem , zawieszona między życiem a śmiercią . Tam kryją się poprzed
nie żony Sinobrodego. Judyta przechodzi przez siódme drzwi i dołącza 
do nich. Zostaje na zawsze włączona w przestrzeń Sinobrodego. Kolo 
jej wędrówki zamyka się. A może zamknęło się już dawno, kiedy spo
tkała Sinobrodego? 

ff p'S cASf LE 
s.LOf PfA 

!~~0rs1s 
Judith has come to live with Bluebeard, having left her family home and her 
peaceful, ordered existence. Bluebeard 's secret mesmerizes her. She knows 
the terrifying rumours, she fears she may be on a road of no return, yet she 
decides to enter his home. The door closes, Judith confesses her love for 
Bluebeard. She believes thai love will change him and light up his gloomy 
home. She repeats her profession of love like a mantra as she demands thai 
seven consecutive rooms be opened. The first one is a torture chamber, the 
second an armoury. These rooms fill her with terror. The next doors conceal 
a treasury and a garden. Then Bluebeard shows his empire to Judith. She 
sees blood everywhere: on jewels, weapons, flowers. She doesn't want to 
defer to Bluebeard who says "Love me" and "Ask no questions". She says 
she loves him and wants him to open up to her, reveal his inner self, uncover 
his fears. She demands thai all the doors be opened. The sixth door, a sea of 
tears, is where Judith reaches the limit of knowledge. Thai leaves the seventh 
door. Behind il is a space beyond life, on the border of life and death. There 
are conceal Bluebeard's previous wives. Passing through the seventh door, 
Judith joins them. She is made a part of Bluebeard's space forever. The 
circle of her journey closes. Or, perhaps il closed a long time ago, when she 
first met Bluebeard? 
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Kuba Mikurda: O wystawieniu Zamku Sinobrodego Bartóka 
i Balazsa myślałeś już ponad dziesięć lat temu, kiedy zaczyna
łeś swoją karierę reżysera operowego. Co przyciąga cię w tej, 
wydawałoby się dość ascetycznej, kameralnej jednoaktówce? 
Dlaczego teraz do niej wracasz? 
Mariusz Treliński : Myślę, że chodzi o korzenie filmowe. Autor 
libretta, Bela Balazs, był jednym z najciekawszych krytyków 
filmowych swojego czasu, pionierem myślenia o kinie, które 
dostrzegało w nim nową sztukę , nowy język . Zamek Sinobro
dego to utwór szalenie filmowy. Muzyka Beli Bartóka zdaje się 
generować obrazy, jest w niej coś wizualnego, potrafi poruszyć 
wyobrażnię nawet najbardziej niewrażliwych słuchaczy. 

Fakt, że Zamek powstał na początku wieku - pierwsze wykonanie 
miało miejsce w 1918 roku - nakazuje jednak pewną ostrożność. 
To pierwszy moment zachłyśnięcia Freudem, psychoanalizą, 

dziwnością ludzkiej psyche. Z naszej perspektywy jest w tym coś 
dziecinnego, nazbyt prostego. Balazs i Bartók próbują zamknąć 
tajemnicę w jednym pokoju - ja chciałem tego uniknąć . 

Z drugiej strony, Zamek to utwór podszyty niesłychaną grozą. 

Ciemność , która nadciąga w finale to również historyczna ciem
ność . Jest w tym rozpad poprzedniego stulecia - stulecia wiary 
w postęp i rozum. Jest w tym i Freud, i Edgar Allan Poe. Jak mówił 
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Kuba Mikurda: You already considered staging Bluebeard's 
Castle by Bartók and Balazs more than ten years ago, when 
you were embarking on your career as an opera director. What 
exactly attracts you to this rather ascetic, small-scale one-act 
opera? Why did you decide to go back to it? 
Mariusz Treliński : I think it has to do with its film roots. The 
author of the libretto, Bela Balazs, was one of the most interesting 
film critics of his time, a pioneer of an approach to cinema that 
recognized it as a new art, a new language. Bluebeard's Castle 
is an amazingly cinematic work. Bela Bartók's music seems to 
generate images; there's something very visual about it, capable 
of moving the imagination of even the most insensitive listeners. 
However, the fact that Bluebeard's Castle was written at the 
beginning of the century - the first performance took place 
in 1918 - means that same caution is needed. This was the 
first moment of fascination with Freud, psychoanalysis and the 
strangeness of the human psyche. From our perspective there 
is something childish and simplistic about it. Balazs and Bartók 
wanted to enclose the mystery within a single room - something 
I actually wanted to avoid. 
On the other hand, Bluebeard's Castle is a work with an incred
ible undertone of dread. The impending darkness in the final 

ten pierwszy, ludzki narcyzm, ludzka pewność siebie otrzymały 
trzy ciosy - pierwszy zadał Kopernik, dowodząc , że wszechświat 

nie kręci się wokół człowieka ; drugi - Darwin, odbierając mu 
centralne miejsce w porządku natury; trzeci - psychoanaliza, 
pokazując , że nie panuje nawet nad samym sobą , że są w nim 
obce, nieświadome siły, że jest w nim chaos. I być może to miał 
na myśli Balazs, pisząc libretto. 

Począwszy od drugiej polowy XIX wieku dom Sinobrodego 
- jego posiadłość, jego zamek - zajmuje coraz ważniejsze 
miejsce w kolejnych wersjach baśni. Wcześniej co najwy
żej konotował jego majątek, status, przynależność klasową. 
Teraz staje się projekcją jego psyche. Opera Bartóka i Balazsa 
sygnalizuje to już w samym tytule. 
To fascynujące - u Bartóka i Balazsa jest on, ona i zamek. W jed
nej z pierwszych redakcji utworu jest nawet zapis, że zamek to 
jedna z dramatis personae, że to trzecia osoba w tym dramacie. 
Jest w tym jakaś niesłychana tajemnica. Zamek współodczuwa 
z bohaterami, drży, wzdycha, rozpada się. Chciałem jednak uciec 
od prostej, psychologizującej wykładni , zgodnie z którą wnętrze 
zamku to wnętrze Sinobrodego, a kolejne pokoje ujawniają kolej
ne tajemnice tego wnętrza . To coś dużo większego , dużo bar-

scene is also the darkness of history. You can see the disin
tegration of the previous century, a century defined by faith in 
progress and reason. There's both Freud and Edgar Allan Poe 
here. As the farmer famously said, human narcissism, human 
self-confidence had received three painful blows - the first one 
dealt by Copernicus who proved that the universe didn't revolve 
around humankind, the second by Darwin who deprived humans 
of their central place in the order of nature, and the third by psy
choanalysis which showed that people couldn't even control 
themselves, that there were alien, unconscious forces within 
them, as well as chaos. Perhaps that's what Balazs had in mind 
when he wrote his libretto. 

From the late 19th century, Bluebeard's home - his estate, 
his castle - began gaining in importance in the tale. In earlier 
versions, the place signilied his lortune, status or social class, 
but later il became a projection of Bluebeard's psyche. Bartók 
and Balazs's opera even hints at this in the title - it's not sim
ply Bluebeard anymore, it's Bluebeard's Castle. 
lt's fascinating - in Bartók and Balazs's version there 's him, 
there 's her and 1here's the castle. One of the first drafts of the 
text even includes a note that the castle is one of the dramatis 
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dziej zagadkowego. To rodzaj trzeciej sity, która działa między 
dwojgiem ludzi i reaguje na ich uczucia. Próba jednoznacznego 
jej nazwania byłaby czymś naiwnym. Myślę o niej w kategoriach 
Freudowskiego libido - jako o energii, która powstaje między 
ludźmi w momencie pożądania , miłości, zakochania, namiętno
ści. Energii, która rodzi się w spojrzeniu, która rodzi się w doty
ku, kiedy oko dostrzega oko, kiedy ciało dotyka ciała . Ale też 
- jako o młodopolskiej chuci, czymś chtonicznym, związanym 
z bagnem, lasem, trzęsawiskiem , czymś groźnym i wciągającym 
zarazem. 

Jednym z od razu widocznych gestów interpretacyjnych, 
gestem montażowym, jest zestawienie Zamku Sinobrodego 
z Jolantą Czajkowskiego. Jak widzisz relację między nimi? 
Traktuję losy Judyty, bohaterki Zamku, jako swoistą kontynuację 
losów Jolanty. W ten sposób próbuję opowiedzieć historię, w któ
rej byłby zapis całego losu człowieka , wyjście i powrót. Jolan
ta i Zamek mają szereg wspólnych elementów. - oba utwory są 
baśniami , oba opowiadają o kobiecie w relacji z silnym, domi
nującym mężczyzną . Dodatkowo, w tle baśni Czajkowskiego jest 
dramatyczny kontekst biograficzny. Jolanta to ostatnia opera Czaj
kowskiego, pisze ją po trzykrotnej próbie samobójczej - samo
bójstwo miało być „honorowym rozwiązaniem" , które zapropono
wano mu w związku z oskarżeniami o homoseksualizm. 
W takim klimacie, klimacie zaszczucia, w skrajnych emocjach, 
powstaje Jolanta - opowieść o nadwrażliwej postaci, innej od 
wszystkich wokół. O inności Jolanty stanowi jej ślepota - ale nie 
widząc tego, co na zewnątrz , Jolanta widzi wewnętrznie . Z jed
nej strony okaleczona, z drugiej bogatsza o swoją inność. To 
niemal archetypiczna postać - ślepiec, który widzi więcej, nie
widomy poeta, jasnowidz. Czajkowski sięga po stale, baśniowe 
motywy - Jolanta jest księżniczką, jej ojciec, król Rene, trzyma 
ją zamkniętą w wieży, każdemu, kto jej dotknie, grozi kara śmier
ci. Pojawia się hrabia, który zakochuje się w Jolancie. W finale 
Jolanta odzyskuje wzrok, uwalnia się od ojca, wchodzi w świat, 
zaczyna normalne życie. 

Ale ceną tego normalnego życia jest utrata tego, co czyniło 
ją wyjątkową. Aby wejść „do świata'', w porządek społeczno
symboliczny (tu sygnalizowany przez małżeństwo) , Jolanta 
musi coś oddać. 
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personae, that it's the third person in this drama. There is some
thing incredibly mysterious about that. The castle sympathizes 
with the characters - it trembles, it sighs, it falls apart. However, 
I wanted to avoid a simple, psychological interpretation claim
ing that the interior of the castle is Bluebeard's inner self and 
that the different rooms reveal the secrets of that inner self. The 
castle is something far greater, far more mysterious. lt's a kind 
of third force operating between two people and responding to 
their feelings. To try to give it a precise name would be na'ive. 
I think of it in terms of the Freudian libido, as an energy that arises 
between people at the moment of lust, love, infatuation, passion; 
as an energy which is born in a gaze, in a touch, when eye meets 
eye, when body touches body. But also as the chuć, sexual urge, 
described in Polish modernist literature: underworldly, associ
ated with swamps, forests, marshes, something threatening and 
enthralling at the same time. 

One of your immediately apparent interpretive moves is jux
taposing Bluebeard's Castle with Tchaikovsky's Io/anta in a 
double bill. How do you view the relationship between the two 
works? 
To me the fate of Judith, the heroine of Bluebeard's Castle , 
in a way continues the story of lolanta. lt's my way of trying 
to tell a story which would encompass an entire human fate, 
both departure and return. Io/anta and Bluebeard's Castle share 
a number of features: both are fairy tales, both are about a wom
an in a relationship with a strong, dominant man. In addition, 
in the background of Tchaikovsky's fairy tale there's a dramatic 
biographical context. Io/anta is Tchaikovsky's last opera, written 
after his three failed suicide attempts - suicide was suggested 
to him as an "honourable solution" after he had been accused of 
being homosexual. 
In such an extreme emotional climate, a climate of persecution, 
Tchaikovsky wrote Jolanta - a tale about a hypersensitive char
acter different from everybody around her. lolanta's otherness 
results from her blindness - however, not being able to see the 
outside world, lolanta does see the inside. She is handicapped, 
but on the other hand she's enriched by her otherness. She's 
almost an archetypal figure - the sightless person who sees 
more; the blind poet or clairvoyant. Tchaikovsky employed typi
cal fairy-tale motifs: lolanta is a princess; her father, King Rene, 
keeps her locked in a tower; anyone who touches lolanta faces 
the death penalty. One day a duke appears and falls in love with 
her. In the end lolanta regains her sight, breaks free from her 
father, enters the outside world and starts a norma! life. 

But the price of a norma! life is losing what made her special. 
To go into the world, to become part of the socio-symbolic 
order (here signified by marriage), łołanta has to renounce 
something. 
That's the perversity of Tchaikovsky - when lolanta is about 
to regain her sight, when she is about to become like anyone 
else, Tchaikovsky writes that she "sobbed like a lamb led to the 
slaughter". The finale of the opera, with lolanta regaining her 

Na tym polega przewrotność Czajkowskiego - w momencie, 
gdy Jolanta ma odzyskać wzrok, gdy ma stać się taka, jak inni, 
Czajkowski pisze, że .tkała jak jagnię prowadzone na rzeź". 

Odzyskanie wzroku i małżeństwo, finał , który w pierwszej chwili 
uznajemy za pozytywny, za happy end (co sugeruje sama muzy
ka), okazuje się dużo bardziej niejednoznaczny. Jolanta będzie 
widzieć jak inni, ale utraci swój szczególny, wewnętrzny świat 
_ świat wyobraźni, świat pogłębionego czucia, świat poetki, 
a być może - świat samego Czajkowskiego. Choć , jak w każ
dym przypadku wiązania biografii z twórczością , nie wolno nam 
popaść w pułapkę zbyt dosłownej interpretacji. 

Jolanta kończy się zatem odzyskaniem wzroku i wyjściem 
w świat, Zamek Sinobrodego - odwrotnie, to rodzaj powrotu, 
Judyta ucieka ze świata, przyjeżdża w podobne miejsce, jak to, 
które opuściła Jolanta, do domu w lesie, na odludziu. Na doda
tek w jednej z pierwszych scen Sinobrody zakłada jej opaskę 
na oczy - Judyta/Jolanta znów traci wzrok. 
Związku między Jolantą a Zamkiem szukałem w jej relacji 
z ojcem - relacji niezwykle silnej, zaborczej, nadopiekuńczej , 

gdzieś na krawędzi erotycznej fascynacji. Jolanta ma być tylko 
jego, tylko dla niego; kaźdy, kto przyjdzie z zewnątrz , zniszczy to, 
co jest między nimi. To niesłychany splot, jest w nim i miłość , 

i nadużycie, i czułość , i brutalność. Jolanta uwielbia ojca, a jed
nocześnie się go boi , oczekuje jego powrotu, choć ów powrót 
kojarzy się jej ze śmiercią - za każdym razem, gdy ojciec wraca, 
Jolanta czuje krew sarny na jego rękach . 

W finale opery Czajkowskiego Jolanta/Judyta wydobywa się 

z tej relacji, porzuca ją dla .normalnego życia", dla zwyczajnego, 
zrównowaźonego związku z Vaudemontem. Ale po wielu, wielu 
latach wraca do podobnej relacji. Jolanta/Judyta przychodzi do 
Sinobrodego, żeby w jego zamkniętych pokojach znaleźć prawdę 
o sobie. To z jej perspektywy chciałem opowiedzieć Zamek Sino
brodego. A przynajmniej otworzyć możliwość takiej perspekty
wy. Możemy mieć wraźenie , że Judyta chce ocalić Sinobrodego, 
że chce mu coś dać . Ale pokoje, które otwiera, mogą być równie 
dobrze jej projekcjami. W finale Judyta poznaje samą siebie, 
konfrontuje z tym, co zawsze w niej było , a z czego nie zdawała 
sobie sprawy, z własnym przymusem powtarzania. Z tym, że nie 
może uciec od tego, czego doświadczyła w dzieciństwie , że jest 
uzależniona od tego rodzaju więzi. 

Byłby to zatem rodzaj procesu psychoanalitycznego, w którym 
podmiot poznaje wypieraną prawdę o sobie, prawdę o swojej 
rozkoszy - choć owo rozpoznanie ma dla niego radykalne kon
sekwencje. To tym bardziej ciekawe, że piszący o Sinobrodym 
motywowali jego kolejne morderstwa przymusem powtarzania 
właśnie. Judyta zaś była tą, która - mniej lub bardziej sku
tecznie - próbowała przerwać ów przymus, co sugerowało 
możliwość zmiany, wyjścia . U ciebie jednak sprawy wygląda
ją bardziej pesymistycznie - oboje są ofiarami tego samego 
przymusu. 
Dlaczego Judyta przychodzi do domu Sinobrodego? To było dla 
mnie główne pytanie i początek refleksji nad Zamkiem. Judyta 

sight and marrying the duke, could be taken for a happy ending 
at first (even the music suggests this), but it turns out to be much 
more ambiguous. lolanta will see as others do, but she will lose 
her special inner world, the world of the imagination, the world 
of deeper feeling, the world of a poet and perhaps - the world 
of Tchaikovsky himself. Although, as in any case of linking an 
artist's life to his or her work, we shouldn't fali into the trap of too 
litera! an interpretation. 

Thus Io/anta ends with the heroine regaining her sight, leav
ing home and entering the world. Bluebeard's Castle is the 
other way round. First Judith flees from the world and comes 
to a place similar to that which lolanta left: a secluded house 
in the woods. Moreover, in one of the first scenes Bluebeard 
blindfolds her - Judith/lolanta loses her sight again. 
I sought the connections between Io/anta and Bluebeard's Castle 
in lolanta's relationship with her father. lt's a very strong relation
ship: possessive, overprotective, verging on erotic fascination. 
lolanta belongs to him, she's his and for him alone; anyone who 
comes from the outside will destroy their special bond. lt's an 
incredible mix of love and abuse, tenderness and brutality. lolanta 
loves and fears her father at the same time, she awaits his return 
although she associates it with death - every time her father 
returns, lolanta smells a doe's blood on his hands. 
In the finale of Tchaikovsky's opera, lolanta/Judith steps out of 
this relationship, abandons it for a "norma! life", for an ordinary, 
stable relationship with Duke Vaudemont. But after many, many 
years she returns to the same relationship. lolanta/Judith comes 
to Bluebeard and opens his rooms to find the truth about herself. 
lt's from her perspective that I wanted to tell Bluebeard's Castle, 
or at least to open up the possibility of such a perspective. lt 
might seem that Judith wants to save Bluebeard, that she wants 
to give him something. But the rooms she opens may just as 
well be her own projections. In the end Judith meets herself; she 
confronts something that had always been part of her, although 
she didn't consciously realize it. lt is her own repetition compul
sion, the fact that she can never escape what she experienced in 
childhood, that she's addicted to this kind of relationship. 

This would make it a kind of psychoanalytic process in which 
the subject recognizes the repressed truth about himself/ 
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wie, że Sinobrody jest najprawdopodobniej seryjnym morder
cą. Zaraz na początku mówi o pogłoskach , które dotyczą jego 
morderczej przeszłości . Porzuca swój świat- dom, ojca, matkę , 

narzeczonego, słońce - i idzie na dobrowolną śmierć . Dlaczego 
to robi? Być może sama tego nie wie, takich decyzji nie podej
muje się świadomie . Po prostu coś jej każe tam pójść . W świecie 
opery jest bardzo mało utworów tak wieloznacznych, tak cieka
wych do interpretacji , tak mieniących się znaczeniami w kontek
ście każdego nowego odczytania. 

A kim w tej interpretacji byłby sam Sinobrody? 
Być może jest figurą wyobrażoną , postacią wykreowaną przez 
Judytę . Opowiadając historię Sinobrodego z perspektywy Judyty, 
nie muszę wyjaśniać jego tajemnicy - a dążenie do jej wyjaśnie
nia jest, jak sądzę , główną wadą większości inscenizacji i ekra
nizacji czerpiących z baśni Perraulta. Dlaczego zabija? Czy to 
zaborcza matka? Impotencja? Homoseksualizm? Każda z tych 
odpowiedzi zubaża tę postać. To, tak jak byśmy próbowali odpo
wiedzieć na czym polegał fenomen Don Giovanniego. Nie ma 
jednej odpowiedzi. Tak jak powiedzieliśmy, Sinobrody to człowiek 
skazany na przymus powtarzania. Jest w tym bardzo podobny 
do Wagnerowskiego Latającego Holendra - żeglarza , który ist
nieje w kole Nietzscheańskiego wiecznego powrotu. Ale to jedno
cześnie figura jak Prospero, melancholik, ktoś , kto odgrodził się 
od świata , zamknął w swojej fortecy, ktoś wyklęty przez społe
czeństwo . Na początku w ogóle nie reaguje na Judytę , nie chce 
otwierać żadnych pokoi. Dopiero jej świeżość , jej emocjonalne 
zaangażowanie , jej prawda sprawiają, że w ogóle zaczyna zwra
cać na nią uwagę. W tym sensie to również opowieść o spo
tkaniu dwojga głęboko poranionych ludzi, wątpiących i pełnych 
niewiary, która nie pozwala im przekroczyć pewnych granic. 

Zaskoczyło mnie to, że rozwiązania muzyczne, które sto
suje Bartók, weszły póżniej do stałego repertuaru oprawy 
muzycznej hollywoodzkich horrorów. Kino stanowi zwykle 
istotną inspirację w twoich spektaklach - choćby Melancho
lia w Latającym Holendrze , Mroczny przedmiot pożądania 
w Manon Lescaut. Czy tak było i tym razem? 
Nawet bardzo. Gdybym mial wymienić jeden tytuł , to byłaby to 
pewnie Rebeka Hitchcocka. A bardziej ogólnie - thrillery i filmy 
grozy, filmy z lat 40„ kino noir. Fascynuje mnie specyfika tych 
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herself, the truth about his or her enjoyment - although such 
recognition has radical consequences for that person. lt's all 
the more interesting given that those who have written about 
Bluebeard often explain his serial killings as being motivated 
by repetition compulsion. Judith is someone who - with vary
ing success - tries to break this compulsion. That suggests 
the possibility of change, escape. Your version, though, is 
more pessimistic: both Bluebeard and Judith are victims of 
the same compulsion. 
Why does Judith come to Bluebeard's place? For me, that was 
the main question and the starting point in thinking about Blue
beard's Castle. Judith knows that Bluebeard is probably a serial 
killer. Right at the beginning she mentions the rumours about his 
murderous past. She abandons her world - her home, her par
ents, her fiance, the sun - and chooses a voluntary death. Why 
does she do this? Perhaps she doesn't know herself; one doesn't 
make such decisions consciously. Something simply makes her 
go there. The world of opera has very few works that are so 
ambiguous, so interesting to interpret, shimmering with different 
meanings at each new reading. 

In this interpretation, who is Bluebeard himself? 
Perhaps he's an imaginary figure, someone created by Judith. 
Telling his story from Judith's point of view allows me not to 
explain his sec ret - and the desire to explain it is, I think, the main 
drawback of the majority of stage and film adaptations of the Per
rault fairy tale. Why does he kill? Is it because of a possessive 
mother? lmpotence? Homosexuality? Each of these answers 
restricts Bluebeard's character. lt's like trying to explain the phe
nomenon of Don Giovanni. There is no one answer. Like we said, 
Bluebeard is a man condemned to repetition compulsion. This 
makes him very similar to Wagner's Flying Dutchman - a sailor 
trapped in a circle of Nietzschean eternal return. However, at the 
same time he's someone like Prospero - a melancholie, some
one who locked himself away from the world, who withdrew to 
his fortress; someone cursed by society. In the beginning he 
doesn't even react to Judith, he doesn't want to open any of the 
rooms. lt's only her freshness, her emotional commitment, her 
truth that convinces him to pay attention to her. In this sense, it 
is also a story about a meeting of two deeply wounded people, 
people full of doubt and unbelief preventing them from crossing 
certain boundaries. 

I was surprised that the musical ideas employed by Bartók 
were later used regularly in soundtracks for Hollywood hor
ror films. Cinema is usually an important inspiration in your 
productions - like Melancholia in The Flying Dutchman or The 
Obscure Object of Desire in Manon Lescaut. Is this also the 
case with Bluebeard's Castle? 
Very much so. Ił I had to name just one title, it would probably 
be Hitchcock's Rebecca. More generally, it is thrillers and hor
ror films, particularly films from the 1940s, as well as film noir. 
I am fascinated by their aura and their stifled eroticism. Due to 
the limitations introduced in the 1930s by the Hays Code, Hol-

filmów, wyczuwalny w nich zduszony erotyzm. Ze względu na 
ograniczenia wprowadzonego w latach 30. Kodeksu Haysa fil
mowcy tworzący w Hollywood nie mogli pokazywać wprost 
przemocy i erotyki. W efekcie przemoc i erotyka pulsuje w nich 
pod powierzchnią , przesyca drobne gesty, pozornie zwyczajne 
sytuacje. Nie miałem w pamięci kadrów z konkretnych filmów, 
chodziło mi bardziej o tę aurę . 

z drugiej strony, w samym libretcie Balazsa widać swego rodzaju 
znudzenie poprzednią formą operową, dążenie do nowego rodza
ju widowiska, które łączyłoby tradycje operowe z fascynacją 
kinem i jego możliwościami. I nie chodzi tylko o język kina - cię

cia montażowe, zbliżenia, akcję równoległą etc. - ale o odejście 
od właściwej operze dosłowności. Już w prologu Zamku pada 
pytanie: czy jesteśmy wewnątrz , czy na zewnątrz , czy patrzy
my na scenę , czy zaglądamy w samych siebie? W ten sposób 
podważona zostaje granica opery, wyrażny podział na scenę 
i widownię . Co, jak sądzę, wynika właśnie z doświadczeń kina, 
które angażuje nas bardziej niż wszystkie inne sztuki, wciąga nas 
w ekran, zaciera granicę między naszym wnętrzem a tym, co 
oglądamy. To z kolei wiąże się z motywem widzenia i niewidze
nia, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Sam zamek również bie
rze udział w tej grze - najpierw jest niezwykle konkretny, niezwy
kle realny, ale stopniowo zaczyna przechodzić w inny wymiar, 
stapia się z tym, co wokół, zrasta z lasem, traci kontury. Tytułowy 
zamek- dom, forteca, bastion - okazuje się projekcją , która roz
prasza się w ciemności. Być może w ogóle go nie było? • 
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lywood filmmakers couldn't show explicit violence and eroticism 
on screen. As a result, violence and eroticism pulsates just under 
the surface, pervading the smallest gestures and seemingly ordi
nary situations. I didn't think about particular frames or images 
from these films, I was more concerned with their aura as such. 
On the other hand, Balazs's libretto suggests a degree of bore
dom with the previous form of opera and a search for a new kind 
of show that would combine opera traditions with a fascination 
for cinema and its possibilities. And it's not just about the lan
guage of cinema - cutting, zooming, parallel action etc. - but 
about moving away from opera's literalism. Already the prologue 
to Bluebeard's Castle asks the question: are we outside or insi de, 
are we looking at the stage or are we looking at ourselves? This 
challenges one of the rules of traditional opera: the elear division 
into the stage and the audience. This, I believe, stems precisely 
from the experience of cinema which engages us more than any 
other art, draws us into the screen, blurs the line between aur 
interior and the images we're watching. This in tum takes us to 
the theme of seeing and not seeing, as we talked about earlier. 
The castle itself is also part of the game - at the beginning it's 
very concrete and real, but it gradually begins to move into a dif
ferent dimension, to blend into its surroundings, to mingle with 
the forest, to lose its contours. The eponymous castle - house, 
fortress, stronghold - turns out to be a projection, dissipating 
in the darkness. Perhaps it wasn't there in the first place „. ? • 

Przełożył Kuba Mikurda 
Współpraca Michał Oleszczyk 

Kuba Mikurda - filmoznawca, psycholog 
i filozof. Redaktor książek poświęconych 
twórczości Terry'ego Gilliama, Braci Quay, 
Tsai Ming-l ianga, Waleriana Borowczyka 
oraz surrealizmowi w kinie polskim. Pro
wadzi zajęcia w lódzkiej Szkole Filmowej. 
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Piotr Deptuch 

< < PIOTR CZAJKOWSKI (1840-1893) I 

Historia dziesięciu oper Piotra Czajkowskiego to sinu
soida wzlotów i upadków, która przekłada się na stany 
kompozytorskiej euforii, krzyżującej się z poczuciem 
bezwartościowości i utraty twórczego natchnienia. 
To bardziej nieustanna walka aniżeli systematycznie 
wznosząca się linia kompozytorskiego progresu, będą
cego przecież atrybutem Czajkowskiego - symfonika. 

C 
alą złożoność tej sytuacji ukazuje wzajemna rela
cja i antynomia dwóch ostatnich oper rosyjskiego 
mistrza - Damy pikowej (1890) i Jolanty (1892). 
O ile pierwsza z nich niemal od początku określona 
została mianem arcydzieła , o tyle druga budząc 

mieszane opinie zarówno publiczności , jak i samego kompozy
tora, z biegiem lat ulegała stopniowej marginalizacji. 
Przyczyniły się też do tego zapewne względy czysto techniczne. 
Jolanta już w samym założeniu miała być jednoaktówką wypeł
niającą zaledwie jedną część wieczoru. Kompozytor zestawił 
ją w swoisty dyptyk z Dziadkiem do orzechów. Choć podczas 
premiery 18 grudnia 1892 roku to właśnie nowa opera, a nie 
balet, spotkała się z większą przychylnością publiczności , to 
z czasem szala popularności zaczęła się zdecydowanie przechy
lać w stronę przenikniętej dziecięcą fantazją wigilijnej opowie
ści , która zaczęła wieść swój niezależny żywot , pozostawiając 

w osamotnieniu swoją premierową siostrę . Trwająca niemal 
półtorej godziny Jolanta , która wypełnia czas tylko o kilkanaście 
minut krótszy niż Straussowskie Salome czy Elektra, jak na część 
teatralnego wieczoru jest dość długa, będąc z kolei zbyt krótką 
jak na samowystarczające dzieło . Ponieważ praktyka zestawia
nia opery z baletem zdecydowanie nie sprawdziła się pojawił się 
więc problem dobrania do niej scenicznego .partnera". A że nie 
jest to proste i oczywiste pokazały ostatnie produkcje Jolanty, 
które łączyły ją zarówno z Alekiem Rachmaninowa (Petersburg, 
Baden-Baden, 2009), jak i pozornie znajdującymi się na przeciw
ległym estetycznie biegunie kompozycjami Strawińskiego - Sta

libretta przestrzeń utopijnej idealizacji nieustannie zderza się 

z muzyką, która co rusz zaburza swój pastelowy charakter, dając 
nam poprzez stężenie melancholii czy dramatyczną kulminację 
informację , że istnieje jeszcze jakieś podskórne dno, którego nie 
udaje się przeniknąć. O ile w przypadku Dziadka do orzechów 
jest to bardziej zawoalowane, o tyle w Jolancie sygnały wysyłane 
nam przez kompozytora są ewidentne. 

Jolantę, podobnie jak wiele innych dziel Czajkowskiego, zamó
wił Iwan Wsiewolożski - dyrektor teatrów carskich. Kompozytor 
pracował nad nią intensywnie od polowy roku 1891, przecho
dząc całą serię twórczych kryzysów, w czasie których niczym 
mantrę powtarzał tezę o swoim twórczym wypaleniu, całkowicie 
nieświadom , że jego największe arcydzieło - VI Symfonia h-moll 
op. 74 - dopiero przed nim. 

Libretto Jolanty oparte jest na dramacie Duńczyka Henrika Hert
za (1797-1870) Córka króla Rene, który przedstawia wysoce 
wyidealizowaną i daleką od faktów historię wczesnych lat pro
wansalskiej księżniczki Yolandy z Lorraine, żyjącej w latach 
1428-1483. Przetłumaczony na język rosyjski dramat zaadapto
wał na potrzeby operowego libretta brat kompozytora, Modest. 
Punktem wyjścia w procesie krystalizacji opery była jej kluczowa 
scena - duet Jolanty i Vaudemonta (który w dramacie Hertza 
nosi znamienne imię Tristan) , będący zarówno dramaturgicz
nym, jak i symbolicznym jądrem całości. 
Scalenie całości z owych tak pozornie porozrzucanych puzzli 

wikiem (Salzburg, 2011) i Persefoną (Madryt, 2011 ). 
Choć dyptyk Jolanta/Dziadek do orzechów w wyko
nawczej praktyce się nie sprawdzał , to obydwa dzie
ła przy całej rozbieżności , wynikającej z gatunkowej 
odmienności , łączy wiele nici pokrewieństwa . 

Po pierwsze, byty one dla Czajkowskiego próbą zato-

Czajkowski komponował operę swoim zwykłym 
sposobem, pracując nad poszczególnymi scenami 

w oderwaniu od chronologii wyznaczonej 
przez libretto. 

pienia się w świecie baśni , co dla twórcy piszącego 
niemal przez cale życie dźwiękową autobiografię - graniczącą 

często z emocjonalnym ekshibicjonizmem - stanowiło ewidentną 

próbą ucieczki od rzeczywistości. Po drugie, wykreowana poprzez 

stanowiło ostatni etap twórczego procesu. Jednoaktowe dzie
ło ostatecznie zamknęło się w dziewięciu scenach, stanowiąc 

strukturę tyleż logiczną, co anachroniczną w czasach zbliżającego 
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się milowymi krokami modernistycznego przełomu , który trady
cyjny model formy operowej wywróci niemal do góry nogami. 

Komponowana prawie w dziesięć lat po śmierci Wagnera Jolan
ta w swojej warstwie konstrukcyjnej cofa się niemal do mode
lu barokowej opery seria , w którym każda z pojawiających się 
postaci zostaje przez kompozytora obdarowana odpowiednią 
arią .na wejście ". Tę przetykaną recytatywami i nielicznymi 
ansamblami oraz chórami sekwencję indywidualnych scen 
zaburza dopiero pojawiający się mniej więcej w dwóch trze
cich przebiegu dzieła wspomniany duet pary protagonistów. Do 
tego momentu każda z głównych postaci opery wykonywała 
swój samodzielny .numer", co z pewnością wydawać się może 
triumfem konwencjonalnej formy ponad teatralną materią. Feno
menowi talentu Czajkowskiego zawdzięczamy fakt, iż pomimo 
tak pozornie schematycznej konstrukcji całość „dramaturgicznie 
oddycha", tworząc jedyne w swoim rodzaju crescendo, kon
sekwentnie prowadzące nas do finałowej iluminacji. Nie wolno 
jednak pozwolić , by całkowicie zwiodła naszą czujność konwen
cjonalna forma dzieła , gdyż podczas jego przebiegu pojawia się 
wiele elementów nietypowych, zastanawiających i dziwnych. 
Aby je dostrzec, wystarczy wsłuchać się choćby w brzmienie. 
Ponieważ muzyka predestynowana dla instrumentów smycz-

żu typowo ambicjonalnym. Wszak twórca Jeziora fabędziego był 
ewidentnie faworyzowany w opiniotwórczych kręgach carskich, 
co przekładało się na popularność jego scenicznych dziel, stano
wiących ewidentną konkurencję dla równie ambitnego i nie mniej 
pracowitego kolegi po fachu . 
Przez wiele lat postrzegano Jolantę jako grand operę , czyniąc 
dziełu ewidentną krzywdę . Choć dwie ostatnie sceny budują 
rzeczywiście potężne concertato , angażujące niemal wszystkich 
solistów i chór (quasi-oratoryjny finał przypomina nieco ostat
nią scenę Beethovenowskiego Fidelia) , to cale dzieło rozwija się 
w przestrzeni kameralnej intymności , podkreślonej jeszcze kon
certującym charakterem partytury. Podobnie jak w Gosi fan tutte 
ukochanego przez Czajkowskiego Mozarta, instrumenty lub ich 
pary stanowią alter ego duszy scenicznych bohaterów, dopowia
dając , to co niewysłowione . 

Instrumentalny wstęp do Jolanty, na przekór druzgocącej krytyce 
Rimskiego-Korsakowa, jest jedną z najoryginalniejszych partytur 
Czajkowskiego. Wykorzystując brzmienie trzech fletów, dwóch 
obojów, rożka angielskiego, dwóch klarnetów, dwóch fagotów 
i czterech rogów, obywa się całkowicie bez instrumentów 
smyczkowych i pełnego tutti dętych . Czyniąc wyrażne nawią
zanie do brzmienia serenadowych dziel Mozarta, przedstawia 

je jednocześnie w wersji odkształconej - ciemnej 
i wysoce depresyjnej. Brak znaków przykluczo
wych podyktowany jest harmoniczną zmiennością 
i tonalną niestabilnością tej niezwyklej introdukcji, 
gdyż żadna z tonacji nie jest w stanie zagościć tu na 
dłużej . ów bezprecedensowy ciąg harmonicznych 

Instrumentacja Jolanty została zaraz po premierze 
niezwykle ostro skrytykowana przez Rimskiego
-Korsakowa, który w swoich wspomnieniach określił 
ją mianem „stojącej na głowie" . 

progresji, przy niezwyklej jak na Czajkowskiego 
ekspansji chromatyki, doprowadza w końcu do dominantowe
go zawieszenia waltorni i fagotów, dzięki czemu attaca rozpo
ściera przed nami przestrzeń seraficznego G-dur, rozpoczynając 
pierwszą scenę opery. Trudno o większy kontrast od tego, jaki 
zaproponował tu Czajkowski. Solowe smyczki i harfa wprowa
dzają nastrój wręcz arkadyjski. Choć stylizacje Mozartowskie są 

kowych zupełnie bezpodstawnie miała być ·powierzana dętym 
i odwrotnie. Zarzut skierowany przez tak wybitny autorytet 
w dziedzinie orkiestracji budzić musi zastanowienie. Wszak 
Czajkowski nigdy nie miał problemu z tą sferą kompozytor
skiego warsztatu, posiadając tajemnicę jedynego w swoim 
rodzaju łączenia klasycznej - niemal mozartowskiej - klarow
ności z typowo neoromantyczną potęgą brzmienia. Komponując 
Jolantę , byt w tej materii na etapie całkowitego mistrzostwa. 
I dotyczyło to zarówno wyszukiwania nowych brzmień , jak 
i łączenia tradycyjnie zestawianych grup instrumentów. To, co 
w ostatniej operze Czajkowskiego uderza szczególnie, to wyjąt
kowa ekspansja solowych partii instrumentalnych, często fak
tycznie traktowanych wysoce niekonwencjonalnie. Dotyczy to 
przede wszystkim instrumentów dętych drewnianych, które -
zawsze przez kompozytora faworyzowane - tutaj osiągają status 
wręcz koncertujących . Owej wirtuozerii (czasami przyznajmy 
dość ekscentrycznej) nie towarzyszy jednak szczególna eska
lacja potęgi brzemienia, dzięki czemu koncertująca partytura 
Jolanty brzmi przedziwnie kameralnie i - chciałoby się powie
dzieć - nowocześnie - zapowiadając późniejsze doświadczenia 
Richarda Straussa z czasów Ariadny. Krytyczną opin ię Rimskie
go-Korsakowa warunkować mogło klika czynników, których źró
dła tkwić mogły zarówno w całkowitym niezrozumieniu brzmie
niowego konceptu ostatniej opery Czajkowskiego, jak i w podia-
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i tu silnie wyczuwalne, nad „ niebiańską słodyczą" melodycznych 
fraz unosi się zawoalowany smutek. Jolanta, jej niania i przyja
ciółki zrywają kwiaty, które są symbolem zarówno piękna . jak 
i ograniczonej percepcji rzeczywistości przez ociemniałą boha
terkę . Kwiaty i Izy to motywy przewodnie tej sceny. Owa sym
bolika krzyżująca nieskalane piękno z bezbrzeżnym smutkiem 
zdeterminuje większość scen dzieła . Jolanta płacze , choć tak 
naprawdę nie wie dlaczego. Wyczuwa inny porządek świata 
niż ten, jaki przedstawia jej otoczenie, zatajając ślepotę . W sło
wach „ czuję , że mi czegoś brak" wyraża swoje egzystencjal
ne dylematy. Wydaje się , iż nie chodzi tutaj Czajkowskiemu 
wyłącznie o kwestię niewidzenia, ale o perspektywę szerszą , 

wyrażającą się przede wszystkim w niepełnej łączności ze 
światem i rodzajem swoistego wyalienowania. W poprze
dzającym arioso recytatywie Jolanta zadaje jakże wymownie 
brzmiące pytanie: .Czyż oczy jedynie są po to, ażeby płakać? ". 
W arioso bohaterka w typowych dla Czajkowskiego frazach 
śpiewa o przynoszącej ukojenie nocy, podczas gdy dzień staje 

L 

się udręką. To co wydawać się może oczywiste w przypadku 
oc iemniałej dziewczyny, stanie się już o wiele bardziej złożone 
w momencie odzyskania przez nią wzroku, gdyż kontakt z real
nym światem zamiast euforycznej radości początkowo przynie
sie lęk . Usypiana dźwiękiem kołysanki Jolanta zapada w głęboki 
sen, porównywalny do stanu egzystencjalnego zawieszenia, 
przypominając w tym nieco Brunhildę z Zygfryda. Podobnie 
do Wagnerowskiej Walkirii Jolanta oczekuje swojego rycerza, 
wybawcy, którego miłość pozwoli jej wkroczyć w nowe prze
strzenie świadomości. 
Dalsze sceny opery, efektowne z czysto muzyczno-wokalnego 
punktu widzenia, nie wnoszą nic nowego do symboliki i przesia
nia dzieła . Wyjątek stanowi tu pojawienie się lbn-Hakii, maure
tańskiego lekarza, którego wiedza ma przywrócić wzrok ociem
niałej bohaterce. W dialogu króla Rene i tajemniczego medyka 
pojawia się ważne dla Czajkowskiego pytanie o wagę prawdy, 
której siła może zarówno wyzwolić z jarzma cierpienia, jak 
i zadać niewymierny ból. 

Monolog lbn-Hakii jest niezwykle ważny dla zrozumienia przesia
nia opery. Rację ma Piotr Kamiński , który w błyskotliwym eseju 
na tematJolanty, zawartym w Tysiąc i jednej operze, zauważa, 

że jej nadrzędna idea wyraża się w przesłaniu , że .świadomość 

i wola to dwa klucze do uzdrowienia ciała i duszy". Jolanta musi 
więc wiedzieć i chcieć! Jak dobitnie podkreśla w swoim mono
logu tajemniczy Maur, porządek ducha i materii przenikają się, 
tworząc integralną całość , co dobitnie ilustrują słowa : 

W tym właśnie momencie otwiera się mistyczna przestrzeń 

marszowej fazy duetu, (będące odpowiedzią na wymowne pyta
nie Jolanty: .Czym jest światło? " ) , który mimo pozornej prostoty 
należy do najbardziej spektakularnych i najgłębszych epizodów, 
jakie wyszły spod pióra twórcy Oniegina. 

Ostatnie dwie sceny Jolanty są problematyczne, ale wbrew obie
gowej opinii niebanalne i wieloznaczne. Większość komentato
rów piętnuje pomysł emocjonalnego szantażu , jakiemu poddaje 
swoją córkę zdesperowany król, bo przecież siła jej miłośc i jest 
tak duża , że nie potrzeba dodatkowych bodźców, które uru
chomią wolę widzenia. Ale Jolancie, która kocha, czuje i rozu
mie, wzrok właściwie nie jest potrzebny. Stąd ów dodatkowy 
i powszechnie krytykowany katalizator oddziałujący na boha
terkę , która musi wyzdrowieć , by uratować ukochanemu życie. 
Znacznie większą siłą emocjonalną emanuje moment, gdy widzą
ca już bohaterka wraca do świata prowadzona przez lbn-Hakię , 

bojąc się wszystkiego, co ją otacza. Widać wyraźnie , że świat 

generuje w niej zarówno poczucie zachwytu, jak i przerażenia , 

czego wcale nie próbuje ukryć . Dopiero wymowne spojrzenie 
w niebo, symbolicznie przywołujące sferę sacrum, przynosi 
upragniony spokój i równowagę . 

Samo zwieńczenie opery - owa marszowa koda, będąca hym
nem do boskiej światłośc i - nadaje całości wymiar głęboko 
mistyczny, choć jednocześnie pozostawia w widzu pewien nie
dosyt. Jej konwencjonalna pompatyczność nie daje poczucia 
całkowitego spełnienia w osiągnięciu metafizycznej kulminacji. 
Może dlatego wielu dyrygentów próbowało wprowadzać tu pew

„Więc nim śmiertelne , zwykłe oczy zobaczyć mają 
barwę , ruch, musimy sprawić , by je najpierw mógł 
ujrzeć nieśmiertelny duch". 

ne zmiany i udoskonalenia. Ostatnio Teodor Cur
rentzis zdecydował się na bezprecedensowy zabieg 
włączenia fragmentu chóralnej Liturgii św. Jana Zfo
toustego op. 41 , skomponowanej przez Czajkow-
skiego w roku 1878, by za jej pomocą wzmocnić 
siłę następującej później operowej apoteozy. 

Jolanty, która stanowi niezwykle istotny składn ik dzieła . 

W duecie Jolanty z Vaudemontem powraca znany z początku 
opery symbol kwiatu - dzięki niemu zakochany rycerz zrozumie 
ślepotę bohaterki niebędącej w stanie rozpoznać ani koloru , ani 
liczby zerwanych przez niego róż. Milczenie osłupiałego męż
czyzny wyzwala w Jolancie bezbrzeżny smutek, czego naturalną 
konsekwencją są płacz i łzy. Widać więc tu wyraźne nawiązanie 
do pierwszej, ogrodowej sceny opery i mistrzowską klamrę , 

którą kompozytor spina wszystkie dotychczasowe sceny dzieła . 

W następujących później gorączkowych wymianach zdań padają 
fundamentalne słowa o sens widzenia i jego dwoistość . Vaude
mont odbiera świat zmysłowo w całym bogactwie jego barw 
i odcieni , w podobnie zewnętrzny, nieco panteistyczny sposób 
odnosząc się do kwestii Absolutu . Odpowiedź Jolanty jest jed
nak niezwykła , gdyż do zrozumienia duchowej tajemnicy bytu 
niepotrzebny jest jej wzrok. Mimo kalectwa wie, rozumie i czu
je głębiej . Obywa porządki - wyrażające się w sferach ducha 
i materii, przywołane już w monologu lbn-Hakii - splatają się tu 
nierozerwalnie, a siłę sprawczą stanowi miłość - idee fix całej 
twórczości Czajkowskiego. Wyraża to triumfalne G-dur ostatniej, 

Jolanta . ostatnie sceniczne dzieło Czajkowskiego, kryje w sobie 
ciągle wiele tajemnic, otwierając się na najróżniejsze możliwości 
interpretacyjne. Będąc jednocześnie alegoryczną baśnią , ope
rą i misterium, obywa się całkowicie bez postaci negatywnych. 
Zawarte w niej symbole i ukryte kody stanowiły z pewnością 
próbę odpowiedzi kompozytora na wiele dręczących go egzy
stencjalnych pytań. W kontekście nieoczekiwanej i dramatycznej 
śmierci można ją uznać za duchowy testament wielkiego artysty 
udręczonego walką zarówno z otoczeniem, jak i z samym sobą. • 
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Piotr Deptuch 

BELA BARTÓK (1881-1945) I 

Jolantę i Zamek Sinobrodego dzieli zaledwie dwadzieścia 
lat - mniej niż Pucciniowską Cyganerię i Turandot. Słuchając 
obydwu tych dzieł jednego po drugim, zauważamy ogrom 
przeobrażeń , które dotknęły świat muzyki w krótkim okresie 
przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. 

C 
zasy muzycznej secesji przyn iosły szereg bezpre
cedensowych przewartościowań estetycznych, 
które postawity kompozytorów przed wyborem 
twórczości tradycyjnej - którą podążyli choćby 

Puccini i Rachmaninow - albo konsekwentnej dro
gi eksperymentu. Pojawita się jeszcze wersja kompromisowa, 
którą znakomicie wykorzystali Richard Strauss, Franz Schreker 
czy Erich Wolfgang Korngold. Utworem, który jako pierwszy 
niósł zapowiedź nowości , chcąc zmieść w proch zręby neoro
mantycznej tradycji , byt Peleas i Melisanda Debussy'ego, któ
rego pierwsza, fortepianowa wersja powstata już w roku 1895, 
czyli dwa lata po śmierci Czajkowskiego. Choć z perspektywy 
czasu widać , że francuskiemu impresjoniście nie w pełni udało 
się catkowite zerwanie z tradycją Wagnerowską - szczególnie tą 
spod znaku Parsifala - to jednak w wielu aspektach jego dzieto 
podążyło catkowicie nową drogą , stanowiąc rodzaj operowej 
rewolucji. W stawnym liście do Ernesta Guirauda z roku 1890 
Debussy przedstawi! swoją wizję nowej opery, która rozgrywać 
powinna się poza czasem i ściśle określonym miejscem. Niepo
trzebna jej jest wielka scena. Libretto powinno być krótkie, a sce
ny szybko następujące po sobie. Nieustanny dialog protagoni
stów peten racjonalnych argumentów powinna zastąpić gra alu
zji i niedopowiedzeń . Również muzyka winna ulec stonowaniu, 
ponieważ do tej pory byta zbyt dominująca, a wszelkie wokalne 
fajerwerki czy nadmierna eskalacja dramatyzmu w gruncie rze
czy sprawiały wrażenie niezręczności . Będąca owocem owych 
przemyśleń opera Debussy'ego skomponowana zostata do peł
nego zawoalowanych symboli libretta Maurice'a Maeterlincka. 
Ten sam dramaturg jest autorem innej ważnej, choć nie w pełni 
docenionej opery: Ariadny i Sinobrodego Dukasa z roku 1907, 
w której jedna z bohaterek nosi symptomatyczne imię Melisan
da. W cztery lata później powstat Bartókowski Zamek Sinobro
dego - dzieto, które choć napisane do tekstu innego librecisty, 
wykazuje bardzo ścisty związek z petnym wieloznacznych nie
dopowiedzeń światem Debussy'ego i Maeterlincka, za tytutową 
postać biorąc sobie jednego z bohaterów opery Dukasa. 

DZIEŁO 

Bartók, gdy tworzy! swojego Sinobrodego, byt mtodym, ambit
nym trzydziestolatkiem, którego kompozytorskie umiejętności 

sytuowały w rzędzie największych talentów ówczesnej Europy. 
Zarówno wycofany przez niego samego Koncert skrzypcowy 
(obecnie funkcjonujący pod nazwą Pierwszego), jak i I Kwartet 
smyczkowy oraz fortepianowe Bagatele op. 6 ukazały węgierskie
go twórcę jako kompozytora szalenie oryginalnego, odważnego 
i bezkompromisowego. O ile wczesne dzieta Bartóka, z poema
tem symfonicznym Kossuth na czele , ukazywaty jeszcze bezgra
niczną admirację utalentowanego młodzieńca wobec programo
wej twórczości Liszta i Richarda Straussa (ten ostatni zachwyci! 
go szczególnie, gdy w roku 1902 przedstawi! w Budapeszcie 
swój poemat Also sprach Zarathustra) , o tyle dzieta chronolo
gicznie pokrewne Sinobrodemu ukazywaty już catkowicie odręb
ny świat dźwiękowy. Bartók odkryt już wówczas świat węgier
skiej i batkańskiej muzyki tradycyjnej z jej niezwykłymi skalami 
i skomplikowaną metrorytmiką. Otworzyto go to w sposób bez
precedensowy na eksperymenty w dziedzinie melodyki i harmo
niki, które nie rezygnując z elementarnych zdobyczy systemu 
dur-mol, wspaniale wchlonęty skale modalne i catotonowość . 

Bartók w przeciwieństwie do innych ,folkloryzujących kompo
zytorów" - Janaćka czy Strawińskiego - nigdy nie zrezygnowat 
z chromatyki, a wąskozakresowe , zbudowane wokót interwalów 
malej sekundy, niepokojąco wijące się frazy siaty się jego zna
kiem rozpoznawczym. W przeciwieństwie do Schónberga nie byt 
też zwolennikiem gwattownych rewolucyjnych zmian, co ilustrują 
następujące jego stawa, zaczerpnięte z artykułu Problem nowej 
muzyki (1920): ,Muzyka nowych dni dąży zdecydowanie do 
atonalności . Jednakże nie wydaje się słuszne , by zasadę tonal
ną pojmować jako absolutne przeciwieństwo zasady atonalnej . 
Ta ostatnia jest raczej konsekwencją prowadzącego od tonalno
ści rozwoju , który przebiega stopniowo, nie wykazując żadnych 
luk ani gwattownych skoków". 
Zamek Sinobrodego brzmi jednak nowocześnie , zważywszy na 
to, iż powstał dwa lata wcześniej od będącego symbolem awan
gardy Święta wiosny Strawińskiego. Obok tradycyjnych, niezwy-
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kle przejmujących kulminacji tkwiących jeszcze w estetyce post
romantyzmu, pojawiają się tutaj współbrzmienia ostre i niezwy
kle dysonansowe. Jedynym dziełem, które pod tym wzg lędem 

stanowić może konkurencję , jest ekspresjonistyczne i całkowicie 
atonalne Erwartung Schónberga z roku 1909 (zaprezentowane 
publicznie jednak dopiero piętnaście lat póżniej). Bartók nie jest 
tu może tak bezkompromisowy, jak w późniejszym Cudownym 
Mandarynie czy li Koncercie fortepianowym , w którym pojawiają 
się nawet klastery, ale brzmienie opery jest bardzo progresywne 
i oryginalne. 

Okoliczności powstania jedynej opery węgierskiego mistrza 
są na swój sposób traumatyczne. Bela Balazs, twórca libret
ta, początkowo chciał , by umuzycznił je Zoltan Kodaly, który 
jednak niechętnie podszedł do projektu. Kolejnym wyborem 
był więc Bartók, który zapaliwszy się do komponowania dzie
ła , postanowił zaprezentować je w kompozytorskim konkursie 
organizowanym przez Węgierski Komitet Sztuk Pięknych , który 
za szczytny cel postawił sobie lansowanie języka węgierskie
go w operze. Dzieło Bartóka nie spodobało się jednak komisji , 
która je odrzuciła . Głównym zarzutem była nie - jak to się czę
sto obecnie twierdzi - niewykonalność Sinobrodego , ale jego 
„ antyteatralność ", wyrażająca się w braku dynamicznej akcji, 
zawiklanej symbolice i scenicznej obecności dwóch zaledwie 
postaci. Dzieło nie spełniając oczekiwań konkursowej komisji , 
w dużym stopniu zrealizowało ideały Debussy'ego. Akcja - roz
grywając się w symbolicznej i szeroko rozczłonkowanej prze
strzeni bliżej nieokreślonego zamczyska, mogącego stanowić 
ekwiwalent odwiecznego labiryntu ludzkiej egzystencji - przebie
ga w „jednym rzucie", minimalizując konieczność walki z chro
nologią czasu. Partie wokalne świadomie rezygnują z wszelakie
go popisu , a podstawowym środkiem wyrazu staje się recyta
tyw, mistrzowsko wyprowadzony z rytmiki węgierskiego języka . 

Wokalność Sinobrodego jest jednak bardziej spektakularna od 
zaproponowanej przez Debussy'ego ascezy. W dramatycznych 
momentach pojawiają się trudne nonowe skoki interwałowe oraz 
wysokie dźwięki. Wystarczy przywołać tu wielokrotnie pojawia
jące się razkreślne e Sinobrodego i wyczerpujące dwukreślne 
a wykonywane przez Judytę w dramatycznej kulminacji „szó
stych drzwi" we frazie przypominającej eksklamacje zdespero
wanej Salome. Wokalnym tour de force jest jednak trwające pół
nutę trzykreślne c (pamiętajmy, że partia przeznaczona jest także 
na mezzosopran), które towarzyszy ekstatycznemu zachwytowi 
Judyty podczas otwierania piątych drzwi. 
Bartók kilkakrotnie przerabiał swoją operę , ostatniej redakcji 
dokonując w roku 1917, gdy prawie na nowo przekomponował 
cały epilog. Dzieło w pełnym scenicznym kształcie po raz pierw
szy ujrzało światło dzienne w roku 1918, dzieląc wieczór z bale
tem Drewniany książę, co uruchamia pewną analogię z Jolantą 
Czajkowskiego również zestawianą początkowo z widowiskiem 
tanecznym. 
Libretto Balazsa powszechnie rozpatruje się w kategoriach 
symbolizmu. Obie postaci zaczerpnięte z różnych literacko-kul
turowych źródeł , wędrując po rozleglej przestrzeni potężnego 
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zamczyska, otwierają siedmioro drzwi, które zdaniem wielu 
komentatorów odnoszą się do poszczególnych warstw ludzkiej 
podświadomości. Strach, pożądanie, podziw, niezdrowa cieka
wość i wreszcie rezygnacja to tylko niektóre z uczyć towarzyszą
cych symbolicznej wędrówce bohaterki Bartókowskiego arcy
dzieła . Dzieło rozpoczyna się i kończy w bezbrzeżnym mroku, 
by w swoim punkcie kulminacyjnym (podobnie jak w Jolancie 
Czajkowskiego występującym mniej więcej w dwóch trzecich 
przebiegu partytury) olśnić nas symboliką światła wyrażoną 

oślepiającym blaskiem tutti zmasowanej orkiestry, dodatkowo 
wzmocnionym przez użycie akordu C-dur. 
Niejednokrotnie próbowano w kontekście dziel pokrewnych 
Peleasowi czy Sinobrodemu wygenerować specjalną katego
rię muzycznego symbolizmu. Marcel Schneider w pochodzą
cym z roku 1982 tekście Symbolist music wspomina o grupie 
kompozytorów, których dzieła z lat 1895-191 O określić można 
mianem muzycznego symbolizmu. W grupie tej uwzględnia rów
nież Bartóka. Zgodzić się jednak należy z Joanną Maciaszczyk 
- autorką niezwykle ciekawego studium Gra z mitem a warstwa 
symboliczna opery „Ariadna i Sinobrody" Dukasa - która twier
dzi, że : „ Rozpatrując kwestię symbolizmu, nurtu powstałego na 
gruncie poezji , należałoby uniknąć interpretowania jego istnienia 
w muzyce, tak jak chcieli tego poeci symboliści. Ich wypowiedzi 
o muzyce, choć bardzo istotne i dość kontrowersyjne, dotyczyły 
zwykle ich wyobrażeń o tej dziedzinie sztuki , nie do końca im 
przecież znanej. Muzyka była dla symbolistów przede wszyst
kim synonimem magii , tajemniczości sztuki - była tą dziedzi
ną artystyczną , której nie rozumieli , a która pociągała ich swą 
wieloznacznością. Była to swoista idealizacja muzyki jako sztuki , 
niekoniecznie zgodna z prawdą''. I w tym kontekście warto za 
cytowanym Schneiderem przytoczyć opinię Debussy'ego, który 
zaprzeczył możliwości całkowitej wymiany swoich właściwości 
pomiędzy muzyką a poezją. 
Dobór bohaterów Sinobrodego jest wieloznaczny, dając w tym 
względzie wiele możliwości interpretacyjnych. Cóż bowiem 
łączyć może zamożnego starca z osiemnastowiecznej baśni 

Perraulta, którego żony znikały w tajemniczych okolicznościach , 

z biblijną bohaterką Księgi Judyty, która, będąc kobietą piękną 
i pobożną , w czasach oblężenia Betulii powędrowała do obozu 
Asyryjczyków, by uwieść ich wodza Holofernesa, a po czterech 
dniach w akcie patriotycznej zemsty uciąć mu głowę? 
Jak zauważa Elliott Antokoletz, autor fundamentalnej książki 

Musical Symbolizm in the Operas of Debussy and Bartók, sam 
Balazs, podążając za poglądami Friedricha Hebbela, podkreślał 
związek z Judytą - postacią quasi-biblijną , która z biegiem czasu 
wchłania w siebie archetyp Salome. I nie chodzi tu o ów spek
takularny gest obciętej głowy, ale o rodzaj zmysłowości i wyni
kający z niej charakter erotycznego pożądania . Sandor Veress 
z kolei interpretuje Judytę jako .symbol kobiety namiętnej , która 
ogarnięta miłością do męskiej sity, emanując jednocześnie cie
płem i czułością, pragnie go uwolnić . Sinobrody, z drugiej strony, 
to typowy mężczyzna , którego uczucia rozwijają się wolno, żyją
cy własnym życiem , dla którego jest nawet w stanie poświęcić 

miłość . Judyta jest niecierpliwa, namiętna i wymagająca. Sino-

brody to charakter powściągliwy, w swojej mądrości rozumieją
cy życie , który (nieco paradoksalnie) w Judycie znajduje całko
wite zaspokojenie własnych pragnień ''. 

Wątki filozoficzne (fascynacja kompozytora myślą Nietzschego), 
psychoanalityczne i autobiograficzne splotły się dziele Bartóka/ 
Balazsa w sposób nierozerwalny. Wielu zadaje sobie pytanie, 
czy kompozytor, rozkochując w sobie kobiety (obydwie swo
je żony poślubił, gdy były niezwykle młode) , nie odnajdywał 
w Sinobrodym cząstki własnej osobowości. I wreszcie na ile 
silnie na koncepcję dźwiękową dzieła i sposób charakterystyki 
Judyty oddziałała jego nieszczęśliwa miłość do Stefi Geyer, dla 
której skomponował swój I Koncert skrzypcowy (1907-1908) 
i której czterodźwiękowy motyw wielokrotnie powraca w prze
biegu opery? 

PROLOG 
Tajemniczy unisonowy wstęp rozpoczyna się prologiem, którego 
główny pentatoniczny motyw jest niejako mottem dzieła . Judy
ta z lekkim niepokojem podąża za małżonkiem , a jej despera
cja narasta wraz ze złowrogą aurą przestrzeni, która ją otacza 
( „ Gdybyś mnie wygnał z tego zamku, przylgnę do niego całym 
ciałem " ) . Smyczkowe ostinato i zmienne metrum towarzyszą 
reakcji kobiety na otaczającą ją ciemność , a melodeklamacyj
ny dialog z Sinobrodym ewidentnie zdradza wpływy Peleasa. 
Niepomna na kapiące łzy i ostrzeżenia małżonka pogrąża się 
w czeluściach . Składana przez nią obietnica światła , wiatru , 
radości i słońca zbiega się z pierwszą ekspresyjną kulminacją , 

po której orkiestra wraca do ostinatowej statyki. Napięcie powra
ca podczas pojawienia się drzwi, o które dopytuje Judyta. Jej 
chorobliwa ciekawość znajduje ujście w brutalnym wyładowaniu 
orkiestrowego tutti, towarzyszącym trzykrotnie pojawiającym się 
słowom „Nyist ki " (Otwórz je) , po którym następuje uspokojenie 
i powrót do modalności. W spokojnych, kantylenowych frazach 
Judyta prosi o otwarcie drzwi, by potem w bardziej zdecydowa
ny sposób zaapelować o klucz. Sinobrody w pełnym spokoju 
celebruje piękno dłoni małżonki . 

PIERWSZE DRZWI 
Inicjalny gest otwierający ten obraz jest jednym z najwspanial
szych w partyturze Bartóka. Sekundowe tremolando smyczków 
oraz nerwowe trzydziestodwójkowe figuracje fletów i ksylofonu 
otwierają czerwoną przestrzeń katowni. Dysonujące mate sekun
dy klarnetów i trąbek towarzyszą oglądanym przez Judytę obra
zom krwi. Trylowo-trzydziestodwójkowe figuracje, przechodzące 
w operujące punktowanymi rytmami chromatyczne sekwencje 
całej orkiestry, łączą się z kolejną fazą desperackiego błagania 
rozgorączkowanej kobiety o następne klucze. Pełna zgrzytliwych 
półtonowych współbrzmień kulminacja towarzyszy spokojnemu 

MUZYCZNA WĘDRÓWKA 

pytaniu Sinobrodego: „Judyto, czemu to robisz? ''. Pada na nie 
wieloznaczna odpowiedź : „Bo cię kocham ''. Spokojnej kwe
stii Sinobrodego: „ Uważaj na nas, Judyto" towarzyszy oparta 
na wyrafinowanej progresji niezwykle sensualna fraza Judyty: 
„Cicho, pięknie je otworzę''. 

DRUGIE DRZWI 
Czyste kwinty klarnetów otwierają pomarańczową przestrzeń 

arsenału podkreśloną bitewnymi sygnałami instrumentów 
dętych blaszanych. Zachwyt nad siłą Sinobrodego przeradza 
się w kolejne wizje krwi , którą zroszone są wszystkie sztuki 
broni. Coraz bardziej rozdarta pomiędzy miłosnym pożądaniem 
a poszukiwaniem drogi do prawdy Judyta pragnie odarcia zam
ku z kolejnej tajemnicy i otwarcia drzwi. Sinobrody odpowiada 
ludycznie brzmiącym ariosem (arpeggia harf w tonacji cis
moll) z perwersyjnym wyznaniem: „Dreszcz rozkoszy wstrząsa 
zamkiem, Judyto. Judyto, jak chłodna i kojąca jest krew, co ze 
świeżej rany tryska". Coraz bardziej neurotycznej Judycie odpo
wiadają pełne spokoju, tkliwości i słodyczy kwestie Sinobrode
go, w których jego partia nabiera nieobecnego wcześniej ciepła 
i liryzmu .. 

TRZECIE DRZWI 
Miękki akord O-dur trzech trąbek pokreślony opalizującymi 

dźwiękami czelesty wprowadza nas do mieniącego się złotą 

barwą skarbca. Towarzyszą temu liryczne frazy zachwyconej 
Judyty, podkreślone solem skrzypcowym, którego lidyjska, stop
niowo nabierająca cech bitonalnych melodia niewątpliwie zdra
dza ludowe pochodzenie. Urzeczona bogactwem Sinobrodego, 
skonsternowana małżonka z przerażeniem odnajduje plamy krwi 
na wszystkich klejnotach. Towarzyszą temu zgrzytliwe sekundy 
mate a/b i h/c zaburzające spokój eufonicznego O-dur. 
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CZWARTE DRZWI 
Arpeggio harfy podbarwione fletowym frullato otwiera prze
strzeń ogrodu skąpanego w barwie niebiesko-zielonej. Liryczne 
frazy smyczków oraz ptasie solówki fletu i innych instrumen
tów dętych ilustrują oszałamiający koloryt rozkwitającej natury. 
„Nigdy nie widziałam tyle piękna" - wyznaje Judyta na tle mięk
kiego Es-dur. Dysonansowe orkiestrowe tutti gwałtownie przery
wa idyllę - młoda oblubienica niemal obsesyjnie dostrzega krew, 
zarówno na płatkach róży, jak i w ziemi. Szeroko rozplanowane, 
operujące wyrafinowaną bitonalnością podejście do kulminacji 
symbolizuje rozjaśn ianie pastelowej, ogrodowej przestrzeni , 
powodowane stopniowym uchylaniem kolejnych drzwi. 

PIĄTE DRZWI 
Jedna z najwspanialszych kulminacji w całej historii operowe
go gatunku. Oślepiający blask królestwa Sinobrodego ilustruje 
Bartók (podobnie jak Haydn w swoim Stworzeniu świata) pro
stym, ale jakże spektakularnym efektem pojawienia się akor
du C-dur, którego blask wzmaga jeszcze potężne orkiestrowe 
tutti (kompozytor w niektórych miejscach żąda dynamiki ffff) 
wsparte brzmieniem organów. Proste zestawianie diatonicz
nie szeregowanych akordów durowych (C-dur, E-dur, O-dur, 
C-dur, G-dur, A-dur) zaczerpnięte z rezerwuarów sztuki ludo
wej posiada wręcz kosmiczną silę rażenia . Piękno gór, lasów 
zabrudzone krwawymi plamami na płynących obłokach zdaje 
się nie zaprzątać uwagi Judyty, która udziela jedynie zdawko
wych, beznamiętnych odpowiedzi. Mając to, czego pragnęła , 

wchodząc do ponurego zamku, teraz wie, że jasność i piękno 
nie wystarczają , gdyż bardziej pociągającą okazuje się niebez
pieczna droga do prawdy, którą symbolizują dwie pary ostatnich 
drzwi. Euforia Sinobrodego, wyrażająca się w szerokich i nie
zwykle ekspansywnych frazach, powoduje w nim gwałtowny 
przypływ pożądania („Chodź, Judyto, całuj mnie, chodź Judy
to, kochaj mnie"). Wyraża to nagle zmiana tempa (Vivace, 3/4) 
i spór małżonków, którym towarzyszą znakomicie tu wplecione 
elementy węgierskiego folkloru . Judyta jest jednak nieugięta 

i nie bacząc na prośby malżonka , wręcz wymusza otwarcie 
kolejnych drzwi. Towarzyszy temu pęd sekwencyjnie zestawia
nych chromatycznych motywów doprowadzających do brutalnej 
kulminacji , po której rozlega się symboliczny jęk . 

SZÓSTE DRZWI 
Arpeggia harf, fortepianu , fletów i celesty prowadzą nas nad 
brzeg jeziora łez , pogrążonego niemal w całkowitym mroku. 
Modalnie zabarwiana tonacja a-moll podkreśla nastrój pustki, 
smutku i odrętwienia . Nieoczekiwanie w tym momencie pojawia 
się kolejny przypływ erotycznego pożądania i będąca jego skut
kiem namiętna scena m iłosna , której towarzyszą ekspresyjne 
frazy smyczków. 
Kolejną fazę tej sceny rozpoczynają typowe dla Bartóka wąsko
zakresowe motywy półtonowe , które wpierw towarzyszą 

narastającej serii podejrzeń o przeszłość Sinobrodego i jego 
małżonek . Ostatni fragment duetu otwiera s ię nagłym zrywem 
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orkiestry, w którym Judyta dokonuje swoistej retrospektywy, 
wspominając wszystkie swoje krwawe wizje, o które oskarża 
małżonka i jego przeszłość . Jej histeria ilustrowana coraz bar
dziej rozpędzającymi się chromatycznymi sekwencjami, nara
stającą dysonansowością i coraz wyższą tessiturą wokalnej linii 
doprowadza do dramatycznego wyładowania . Następujące póź

niej wyciszenie prowadzi kobietę do zerwania ostatniej zasłony 
tajemnicy i otwarcie siódmych drzwi. 

SIÓDME DRZWI - EPILOG 
Akord c-moll , stanowiący całkowitą antytezę wobec tonalnej 
symboliki . piątych drzwi", rozpoczyna ostatnią scenę opery, 
która niemal w całości należy do Sinobrodego. Judyta stopniowo 
traci swoją silę , choć raz jeszcze próbuje stanąć w szranki z mał
żonkiem , chcąc udaremnić gest symbolicznej koronacji prowa
dzącej ją do królestwa ciemności. Przejmująca orkiestrowa kul
minacja nie pozostawia jakichkolwiek złudzeń - Judyta będąc dla 
Sinobrodego podmiotem nieustannego pożądania, przechodzi do 

świata wiecznego mroku. • 

I U progu tajemnicy (1947), reż. Fritz Lang ) 
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W 
optymistycznej wersji (a potem żyli długo 

i szczęśliwie .„ ) męski pocałunek otwiera oczy, 
daje światto , prowadzi w cudny świat. W wersji 
mrocznej przebudzona ( rozdziewiczona) staje 
się Ewą, musi zapłacić życiem za sięgnięcie 

po zakazany owoc dociekliwości. W każdym z tych światów 
kobieta jest uwięziona , zależna od potęgi pana na zamczysku _ 
ojca, męża, króla, Boga, Fallusa. A ten pozostaje niepoznawal
ny. I kapryśny! Jest samą zasadą bogactwa i władzy, samym 
porządkiem prawa, warowną twierdzą własnej potęgi. I zarazem 
istotą zranioną , wydrążoną , pustą . Tak skonstruowana relacja 
między płciami u samego zarania prowadzi do zbrodni. 

Sekret Sinobrodego, czeluść jego duszy, ,komnata łez", to 
gorzkie doznanie braku, świadomość pęknięcia między władzą 
a zdolnością do przeżywania rozkoszy. Bo chociaż, jak pisała 

feministyczna teolożka Mary Daly, z faktu, że Bóg jest mężczy
zną wynika przekonanie, że mężczyzna jest Bogiem, to jednak 
żaden żyjący mężczyzna nie może tego przekonania w pełni 
urzeczywistnić . Nawet jeśli jego królestwo sięga krańców świata , 

a zamek przepełniają nieprzebrane skarby. Więc On, poszukując 
urzeczywistnienia pełni mocy fallicznej , zaczyna składać ofiary 
z kobiet. Jest jak ponury władca Hadesu, król ciemności, kazi
rodczy Uranos. Albo inaczej . Jak perwersyjny milioner epoki fin
de-siec/e , kolekcjoner pornografii, książek, klejnotów i dziewcząt. 
„Pachnie juchtem", jak chce tego brytyjska pisarka Angela Carter. 
Albo „cuchnie starym koniem" i rzeżnią , jak u Dei Locher w sztu
ce Sinobrody - nadzieja kobiet. 

Ona, czy się poświęci czy zbuntuje, nigdy go nie zbawi, nie nasy
ci, nie zatrzyma raz uruchomionego ciągu powtórzeń . Kolekcja 
żon , prywatna własność Sinobrodego na ogół przedstawiana 
jako gotycka bywa też melancholijna, depresyjna. Pamięć zapeł
niają martwe szczątki gromadzonych obiektów pożądania . Mury 
zamku - jak niesamowicie pokazują Balazs i Bartók - krwawią, 

płaczą. Jak kobieta mogłaby nie współczuć Sinobrodemu, skoro 
jest nieskończenie samotny i bardzo, bardzo zły? Jak może go nie 
kochać , drżąc jednocześnie przed nim? Kobieta wygląda tak pięk
nie i niewinnie, gdy wydana na ofiarę zmierza ku swojemu prze
znaczeniu! Ufa, że pod wpływem miłości stopnieje lód w sercu 
okrutnika. Wciąż , jak niewidoma, .zaślepiona", nie widzi prawdy, 
liczy na łaskę , wierzy, że będzie tą jedną jedyną ocalałą, prawdzi
wą wybranką. Bojażń i drżenie wywołują słodko mdlącą słabość , 

czuje się jak we śnie , bezwolna, już gotowa na rozkosz i ból. 
Sama sobie winna? Może i tak. Ale czyż ukochany nie powtarza 
jej ,kochaj i nie pytaj o nic"? A zdolność do miłości czyż nie jest 
uznawana powszechnie za „geniusz kobiecy", istotę jej „natury"? 
Która młoda dziewczyna, o ile nie uwolni jej od tego odmienność 
orientacji seksualnej albo zdrowy rozsądek, nie chciałaby udo
wodnić niewidzialnemu trybunałowi patriarchatu, że w istocie jest 
. prawdziwą kobietą", zdolną do najwyższych poświęceń w imię 
miłości do mężczyzny. Wreszcie - która oprze się obietnicy 
bogactwa i władzy, mających spłynąć wraz z magiczną formułą 
przysięgi małżeńskiej? A nawet bez niej . Jak pisał Charles Baude-

laire, „w miłości to jest kłopotliwe , że jest ona zbrodnią , która nie 
może obejść się bez wspólnika". Między Sinobrodym, prawdzi
wym seryjnym mordercą żon , a szlachetnym acz nieszczęśliwym 
sir Rochesterem z Dziwnych losów Jane Eyre Charlotty Bronte 
rozciąga się cała dziedzina niejasności , kontinuum kobiecych fan
tazji, pragnień , rozkoszy, podniecenia i lęku . Od Jane Eyre przez 
Historię O .. . aż po Twarze Graya. 

Baśń o Sinobrodym jest bardzo stara. Może nie jak świat , ale 
zapewne stara jak patriarchat, wielka narracja kultury a zara
zem system społeczny liczący już sobie blisko pięć tysięcy 

lat. Odkąd żony zaczęty być karane za ciekawość , za kobiecy 
grzech .epistemofili ", jak nazwała to Laura Mulvey, odkąd ślub 
oznaczał dla nich przejście pod mężowską kuratelę , opuszczenie 
domu, zamieszkanie na mężowskim terytorium - odtąd drżeć 

z lęku mogła każda świeżo poślubiona kobieta, czy była dzie
wicą czy nie. Charles Perrault zapisał historię o ,niebieskiej bro
dzie" w zbiorze Baśni minionego czasu w roku 1697, wcześniej 
utrwalił ją folklor. Każda kolejna epoka wytwarza swoje warian
ty, odczytania, interpretacje. Jak pisze Griselda Pollock, jest to 
baśń wyjątkowa , bo jako jedna z nielicznych jawnie przedstawia 
fakt, że to mężczyźni zagrażają kobietom, a nie odwrotnie, jak 
mówi o tym wiele innych mitów i baśni , choćby te o czarow
nicach, modliszkach, Meduzie. ,Wedle zwykłego porządku rze
czy obowiązującego w życiu społecznym kobiety nie stanowią 
dla mężczyzn realnego niebezpieczeństwa, porównywalnego 
do udowodnionych statystycznie zagrożeń stwarzanych przez 
mężczyzn wobec kobiet, takich jak morderstwo w małżeństwie , 

przemoc domowa i gwałt, będący pewna formą zabójstwa" -
pisze Pollock. Dlaczego zatem tyle znamy popularnych wize
runków femme fatale , a tak rzadko mity i legendy przestrzegały 
przed fatalnym mężczyzną - homme fata!? Nawet jeśli , jak chce 
tego klasyczny badacz literatury romantycznej Mario Praz, odpo
wiednikiem femme fatale jest tak zwany łotr gotycki, bohater 
romansów grozy. Bo znamienne , że właśnie ta postać z upły
wem stuleci przeistoczyła się w „harlekinowego kochanka", dała 
wzorzec masowo produkowanym kobiecym fantazjom. Bogaty, 
ponury, podniecający „ słodki brutal" to gwiazda numer jeden 
groszowych powieści w stylu „ja go kocham i jestem pewna, 
że on mnie też , tylko nie umie tego okazać ". Na antypodach tych 
obscenicznych w swej naiwności urojeń znajduje się sfabulary
zowana literatura faktu , choćby trylogia Stiega Larssona Mille
nium, zdająca relację z rzeczywistego, współczesnego świata , 

którego bohaterami są zbrodniarze, Mężczyżni, którzy niena
widzą kobiet; ojcowie, mężowie , handlarze „żywym towarem ", 
sadyści , mordercy. Sinobrodzi XXI wieku. 

Słynne pytanie „Czego chce kobieta?" zadane przez Freuda wcale 
nie bagatelizowało ukrytych pragnień , nie zakładało , że kobieta, 
jak to ona, sama nie wie, czego chce. Przeciwnie. Było to pyta
nie doniosłe , wywrotowe wręcz . Praktyki i pragnienia seksualne 
mężczyzn bywały skrzętnie ukrywane jako nazbyt już mroczne 
i okrutne, tak jak ukrywane bywały ciała ich ofiar. Każdemu 
mężczyżnie , jak twierdził Freud, do zaspokojenia potrzebna jest 

choćby szczypta poniżenia obiektu pożądania . Ale, jak sądzono , 

mężczyźni sami nie stanowią zagadki , są bowiem podmiotami 
pożądania , nie przedmiotami, więc sami mogą formułować swo
je pragnienia. I tak przez stulecia czynili. Męskie fantazje, przede 
wszystkim ta o Madonnie i dziwce, obecne są w całej kulturze. 
Tymczasem kobiety jeszcze na przełomie wieków XIX i XX, jesz
cze do lat sześćdziesiątych XX wieku, właściwie nawet do dziś , 

do wczoraj może , wpasowywały się przede wszystkim w rolę 
obiektów pożądania , tak jakby poza byciem pożądaną nie istniała 
kobieca seksualność jako siła suwerenna, sama w sobie. Poza 
uwodzicielską kobiecą maskaradą, poza teatrem histerii, poza 
poszukiwaniem dopełnienia przez mężczyznę Vlub dziecko -
krył się obszar niezbadany. Freud opisał go metaforą kolonialną , 

jako czarny ląd. Jak pierwotne cywilizacje, jak .ciemne" plemio
na Afryki , tak kobiecość , niezdolna do sformułowania wprost 
własnych pragnień , oczekiwać miała na badacza terenowego, 
lekarza, filozofa w jednej osobie, zdolnego dokonać przekładu 
języka ,braku", języka symptomów na język racjonalny i komu
nikatywny. Metafora „czarnego lądu " zdaje się dzisiaj wyjątkowo 
rażąca, niemniej dzięki pytaniu .Czego chce kobieta?" dokonał 
się w kulturze Zachodu pewien postęp . Pewien, jak powiadam. 
Kobiece fantazje do dziś nie zostały wypuszczone na wolność , 

odhamowane, zobrazowane. Świat się dalece zmienił , to praw
da, ale wytłumione fantazmaty kobiecej popędowości , zwłaszcza 

te heteroseksualne, ale inne niż masochistyczne, wciąż z trudem 
torują sobie drogę do zbiorowej świadomości , do wizualizacji , 
do wspólnoty doświadczeń . Dzieje się tak dlatego, że podmioto
wość seksualna kobiet formować się może jedynie pod warun
kiem, że strzec jej będą dwie boginie - wolność i bezpieczeń
stwo. Bez nich wyjście poza genderową dialektykę kata i ofiary 
jest niemożliwe . Tylko w bezpiecznym świecie fantazji, nie poza 
nią , realizować się może gra we wspólną ,zbrodnię miłości ", gra 
w zbawianie Sinobrodego. Jeśli sam fakt istnienia różnicy płci 
wieczyście naznacza ludzkość piętnem nienasycenia i braku, 
jeżeli „relacja heteroseksualna nie istnieje", szczególnie cenne, 
unikatowe wydaje się pytanie ,Czego chcesz?", skierowane do 
Sinobrodego. Wszyscy - a na pewno wszystkie - chciałybyśmy 

wejść do tej ostatniej straszliwej komnaty i zapalić w niej światto 
świadomości. Aby baśń pozostała baśnią , aby świat stał się dla 
kobiet bezpieczny, Sinobrody musi przemówić . • 

Kazimiera Szczuka - historyczka i krytyczka lite
ratury w Gender Center Instytutu Badań Literackich 
PAN. Uczennica profesor Marii Janion. Członkini 

Zespołu Krytyki Politycznej i Rady Programowej 
Kongresu Kobiet. Prowadziła programy telewizyjne 
takie jak „Dobre Książki ", ,Pegaz", ,Wydanie Drugie 
Poprawione" i , Najsłabsze ogniwo". Jest autorką 
kilku książek , ostatnio - wspólnie z Katarzyną Brat
kowską - Dużej książki o aborcji ( 2011 ) i wywiadu 
rzeki z Marią Janion - Transe, traumy i transgresje 
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Tomasz Raczek 

( ( Notorious (1946), reż. Alfred Hitchcock I 

Judyta w Zamku Sinobrodego przedstawiona jak u Hitchcocka? 
Dlaczego nie?! Jest to opowieść rodem z filmu grozy, pełna 
mrocznych tajemnic, drażniąca nerwy rosnącym napięciem 

i przerażającym suspensem w finale. Mariuszowi Trelińskiemu 
słusznie skojarzyła się z nagrodzonym Oscarem, gotyckim 
melodramatem Rebecca (1940), który dla Alfreda Hitchcocka 
okazał się przepustką do Hollywood. 

T 
am sir Laurence Olivier jako Maxim de Winter wpro
wadzał do swego wspaniałego , arystokratycznego 
domu piękną i niewinną panią de Winter (Joan Fonta
ine), która musiała zmierzyć się z duchem tragicznie 
zmartej poprzedniczki, Rebeki. W Zamku Sinobrode

go jego właściciel wprowadza do domu swoją nowo poślubioną 
młodziutką żonę , Judytę . Stopniowo odkrywa przed nią ponure 
tajemnice zamczyska; na końcu tę , która będzie kosztowała ją 
życie . I tu i tam bohaterki giną w strasznych okolicznościach . I tu 
i tam lgną do swych przyszłych prześladowców niczym ćmy do 
spopielającej je żarówki , wiedzione przez napędzany seksualną 
ekscytacją instynkt samozatracenia. 

Jest w tym coś z antycznej tragedii , ale i z niepokojącego snu. 
Pragnęlibyśmy znaleźć w nim spokój i ukojenie, tymczasem 
zamiast poczucia bezpieczeństwa otrzymujemy porcję lęku 

przed ubezwłasnowolnieniem . W filmach noir tworzonych głów
nie na przełomie lat 40. i 50. świat nie wydawał się bezpiecz
ny ani dobry, a happy end uchodził za niegustowne kłamstwo . 

Porządni , budzący zaufanie bohaterowie okazywali się przestęp
cami a perwersje czaiły się na każdym rogu wyobraźni. Sinobro
dy z powodzeniem mógłby tam funkcjonować i nie zmieniając 
niczego w swoich obyczajach, czekać we wrotach zamku na 
kolejne niewinne blondynki, by je dręczyć , torturować i zabijać. 
Zamek Sinobrodego to wyobrażenie zachłannej , brutalnej 
męskości , która choć pociągająca dla kobiet, okazuje się dla 
nich zatraceniem. Koncept seksistowski do bólu! A prze
cież w czarnych dramatach tamtej epoki nie było podziału na 
dobrych i złych , na morderców i ofiary - wszyscy dostosowy
wali się charakterami do ponurego tła . Również kobiety objawia
ły swoją niszczyc ielską siłę , jak choćby piękna , rudowłosa Rita 
Hayworth w Gildzie (1946). 

Spektaklem Trel i ńskiego rządzi jednak konwencja snu, w któ
rym wszystko się miesza i tylko szaleniec dopatrywałby się tu 
prawdopodobieństwa rodem z rzeczywistości. Jolanta , od której 
zaczyna się operowy wieczór, jest tylko z pozoru przeciwień

stwem Zamku Sinobrodego. Jaśniejsze barwy i przepych pałacu 
nie powinien nikogo zmylić - tytułowa bohaterka i tak tego nie 
widzi! Jest schowana przed światem przez swego ojca, a świat 

schował się przed jej oczami. Czy to możliwe , by nie wiedziała 
o swojej ślepocie? Tak, we śnie to jest możliwe! Czy pamiętają 
państwo film Mu/ho/land Drive w reżyserii Davida Lyncha? Tę 
rozgrywającą się na wzgórzach Hollywoodu karkołomną ukła
dankę kawałków różnych historii, przecinających się , przenika
jących i maskujących ważne szczegóły? Jakby nam się kręc iło 

w głowie! Jakbyśmy zasypiali i budzili się podczas seansu, pró
bując wyobraźnią nadrobić to, co zostało przeoczone. 

Historia Jolanty jest właśnie taka: opowiedziana z pozoru spo
kojnie, w rytmie starej baśni a jednak niepokojąco opresyjna. 
Przesączona miłością , która nabiera kształtu kajdan i miecza, 
zamieniając bezpieczne gniazdo w przeklęte i niedostępne dla 
ludzi zamczysko. Tu jednak nadchodzi wyzwolenie, pozwalające 
wyrwać się z pułapki. Tu - jak to w bajce - pojawia się królewicz 
odczarowujący ślepą królewnę. Tu młodość i ufność pokonują 
otaczający mrok ludzkich charakterów. Pomagają niewinnym 
kochankom wznieść się ponad rzeczywistość i przelecieć wyso
ko ponad przeklętym gniazdem. Ale do gniazda kiedyś trzeba 
będzie wrócić .. . • 

Tomasz Raczek- krytyk filmowy i publicysta, wła
ściciel Instytutu Wydawniczego Latarnik, redaktor 
naczelny („Film", „Playboy", Voyage"), dyrektor 
kanałów telewizyjnych (nFilm HD, TVP2) , gospo
darz programów tv („Perty z lamusa" - słynny 

duet z Zygmuntem Kałużyńskim znany z zażartych 
sporów o filmy, „Perty i wieprze", .Weekendowy 
magazyn filmowy") i radiowych (,Szczeropak", 
„Muzycznym raczkiem"). Autor książek: Pies na 
telewizję , Karuzela z madonnami, Karuzela z hero
sami, Karuzela z idolami oraz wspólnie z Zygmun
tem Kałużyńskim : Perlowej ruletki, Pofawiaczy 
peref, Peref do lamusa oraz Alfabetu na 4 ręce. 
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azywat się Bernard de Montragoux i byt bogatym 
szlachcicem, w połowie XVll wieku żyjącym na 
zamku Guillettes między Compiegne a Pierre
fonds. Jedną z małych komnat tego zamku pewien N malarz z Florencji przyozdobił postaciami starożyt

nych pań, które miały pecha: Dirce, córy Słońca , którą synowie 
Antiope przywiązali do rogów byka, Niobe, która na szczycie 
góry Sipylos opłakiwała swe dzieci, i Prokris przeszytej grotem 
Kefalosa. Stąd izbę tę zwano alkową nieszczęsnych księżniczek. 

Pana de Montragoux przezwano zaś Sinobrodym, chociaż nie 
nosił brody, tylko wąsy i matą muszkę pod dolną wargą a la kar
dynał Richelieu. Byt jednak silnym brunetem, więc jego policzki, 
zawsze starannie wygolone, połyskiwały sinawa. Zdarza się . 

Byt to człek wielkiej nieśmiałości , zwłaszcza do niewiast. Wydało 
to go na tup pań wyzbytych skrupułów. Po wielu latach w stanie 
bezżennym , widząc , że nie zdoła spodobać się żadnej damie, 
pojął za żonę wędrowną niedźwiedniczkę imieniem Colette-Pas
sage. Lecz tkwienie w zamkowych murach znudziło się rychło 
dziewczynie. Nocą wzięta niedźwiedzia na łańcuch, data nura 
w otwartą bramę i odtąd nie słyszano już o niej. Gdy minął mu 
srogi żal , pana na Guillettes pocieszyła Jeanne de la Cloche, cór
ka nadzorcy pobliskiego więzienia . Osoba ta jednak ogromnie 
lubiła wino, a gdy go jej wzbraniano, wpadała w wielkie pasje. 
Razu pewnego zdesperowany mąż zaprawił jej trunek kocimiętką. 

Wraziła mu wtedy w brzuch na trzy palce nóż kuchenny, wybie
gła w szale i utonęła w stawie. Nieutulony wdowiec w sześć 
tygodni później poślubił z rozpaczy córkę swego parobka, Gio
gionnę , która chadzała w sabotach i trąciła cebulą . Tej znowuż 

Jan Gondowicz 
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zawróciło się w głowie od bogactw. Przyodziana w złotogłowie, 
robiła mężowi sceny, że zwleka z przedstawieniem jej na dworze. 
W końcu uschła ze złości , zżółkła od żóttaczki i wyzionęła ducha. 
Na samotnika z Guillettes zagięta podówczas parol panna Blanka 
de Gibeaumex, córka oficera kawalerii , osoba wielce sprytna, 
którego to sprytu używała dla zdradzania świeżo poślubione
go męża ze wszystkimi, którzy mieli na to ochotę . Raz pewien 
szlachcic, kochany w czasie przeszłym , zastał ją z innym, 
kochanym w czasie teraźniejszym , i w zazdrości sięgnął po 
szpadę . Pan de Montragoux, złamany na duchu, musiał zarazem 
trzymać w sekrecie tę haniebną historię. Wreszcie postanowił 
wybić klin klinem i zwrócił uwagę na swą kuzynkę , pannę Anielę 

de La Garandine, w przeciwieństwie do jej poprzedniczki zba
wiennie głupią. Aliści ta była tak naiwna, że czyniła wszystko, 
o cokolwiek ją ktoś poprosił . Pewnego dnia bezczelny mnich 
żebrzący uwiózł ją na osiołku , wmówiwszy w biedną istotę , że 

w leśnej głuszy czeka na nią archanioł Gabriel, by jej włożyć 
haftowane pertami podwiązki. Pewnie pożart ją wilk, bo słuch 
o niej zaginął. Wtedy na drodze pana de Montragoux stanęła 
piękna Alicja de Pontalcin. Niestety, po ślubie okazała się równie 
piękna, jak niedostępna, odmawiając wszelkich czułości. Uzy
skawszy z wielkim mozołem rozwód w Rzymie, pełen goryczy 
mąż wygnał ją precz. 
Gdy czas osuszył łzy pana na Guillettes, nadeszła próba najsroż
sza. W okolicy osiadła nadzwyczaj przemyślna wdowa, pani de 
Lespoisse, z dwiema córkami i dwoma synami-łotrami , drago
nem i muszkieterem. Wdowa, po uszy w długach , zasłyszała 

o poczciwości pana de Montragoux i tak długo ponawiała stara
nia, aż ów przyjrzał się pannom, starszej Annie i młodszej Joannie. 
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Wybrał tę ostatn i ą i cały miesiąc po ślubie był najszczęśliwszym 
z ludzi. Jednakowoż, jak pomną czytelnicy Charles'a Perraulta, 
udał się w podróż , wręczając przedtem małżonce wszystkie klu
cze. Nie zabronił jej przy tym wchodzić do alkowy księżn iczek. 

Przestrzegł tylko, że to miejsce ponure. Istotnie, tamtędy umknę
ła pierwsza żona , chlała tam druga żona , piekliła się trzecia żona , 

nadziana została na szpadę czwarta żona , dala sobie zawróc ić 

w głowie p iąta żona i robiła wstręty szósta żona . Ma s ię rozu
mieć, ledwo odjechał , Joanna de Lespoisse zbiegła do tej kom
naty tak szybko, że , jak powiada Perrault, dwa czy trzy razy omal 
nie skręciła karku. 
Albowiem czekał tam na nią niejaki pan de Merlus, z którym 
utrzymywała stosunki pierwej przedmałżeńskie , teraz zaś poza
małżeńskie . Tym razem towarzyszyli mu jednak bracia niewier
nej żony. Pospólnie uknuli plan podstępnego zgładzenia pana na 
Guillettes. A kiedy ów po powrocie dostrzegł, że maty kluczyk 
jest podejrzanie wyświechtany od użycia , zdrajczyni podn iosła 

krzyk: „ Mordują! ", spiskowcy wbiegli - i po krzyku. Naiwność 

poniosła klęskę , jak nigdy w baśniach , a zawsze w życ i u. 

Tak s ię przedstawia historia Siedmiu żon Sinobrodego wedlug 
autentycznych dokumentów. Z żalem jednak stwierdzić wypada, 
iż ta więcej niż prawdopodobna rekonstrukcja wydarzeń wyszła 
spod pióra Anatola France'a (1886, wydanie polskie w roku 
1922, w przekładzie W. i J. Dąbrowskich) . Ale może się znajdą 
autentyczne dokumenty„. 

Nim to nastąpi , dzieje Sinobrodego zwą się ATU 312. Szyfr ozna
cza numer w międzynarodowym katalogu bajek ludowych Antti 
Aarne 'a i Stitha Thompsona sprzed niemal stulecia, który parę 
lat temu uzupełnił Hans-Jórg Uther. Ta biurokratyczna robota, 
bez śladu fantazji dzieląca bajki według motywów, okazała się 
w skutkach równie odkrywcza, co tablica Mendelejewa dla che
mików. Sąsiednie historie dopowiadają się wzajem, oświetlają 
swe ciemne kąty i kreślą szlaki migracji wątków. W efekcie kata
log zmienia się w maszynę czasu, która przewija wstecz całe 
wieki. Sinobrodyzm, w różnym natężeniu , liczy sobie tam 82 
warianty. Są wśród nich mąż ze srebrnym nosem, narzeczona 
tygrysa, zjadacz żon i tak dalej. Widać od razu , że historii tej nie 
inspirował Gilles de Rais (1404-1440), towarzysz broni Joanny 
d'Arc i ostawiony morderca chłopców, ani też Henryk VIII Tudor 
ze swoją szóstką żon . To sprawa wszędzie znana, niepokojąca , 

sięgająca korzeniem jakichś archaicznych wierzeń . Niesamowi
ta, najgłębiej perwersyjna z ośmiu bajek, jakie w roku 1697 opu
blikował Charles Perrault (potem dodał jeszcze trzy), pozwala się 
oglądać z różnych stron jak rzeźba na kawalecie. 

Na dowód sięgnąć można po s iostrzaną ATU 311. Nie ma w niej 
męża z brodą , sekretnej komnaty, splamionego kluczyka i sio
stry Anny, co z wieży wygląda pomocy. Ale wciąż błąka się po 
świecie . Jedną z wersji zanotowano w pewnym szkockim pubie 
jeszcze w 1921 roku. Ale oczywiście przepisana została wcze
śniej, w Holandii , w roku 1830, ze starych druków jarmarcznych, 
a opublikowana w roku 1848 jako ballada Heer Halewijn. Nie 
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wynika z niej jasno, kim byt ów pan: magiem, demonem czy 
władcą elfów, ale nasuwa się nazwa „wiedźmin " . 

Gdy bowiem Pan Halewijn śpiewa swą magiczną pieśń , z domów 
wybiegają dziewczęta , by podążyć w głąb jego lasu, gdzie je 
zabija. W jednych wersjach obcina im głowy, w innych - przebija 
czarodziejskim mieczem i zmienia w kamień . I oto pewna księż

niczka, czasem zwana Mechtyldą, słyszy pieśń. Wzywa kolejno 
ojca, matkę , siostry i braci, by pozwolili jej wybiec . Wreszcie 
najmłodszy brat pozwala, zastrzegając , że będzie bronił jej czci. 
Księżn iczka rusza w drogę na wybranym z ojcowskiej stajni naj
tęższym bojowym rumaku. Jedne wersje podają , że wie, co jej 
grozi , inne - że w gąszcz wiedzie ją b i ała ptaszyna. Wreszcie 
księżniczka spotyka kusiciela i ulega jego zaklęciu . Cwałują na 
pagórek szubieniczny, gdzie Pan Halewijn oznajmia, że zaraz 
ją zabije. Ale ujęty urodą księżniczki pozwala jej wybrać rodzaj 
śmierci. Nieszczęsna decyduje się na obcięcie głowy, lecz błaga , 

by pozwolił jej zdjąć koszulę . Tkaniny nie godzi się wszak spla
mić krwią dziewiczą . Gdy zdejmuje koszulę przez głowę , prze
staje słyszeć magiczną pieśń - bądź , w innych wersjach, Pan 
Halewijn odwraca się skromnie - i czar pryska. Księżniczka wyj
muje z osłabłej dłoni miecz, ucina prześladowcy głowę , myje ją 
w źródle i siada na koń . Po drodze głowa błaga , by posmarowała 
jej szyję magiczną maścią, zebraną pod szubienicą, a potem - by 
wjechała na pole i zadęta w róg dla wezwania przyjaciół. Trze
cie, niezbędne w balladach, życzenie gdzieś przepadło. Księż
niczka odpowiada, że ani myśli spełniać marzeń ściętej głowy. 

Spotyka też matkę Pana Halewijna i radośnie ukazuje jej głowę . 

A w końcu dokonuje żywota w panieństw ie , bo nie znalazł się 
śmiałek chętny podzielić los Pana Halewijna. Czysty Leśmian , 

nieprawdaż? 

Teraz włącza s ię zoom. Po powrocie księżniczki wyprawiono 
bankiet - to słowo wskazuje na wiek XVI. Brat strzegący cnoty 
siostry - to obyczaj z epoki Karolingów. Także ojciec, mający 
w stajni konie całej drużyny, to nie feudalny baron, lecz raczej 
naczelnik klanu z czasów Pepina Krótkiego. Już jesteśmy w VIII 
wieku. A sam czarny pieśniarz , wabiący do „swego" lasu dzie
wice na ofiarę , to jakieś zdegradowane bóstwo. Imię Halewijn 
(Halewyn) pokrewne jest słowu Halloween, wskazując na dzień , 

gdy znika granica między światami żywych i zmarłych. Lecz 
Halewijn to także „ów, co darzy winem". Cofnęliśmy się więc 
w czasy pótchrześcijańskie , gdy władcy winobrania składano 
krwawe ofiary. Kiedyś pewnie w winnicach, potem, pod wpły
wem Rzymu, w głębi lasów. Sacre d'automne, dopełniające to 
Strawińskiego . Kiedy dopełniające? Jak najbardziej dzisiejsze 
„ święto " Beaujolais nouveau przypada na trzeci czwartek listo
pada, w tym roku na 21 listopada. Akurat dziś , gdy to piszę „ . 

Cała ta ekskursja potwierdza poniekąd obraz kultów przed
chrześcijański ej Europy, zachowanych jako obrzędy czarownic 
i szyfrowane baśnie , zarysowany w książkach Margaret Murray 
(The Witch-Cult in Western Europe , 1921 ), Arnego Runeberga 
(Witches, Demons and Fertility Magie , 1947) i Elliota Rose
'a (A Razor tor a Goat, 1962). Może więc i Sinobrody to mroczne 
bóstwo pogańskiego rytu płodności , zmienione w straszydło dla 

dzieci? Jeśli strach, który budzą , jest winem bogów, Sinobrody 
ma się dobrze. Z jego poczynań emanuje pozaludzkość . Czemu 
niby wieszał te żony i czemu je przechowywał? Jego sekretna 
komnata to kaplica ofiarna, jego sina broda to kapłańska maska. 
Klucz pozwala przekraczać granice światów. A miecz... - no, 
miecz jest tym, co państwo s ię domyślac ie . 

Tkwi w Sinobrodym pierwotna seksualna potęga . Budzi fascy
nację i grozę , gdy dzika energia sadyzmu napędza pokusę 

masochistyczną ofiar. Ów masochizm przybiera kształt niepo
wstrzymanego popędu ciekawości , jaki wzbudzać zdolne są tyl
ko cudze przestępstwa seksualne. A raczej odwrotnie: to cieka
wość maskuje popęd śmierci. Oto dar tego zapomnianego boga. 
W sam raz dla dzieci. 

Francuski pisarz Marcel Schwob (1867-1905) zawarł w swej 
Księdze Monel/i (1894) jedenaście krótkich nowel o bardzo nie
grzecznych dziewczynkach. Pani profesor Janion stwierdziła kie
dyś , że o dziewczętach na progu dojrzewania Schwob wiedział 

więcej, niż markiz de Sade, Freud i Nabokov razem wzięci. U nas 
ta książka wyszła w roku 1906, w przekładzie poetki Bronisławy 
Ostrowskiej. Jedna z nowel, Namiętna (La Volupteuse) opisuje 
zabawy pary dzieci w parku o zmierzchu. Bawią się w zbójców, 
w Robinsona, wreszcie zaczynają s ię bawić w Sinobrodego. 
A teraz posłuchajcie : 

„- Więc bawmy s ię w Sinobrodego - postanowiła. - Ja będę 
twoją żoną , a ty mi zabronisz wchodzić do jednej z komnat. 
Zaczynaj: przychodzisz prosić mnie o rękę . »Panie, ja nie wiem. 
Sześć twoich żon znikło w sposób tak tajemniczy. Co prawda, 
masz piękną i wielką s iną brodę , i mieszkasz we wspaniałym 
zamku. Czy nie zrobisz mi krzywdy nigdy? Nigdy?«. 
Rzuciła mu błagalne spojrzenie. 
- Tak, teraz tyś mi się oświadczył , a rodzice przystali. Pobraliśmy 
się . Daj mi wszystkie klucze. »A od czego jest ten śliczny maleń
ki?«. Udaj gruby głos , zabraniając mi otwierać tym kluczem. 
- Tak, teraz odjechałeś , a ja w tejże chwili przełamuję zakaz. 
»Och, okropność! Sześć żon zabitych!«. Mdleję , a ty przybie
gasz mnie podtrzymać . Dobrze. Teraz przychodzisz jako Sino
brody. Udaj gruby głos . »Panie mój! Oto wszystkie klucze, jakie 
mi powierzyłeś .«. Pytasz mnie o maty kluczyk. »Panie mój, ja nie 
wiem, nie mogę go sięgnąć .«. Krzycz. »Panie mój, wybacz: już 
jest, miałam go w kieszeni na samym dnie.«. 
Teraz oglądasz klucz. Na kluczu była krew? 
- Tak, odpowiedział , plama krwi. 
- Pamiętam , powiedziała . Tarłam ją , tarłam , ale nie chciała zejść . 

To była krew sześciu żon? 
- Sześc i u żon . 

- On je pozabijał wszystkie? Dlatego, że wchodziły do zakaza-
nego pokoju? A jak je zabij ał? Ścinał , a potem wieszał w czarnej 
alkowie? A krew płynęła im po nogach aż na posadzkę . Krew 
była czerwona, ciemnoczerwona, nie taka, jak krew maków, kie
dy je drapię . Słuchaj, czy to się klęka , jak mają komu ścinać 
głowę? 

- Zdaje mi się , że s ię klęka , odpowiedział. 

- To będzie bardzo ciekawe! - ucieszyła się . - Ale ty mi zetniesz 
głowę zupełnie jak naprawdę? 
- Dobrze - zauważył -tylko że Sinobrody nie mógł jej ściąć . 

- To nic nie szkodzi - powiedziała . - Ale dlaczego to właściwie 
Sinobrody nie śc iął głowy żonie? 

- Bo nadbiegli jej bracia. 
- Ona się bata, co? 
- Bardzo się bata. 
- Krzyczała? 

- Wołała s iostrę Annę . 

- Ja bym nie krzyczała . 

- Dobrze - mówił - ale w takim razie Sinobrody miałby czas 
cię zabić . Siostra Anna była wtedy na wieży, patrzeć , jak trawa 
się zieleni. Jej bracia, muszkieterowie bardzo mężni , przyjechali 
konno w galopie. 
- Ja nie chcę tak się bawić , powiedziała dziewczynka. - To nud
ne. Bo widzisz, ja zresztą nie mam siostry Anny. 
Zwróciła się wdzięcznie ku niemu. 
- A ponieważ moi bracia nie nadjadą - rzekła jeszcze - więc 

widzisz, trzeba mnie zabi ć, mój złoty Sinobrody. Zabić bardzo 
mocno, bardzo mocno! 
Uklękła . Zebrał jej włosy, odrzuc ił do przodu i podniósł rękę . 

Powoli , z przymkniętymi oczyma, trzepocąc rzęsami , z nerwo
wym uśmiechem w kącikach ust, poddawała puch swego karku, 
szyję i ramiona, wyprężone namiętnie , ku okrutnemu ostrzu sza
bli Sinobrodego. 
- U-u! - krzyknęła. - To będzie bolało!. " 

I o to chodzi. • 

Jan Gondowicz - eseista, tłumacz , krytyk lite
racki , erudyta. Sam siebie nazywa „honorowym 
prezesem Klubu Mi łośników Wiedzy Zbytecznej ". 
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Maria Tatar 

KLĄTWA SINOBRODEGO (fragment) 

Fragment pochodzi z książki 
Dziedzictwo Sinobrodego , 

której pierwsze polskie wydanie 
towarzyszy premierze w Teatrze 

Wielkim - Operze Narodowej 

Choć istnieje szereg filmów z Sinobrodym w tytule (realizowanych przez takich reżyserów jak Georges Melies, 
Ernst Lubitsch, Claude Chabrol czy Edward Dmytryk), jeszcze więcej jest takich, które podejmują wątki z baśni , nie 
przywołując jej tytułu. Niemal każdy z tych filmów skupia się na podejmowanych przez żonę próbach wyrwania się 
z sytuacji, w której grozi jej śmiertelne zagrożenie, próbach znalezienia sposobu, aby przerwać kierujący jej mężem 
przymus powtarzania. W latach 40. w Hollywood powstało kilkanaście filmów wzorowanych na fabule Sinobrodego. 

Już same ich tytuły -Podejrzenie (Suspicion, 1941 ), Osaczona (Caught, 1949), Niebezpieczny eksperyment (Experiment 

Perilous, 1944) i W kręgu zła ( Undercurrent, 1946) - sugerują ryzyko, opisują zagrożenie, które jeden z krytyków 

podsumował w zdaniu „ktoś chce mnie zabić i obawiam się, że to mój mąż".( ... ) 

Gdy Alfred Hitchcock kręcił w 1946 roku Osławioną (Notorious) mógł nie myśleć o historii Sinobrodego, ale rozwinął 

jej motywy w sposób, który zapowiada kierunek, jaki historia ta obierze w drugiej połowie XX wieku. Ali ci a, tytułowa 
osławiona, jest od początku sytuowana jako cel męskiego spojrzenia. Gdy wychodzi z sali sądowej, gdzie jej ojciec 
został skazany za szpiegostwo na rzecz nazistów, otaczają ją dziennikarze i fotoreporterzy pragnący uchwycić jej 
reakcję. „Osławiona" zarówno ze względu na swój swobodny styl życia, jak i działalność polityczną ojca, Alicia daje 
się przekonać, by odkupić swoje winy i dowieść patriotycznej postawy - ma wziąć udział w operacji szpiegowskiej. 
W toku swojego zadania odwraca kierunek spojrzenia - teraz to ona patrzy, obserwując grupę mężczyzn nieświadomych 
jej podwójnej roli. ( ... ) 

Podobnie jak głośny film Hitchcocka U progu tajemnicy (Secret Beyond the Door. 1948) Fritza Langa wciąga widza 
w filmowy świat oparty na fabule Sinobrodego. Ale w przeciwieństwie do Hitchcocka niemiecki reżyser, który 
prawdopodobnie znał tekst Perraulta dość dobrze, pracuje bardzo świadomie z baśniowym podtekstem. Umieszcza 
w filmie stałe, wyraźne punkty styczności z fabułą Sinobrodego, a z bohaterki czyni przebiegłą analityczkę-detektywa, 
która zgłębia zarówno zbrodniczą tajemnicę zamkniętą w przestrzeni fizycznej (w pokoju numer siedem małżeńskiego 
domu), jak i traumatyczną tajemnicę zamkniętą w umyśle swojego męża. Przeprowadzając freudowskie śledztwo 

w U progu tajemnicy, Celia jest znacznie bardziej świadoma ryzyka, na które się naraża niż bohaterka Hitchcocka, 
ajednak nie ustępuje. Jak dr Petersen, „zaślepiony miłością analityk bawiący się w sennego detektywa" w Urzeczonej, 

Celia musi otworzyć drzwi do wspomnienia z dzieciństwa i pokazać, w jaki sposób stanowi ono źródło psychozy 
bohatera. ( ... ) 
Filmy o Sinobrodym ukazują obustronny ruch między sprawstwem a byciem ofiarą, między zmysłem przygody 
a płochliwością, między ciekawością a masochizmem. Czynią to jednak zawsze jednak w ramach małżeństwa. 

Kobiety w filmach Hitchcocka i Langa to aktywne władczynie spojrzenia, kobiety, które ś ledzą, analizują i interpretują . 

W każdym z tych filmów jednak owe zdolności śledcze, kompetencje analityczne i talenty interpretacyjne ograniczają 
się do przestrzeni domu, zawężają do rozwiązywania problemów w obrębie małżeństwa. Z tego powodu szczęśliwe 
zakończenia zwykle przynoszą rozczarowanie. Gdy tajemnice za drzwiami prowadzącymi do małżeństwa zostają 
rozwiązane, wszystko się kończy. Kobieta, która przekroczyła próg, od tej chwili na zawsze pozostaje za drzwiami . 
Po tym, jak rozszyfrowała motywy groźnego zachowania swojego męża nie ma już niczego, co mogłaby śledzić, 
analizować czy interpretować. Żadnych więcej tajemnic, żadnych zagadek, żadnych przygód. I to, przede wszystkim, 
może być prawdziwym przekleństwem „długiego i szczęśliwego" życia. 

DZIEDZICTWO SINOBRODEGO 
Śmierć i tajemnice. Od Bartóka do Hitchcocka 

red. Griselda Pollock i Victorii Anderson 
Warszawa 2013, Axis Mundi 

seria: Biblioteka Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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Marta, Jolanta, Brigitta i Laura 

Marta 
Jolanto, jesteś zmęczona? 

Jolanta 
Zmęczona? 

Sama nie wiem. 
Tak! Kochana, powiedz.„ 

Marta 
Co, ptaszyno moja? 

Jolanta 
Czuję, że mi czegoś brak„. 
Lecz czego? 
Tak chciałabym to wiedzieć . 

Mój ojciec, ty, Marto, 
Moje przyjaciółki , 

Żyjecie tu wszyscy dla mnie, 
Szczęściem napełniacie moje życie , 
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A ja nie mam czym odpłacić 
Za waszą miłość. 

Marta 
To nasz obowiązek: 

Jesteśmy tu, żeby ci służyć . 

Jolanta 
Nieprawda, 
Jesteście przyjaciółkami. 

Marto, ja tak bardzo czegoś pragnę ; 

Ale czego? 
Sama nie wiem! 

Marta 
Gołąbko, Jolanto, nie dręcz mnie! 

Jolanta 
Przestań! 

Chodź do mnie, 
Podejdź bliżej „. 

(Dotyka jej oczu.) 
Płaczesz? 

Dlaczego? 

Marta 
Czy mogę być spokojna, 
Kiedy ty płaczesz? 

Jolanta 
Marto, ja placzę, 
Ale ukrywam moje łzy lepiej niż ty. 
Mój glos nie zadrżal , 

A moich oczu nie dotykasz. 
Jak odgadłaś , że płaczę? 

(Marta i przyjaciólki Jolanty milczą . ) 

Nie, wy przede mną 
Coś ukrywacie! 

Marta 
Przestań , przestań! 

Brigitta 
Muzyka cię rozstroila! 

Marta 
Tak, oczywiście . Muzyka! 
Już dosyć, dosyć! 

Laura 
Zagramy coś wesołego. 

Jolanta 
Nie trzeba! Dziękuję wam! 
Na razie dosyć . 

Kiedy słońce przestanie prażyć , 

Powróćcie mnie rozweselić . 

(Muzycy odchodzą. ) 

Brigitta i Laura 
Co będziesz robić? 
Wolisz śpiewać , 

Prząść czy słuchać bajek? 

Jolanta 
Nie, niczego nie chcę„. 

Jestem zmęczona. 
Narwijcie kwiatów, ja zrobię bukiety 
I może zapach wilgotnych płatków 
Rozproszy mój dziwny żal„ . 

Całą noc nie zmrużyłam oka. 
Czy oczy służą tylko do płakania? 
Powiedz mi, Marto! 
Czemu dotąd nie widziałam , 

Co to tęsknota , smutek i łzy, 

A moje beztroskie dni 
Mijały wśród pieśni i róż? 
Gdy tylko słyszałam śpiew ptaków, 
Gdy tylko zaszumiał las, 
I rozległy się dźwięki fujarki , 
Czułam się częścią tego chóru. 
A teraz każdy dzień 
Przynosi smutek i złe myśli , 

A śpiew ptaków i szmer potoku 
Brzmią jak zwiastuny nieszczęścia . 

Dlaczego chłód milczącej nocy 
Jest teraz bliższy mojej duszy 
I dlaczego słyszę szlochanie 
Tam, gdzie kiedyś brzmiał śpiew słowika? 
Dlaczego? 
Powiedz, dlaczego? 
Dlaczego? Dlaczego? 
Marto, odpowiedz! 

Marta 
(prowadząc Jolantę do faweczki 
stojącej pod krzewem) 
Przestań! Nie trzeba tak się zadręczać. 
Płacz bez powodu tylko 
Rozgniewa Boga. 

Brigitta, Laura i Chór 
To stokrotki i bławatki dla ciebie, 
To mimozy, a to róże i lewkonie. 
To kosz pełen lilii i konwalii, 
Nazrywałyśmy też balsaminu i jaśminu. 

Brigitta i Laura 
Dotknij ich: jak wspaniale pachną . 

Są świeże i czyste. 

Brigitta, Marta 
Niech więc swą upojną wonią 
I pieszczotą tchnień wiosennych 
Smutek, tęsknotę i zwątpienie 
Zmienią w czarowny sen. 

Laura 
Jakie są świeże i czyste, 
Jak aksamitne, jak miłe , 

Zapomnisz o zmartwieniach. 
Są takie miękkie i czyste. 

Chór 
Świeże i czyste, 
Takie miękkie! 
Są świeże , czyste i miękkie . 

Brigitta 
Przy nich zapomnisz 
O zmartwieniach. 

Laura i Marta 
Jak delikatne, jak wonne. 
One przegonią zmartwienia 
I powróci radosny spokój. 

Wszyscy 
To stokrotki i bławatki dla ciebie, 
To mimozy, a to róże i lewkonie. 
Smutek, tęsknotę i zwątpienie 
Zmienią w czarowny sen. 
Kwiaty, cudowne kwiaty. 
To wiosna! 

Jolanta 
Brigitto, to ty? 

Laura 
Nie, to ja, Laura. 

Jolanta 
(Nie wypuszczając ręki Laury, 
drugą rękę wyciąga do Brigitty. ) 
Jak mam wam dziękować? 
Za co mnie tak kochacie? 
Czym mogę się odwdzięczyć 
Za tyle dobroci? 

Brigitta i Laura 
Twoja miłość jest najlepszą zapłatą! 

Jolanta 
Gdzie jest Marta? 

Marta 
Tutaj, moje dziecko! 

Jolanta 
Chodż do mnie. 
Pozwól mi jak dawniej, 
Położyć głowę na twoim ramieniu 
I zaśpiewaj moją 
Ulubioną piosenkę! 

(Marta daje znak dziewczętom. Jedna z nich 
bierze wachlarz i lekko nim porusza.) 

Marta 
Z radością. 
(do Brigitty i Laury) 
A wy zaśpiewajcie ze mną. 

Jolanta 
(otwierając oczy) 
Nie, już im się znudziło! 

Brigitta i Laura 
Jak możesz tak mówić? 
(Jolanta zasypia. W czasie trwania pieśni 
Marta ostrożnie ukfada ją na fożu i daje znak, 
by weszli sfudzy. Sfudzy wchodzą i ostrożnie 
wynoszą śpiącą Jolantę. Piosenka, po wyjściu 
wszystkich, stopniowo zamiera za sceną. ) 

Brigitta i Laura 
Niech na skrzydłach aniołów, 

Zlecą się sny, które krążą między nami, 
Piękne i błogie sny. 

Marta 
Baju, baju, baj. 

Brigitta i Laura 
Baju, baju, baj. 

Marta 
Baju, baju, baj. 

Brigitta i Laura 
Baju, baju, baj. 

Chór 
Śpij, dziecino, 
Niech cię ukołysze czarowny sen! 

Brigitta, Laura i Marta 
Śpij , dziecino, niech cię ukołysze 
Czarowny sen. 
Bóg wzruszony twą modlitwą , 

Ześle ci pocieszenie i radość . 

Wszyscy 
Śpij , śpij, słodko śpij , 
Nasz jasny aniołku. 

Laura 
Śpij słodko , nasz jasny aniołku! 
Bóg ześle ci spokój. 

Wszyscy 
Baju, baju , baj, śpij, śpij . 

Bertrand, Almeric, potem Marta 

Bertrand 
To dźwięk rogu! 
Co to za nieoczekiwany gość„. ? 

(Otwiera furtkę, wchodzi Almeric.) 
Zatrzymaj się! Ani kroku dalej! 
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Ktokolwiek tu wejdzie, Ze swoją ukochaną mamką, a moją żoną . lbn-Hakia 

' 
Król Rene Ibn-Haki a Vaudemont 

Zginie! Odejdż! Mieszka tu prawie od urodzenia. Tym lepiej. We śnie zbadać ją będzie łatwiej. Mów śmiało , cena nie gra roli! Decyduj się! Warunki znasz: A jeśli ktoś nas tu zastanie? 

Oddam wszystko, czym władam Nie mogę zacząć leczenia, 

Almerie Almarie Król Rene Byle tylko widziała! Dopóki Jolanta nie dowie się Robert 

Jestem tu z rozkazu króla Jak to możliwe? Marto, Bertrandzie, O swojej ślepocie Co z tego? Pozłości się i da spokój. 

I nie odejdę, póki nie wykonam polecenia. Zaprowadźcie doktora Ibn-Ha kia I nie zapragnie ratunku. Jak będzie trzeba, to go uciszymy. 

Bertrand Do naszej ptaszyny. Musi dowiedzieć się Na twoją decyzję czekam do wieczora. Zresztą im dłużej nie przyjadę 

Bertrand Król, do czasu jej uzdrowienia, Z lękiem czekam na twoją odpowiedź. o swoim nieszczęściu. (Odchodzi.) Do Króla Rene po Jolantę, tym lepiej. 

Król w takich razach wysyła Raula, posłańca , Chce przed Robertem Gdyby tak mogła 

Mojego przyjaciela. Ukryć to nieszczęście . Ibn-Haki a Król Rene Król Rene Zniknąć gdzieś bez śladu! 

(Wchodzi Marta.) Allach jest wielki , O ślepocie?! O, córko moja! Jolanto! Wolałbym zginąć w górach, 

Almarie Marto, to jest Almarie. W nim pokladaj nadzieję . A zaręczasz , Nie, nie, nie zgadzam się! Niż się z nią spotkać! 

Dowiedz się zatem, Właśnie przybył z wieścią , że przywrócisz jej wzrok? Swoim życiem zapłaci mi każdy, 

Że Raul nie żyje . Że król za chwilę zjawi się wraz Król Rena Kto jej ujawni tajemnicę . Vaudemont 

Ze sławnym mauretańskim lekarzem. (sam) Ibn-Haki a Tak postanawiam, lekarz niech ustąp i ojcu! Król na pewno się zgodzi 

Bertrand Co mi powie? Wszystko w rękach Boga! Odwołać wasze zaręczyny. 

Nie żyje! Marta Jaki wyrok ogłosi jego nauka? Nauka nie jest wszechmocna; Mówią o nim, że jest dobry i mądry. 

O, biedny przyjacielu! W sprawę Jolanty jest wtajemniczony? Czy Jolanta zobaczy światło , Nie mogę obiecać .. . Robert, Vaudemont 

Nie dane było mi być przy twojej śmierci. .. Czy do śmierci będę cierpieć, Robert 

Boże, ześlij spokój jego duszy! Almarie Widząc ją błądzącą w mroku? Król Rena Robert Oby to była prawda, Vaudemoncie! 

A ty kim jesteś? Mąż wszystko mi wyjaśnił. Boże , zmiłuj się nade mną! Mam więc własnej córce powiedzieć , (za sceną) 
Boże , jeśli to ja jestem grzeszny, Jak smutny jest jej los, Zaczekaj na mnie! Jak tu ciemno. Vaudemont 

Almarie Marta To za co cierpi ten czysty anioł? Odkryć całe jej nieszczęście , A jeśli okaże się , że jest cudowna? 

Ja go zastąpiłem . Ale czy powiedział , że ona nie wie Dlaczego za moje grzechy Nie będąc pewnym skutku twych zabiegów? Vaudemont 

Oto królewski pierścień i królewski list. Jeszcze, biedna, o swojej ślepocie? Jej odebrałeś wzrok? Okrutny Maurze! Nie masz Chodź tu! Znalazłem drzwi. Robert 

Nie wolno rozmawiać przy niej o świetle Panie, obdarz mnie łaską , Współczucia dla cierpiącego ojca! Kto? Jolanta? 

Bertrand Ani o pięknie tego, Zrzuć z mojego serca brzemię, Zawiodłem się w mojej nadziei. .. Robert 

Poznaję pierścień i pieczęć. Co widzą oczy. Gotów jestem oddać w zamian Nie wierzę już nikomu! Odejdż. Jakie drzwi? Vaudemont 

(Czyta list.) Nie można też Koronę , władzę i królestwo. Tak! 

Wejdź! Jej ojca nazywać królem. Na zawsze odbierz mi spokój, Ibn-Haki a Vaudemont 
On jest dla niej po prostu ojcem. W pokorze spędzę resztę dni, Zrobisz, jak zechcesz, Idź za mną! Robert 

Almarie Pamiętaj więc ... Wszystkiego mogę się wyrzec, Lecz najpierw daj mi powiedzieć . (Wchodzą przez drzwi na scenę . ) Na pewno jest sztuczna i wyniosła .. . 

Ach, co za raj! T~go życzy sobie król. Lecz ocal moje dziecko Możesz mnie posłuchać lub nie, Co to? Czy moje własne oczy Czy to ja nie znam tych mniszek? 

Lecz zanim spytam, co to za miejsce, Okryte mroczną nocą! Ale muszę dać ci radę . Widzą ten raj wśród dzikich skał? Z ich ciągłym i .benedicite" i .amen" ; 

Chcę przekazać wieść , Almerie Boże wielki, zmiłuj się nade mną! Dwa światy : Są zimne i bezduszne jak kamień . 

Że za godzinę przybędzie tu król , Życzenie króla jest dla mnie rozkazem! Boże mój, zmiłuj się nade mną! Cielesny i duchowy, Robert Czy ktoś dorówna mojej Matyldzie, 

A razem z nim mauretański lekarz. We wszystkich przejawach bytu , Zobacz, ktoś tu napisał: Gdy jej czarne oczy płoną 

Teraz powiedz mi, gdzie jestem Bertrand Król Rene, lbn-Hakia Najwyższa wola połączyła ze sobą „Uciekaj stąd przejęty strachem; Jak gwiazdy na jesiennym niebie? 

I skąd się tu wziął ten raj na pustkowiu, Dźwięk rogu! Jak dwóch nierozłącznych przyjaciół. Tu wchodzić nie wolno Jest pełna czaru , który oszałamia 

Kto w nim mieszka? Oto nadchodzi król. Król Rene I nie wydaje się, - Pod groźbą śmierci!" . I upaja jak wino! 

Twoja twarz obojętna, Że tylko w ciele zamknięta jest Samo jej spojrzenie poraża 

Bertrand Nieprzyjazna i mroczna Zdolność widzenia. Vaudemont Jak błyskawica 

Córka króla, niewidoma Jolanta, Król Rene, lbn-Hakia, ciż sami Jak twoje nauki. I zanim otworzą nam się na świat , Robercie, cóż to znaczy? I płomień miłości rozpala we krwi. 

Narzeczona księcia burgundzkiego, Roberta. Nie umiem z niej odgadnąć odpowiedzi. Zwyczajne, ziemskie oczy, Kiedy się śmieje , 

Król Rene Trzeba, by to uczucie Robert To jakby rozlewała się fala muzyki 

Almerie Oto, doktorze, ciche schronienie Ibn-Haki a Poznała wieczna dusza. Nic z tego nie rozumiem. I biel jej zębów jak sznur perel 

Córka króla jest ślepa?! Mojej biednej Jolanty. Miej nadzieję , królu , Kiedy w umyśle pojawi się Rozświetla jej twarz; 

Wiesz już wszystko! Allach jest wielki! Świadomość wielkiej prawdy, Vaudemont O namiętności 

Bertrand W twoich rękach ostatnia nadzieja. To wtedy może , dostojny panie, Chodżmy stąd! Burzliwej i gorącej 

Nigdy nie widziala światła! Król Rene Tak, może wtedy Mówią jej oczy 

lbn-Hakia Zaiste wielki i dobry! Pragnienie obudzi światło Robert I kuszą do rozkoszy, 

Almarie Ale ona gdzie jest? W mroku ciała . Nie! Niech Bóg broni opuszczać I mamią do pieszczot, 

Ale wszyscy wiedzą, Muszę ją zobaczyć . Ibn-Ha kia Ten rajski ogród! Do szalonych pragnień , 

Że mieszka w Hiszpanii Zaczekaj i wysłuchaj mnie, Król Rena Nie chcę znowu przedzierać się Do czułych objęć 

W klasztorze Świętej Klary! Marta Pozwól, że ci wytłumaczę . O, Boże mój! Przez skały i chaszcze. Śnieżnobiałych dłoni , 

Usnęła przed chwilą Tak, jest możliwe uzdrowienie, Czyżbym się dotąd tak mylił? I tak błądziliśmy długo . Aż do zapomnienia, 

Bertrand Zmęczona spacerem. Ale ... Okropne zwątpienie .. . Do szczęścia bez miary, 

Nie, nie w Hiszpanii, ale tutaj Bez końca , bez granic! 
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Czy ktoś dorówna mojej Matyldzie, Vaudemont Robert 

r 
Jolanta Vaudemont Vaudemont 

Gdy jej czarne oczy pianą O, Boże! Robercie! (Próbuje silą odciągnąć Vaudemonta.) Oto wino. Twoje życzenie jest rozkazem, Nie, nie dotykając ich ... 

Jak gwiazdy na jesiennym niebie? Co ja widzę?! Nie podchodź do niej! Mój ojciec bardzo je lubi. Więc moją miłość skryję przed tobą . 

Jest pelna czaru, Uciekajmy! (Vaudemont bierze szklankę Ale na dowód, że to nie było złudzenie Jolanta 

Który oszalamia i upaja jak wino! Robert I i uważnie patrzy na Jolantę. ) Lub miraż szczęścia - Nie dotykając?! 

Piękną wróżkę? Vaudemont Podaruj mi różę . A czy to możliwe? 

Vaudemont (wyrywając się) I vaudemont Na pożegnanie i na pamiątkę , 

Nie! Urok piękna tak zmiennego, Vaudemont Nie, nie, nigdy! A jeś l i to wino przyniesie mi zgubę? Że to nie byt sen. Vaudemont 

Nie przemawia do mnie. Nie, to anioł! Boże! (Wchodzi Jolanta i zatrzymuje się na tarasie.) 
i z jej rąk przyjmę z rozkoszą nawet śmierć! (Jolanta zrywa biatą różę i podaje mu ją. ) O, Boże! Ona nie widzi! I 

I nie budzi we mnie tkliwości Jaka piękna! 
I 

(Pije. Jolanta w dalszym ciągu trzyma tacę, A na pamiątkę twoich ust czerwonych - Nieszczęsna! 

Namiętne , ogniste spojrzenie. Jolanta czekając, aż Robert weźmie swoją szklankę . ) Daj mi czerwoną, piękną jak karmin twych ust. 

Nie! Pogrążona w glębokiej ciszy Robert Kto tu jest? Jolanta 

Śpi we mnie miłość . Pozwól mi ją zobaczyć! Jolanta Jolanta (sama) 

Śni się jej nieskalany anioł - (Zagląda przez drzwi.) Vaudemont Gdzie twój towarzysz? To znaczy jaką? I cóż? Gdzie twoje kwiaty? 

Czystej bogini niebiańska wizja. Jaka młodziutka! On jest księciem Burgundii, a ja .. . Tak bardzo się cieszyłam .. . Nie rozumiem. (z żalem i zdumieniem) 

Wielkiej urody, otoczona aureolą Rycerzu mój, gdzie jesteś? 

Niebiańskiej dobroci. Vaudemont Robert Vaudemont Vaudemont Dlaczego milczysz? 

Przybywa z nieziemskiej krainy, I to wszystko, co widzisz? (przerywając i powstrzymując go) Mus iał odejść , lecz zaraz wróci ... (pokazując na krzew czerwonych róż) Nie rozumiem! 

Czystsza niż pierwszy śnieg , Mówisz tak chłodno . Nie mów, kim jesteśmy ... Daj mi, proszę , jedną z tych .. . Nie wiem, 

Cichsza niż leśna konwalia, Przyjrzyj się! Milcz! Jolanta Czym mogłam cię urazić ... 

Niż lilia polna - Widzisz? (stawiając tacę na stole) Jolanta Powiedz, w czym zawiniłam? 

Oto, na co czekam i czego pragnę! Na widok takiej niewinności Vaudemont Poszedł? Jaka szkoda ... Z których? Obcych spotykam tu rzadko 

Objaw się cudna wizjo, Nie drży ci serce w piersi? (odsuwając się od niego) Nie rozumiem ... I wciąż wiem tak mało. 

Żródlo miłości. Nazywam się Vaudemont. Vaudemont Zwróć mi tę , którą dostałeś , Naucz mnie, jestem tak młoda , 

Tajemne struny serca rozgrzej i porusz! Robert Szkoda? A ja ci w zamian zerwę inną . A ja będę cię słuchać! 

Rozpuść lody kryjące jasne światło , Uciekajmy, Gottfriedzie. Robert Dlaczego? Milczysz! 

Niech rozświetli wszystkie cienie. Tu może nas spotkać nieszczęście . Milcz! Vaudemont Nie chcesz być ze mną? 

O, śpiesz się , nie zwlekaj ... Jej sen jest dziwnie nierzeczywisty. Jolanta O nie! Jaśnieje niewinną bielą jak ty, Nie chcesz ... 

Objaw się , cudna wizjo. Co ci jest? Jolanta Mnie cieszą każde odwiedziny. Więc ją zatrzymam Twoim życzeniom będę posłuszna .. . 

Czekam na ciebie! Zbladłeś? Wasze glosy brzmią mi tak obco ... Rzadko jestem sama. Jako symbol twojej niewinności. Moje uczucia przed tobą skryję , 

Rozpalone serce tak cię pragnie, Kim jesteście? Moje przyjaciółki odeszły, gdy usnęłam Ale daj mi czerwoną. Ale na dowód, że to nie był sen 

Przybądź , śpiesz się! Vaudemont I żadna nie wie, że już nie śpię . Będę ją nosił na znak wiecznej wierności. Lub miraż szczęścia , 

Czekam na ciebie, jasny aniele, O, Boże! Jak piękna jest w tej chwili! Vaudemont Różę mi daj na pożegnanie 

Zjaw się , przybądż! Zabłądziliśmy wśród tych dzikich lasów Vaudemont Jolanta I na pamiątkę naszego spotkania ... 

Gdzie jesteśmy? Robert I skal. Przerwałem pani sen ... Jestem gotowa dać ci drugą różę . (Nie może skończyć z powodu tez.) 

Jaki czarodziej przebywa w tym raju? Wpadł w trans ... Przepraszam! (Zrywa bialą różę i podaje mu.) 

Robercie, spójrz! Gottfriedzie! Jolanta Ty jesteś dla mnie objawieniem, Vaudemont 

To ślady jakiejś pięknej stópki. .. Odpowiedz! Musicie być zmęczeni? Ucieleśnieniem czystego piękna , Vaudemont Dziecko, nie, 

Chodźmy stąd! Przyniosę wina, Marzeń . Mój mimowolny krzyk zachwytu Co? Znów dajesz mi białą? Nie trzeba płakać! 

Robert Otrząśnij się i chodź! Przywróci wam siły. 
Przerwał twój sen i sprawił cud, (Jolanta zmieszana zrywa jeszcze jedną 

Jakiejś nimfy leśnej . (Wychodzi.) Oto nie jesteś przywidzeniem. bialą różę.) Jolanta 

Vaudemont (Jolanta zmieszana podchodzi do krzewu I znowu? (z radością) 

Vaudemont Robercie, milcz! Vaudemont i zaczyna zrywać róże.) Prosiłem o czerwoną! Więc jeszcze nie odszedłeś? 

Ślady prowadzą na taras. Nie płosz spokoju (z zachwytem) Żyjesz-

Tego nieziemskiego zjawiska! O, co za raj! Wzbudzasz miłość , cierpisz, kochasz! Jolanta Vaudemont 

Robert Co znaczy: czerwona? Biedactwo! Powiedz mi: 

Zapukaj do drzwi! Robert Robert Jolanta Czy nigdy, choć przez chwilę 

(Vaudemont wchodzi na taras.) Uratuję cię tak czy inaczej Nie, to pułapka! Mówisz tak niezrozumiale ... Vaudemont Nie myślałaś o tym, 

I nie pozwolę tu zostać! Człowieku , tu grozi nam śmierć! Lecz słowa twe są dziwnie przyjemne. (Zrywa kilka róż. ) Że okrutny los 

Vaudemont Ale nie poddam się , 
Budzą zamęt w głowie . Co za myśl.. . ?! Pozbawił cię drogocennego daru? 

Nie mają zamka, Vaudemont Jeszcze mi życie mile! (Śmieje się radośnie. ) Powiedz mi: ile róż zerwałem? Naprawdę nie wiedziałaś , 

Otworzyły się , Nie otwieraj oczu! Zostań , a ja Dziwne! Dlaczego nie błyszczą twoje 

Gdy ich dotknąłem . Nie wytrzymam ich blasku ... Odszukam nasz oddział. 
Poczułam w sercu wzruszenie Jolanta Pozbawione światła oczy? 

Pozwól mi nasycić się tobą! I wrócę na ratunek tobie I zarazem niepewność : (wyciągając ręce) 

Robert O, Boże! Robercie, obudziła się! I twojej ukochanej. Czy powinnam cię słuchać? Daj te róże , daj! Gdzie są? Jolanta 

Zajrzyj! To ty ją obudziłeś! (Jolanta wraca z dwoma szklankami wina.) Skąd nagle tyle miłych słów? (Vaudemont cofa się. ) Po co mam oczy? 

Co tam jest? Zbliża się do nas ... Odwagi! Czekaj na mnie! Pierwszy raz mnie spotykasz ... Nie żartuj ... ! (dotykając oczu) 

(Wybiega .) To dziecinnie proste ... Po to, żeby płakać ... 
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Vaudemont Albo słodki zapach kwiatów, Król Rene 

T 
Jolanta By odzyskać wzrok Marta 

Płakać w mroku wiecznej nocy„. ! Albo śpiew słowika , Jolanto! opowiedział mi o blasku, I ujrzeć blask. Ach, mój aniołku biedny! 
Albo twój głos, twoje słowa? o blasku słonecznego dnia, Jak ona cierpi! 

Jolanta Jolanta Było w nim tyle współczucia! Król Rene Panie, ulituj się 
Czyżbyś nie wiedział , Vaudemont Zaraz go poznasz. Ukazał mi prawdę! Teraz widzę: miałeś rację! Nad swoją córką! 
Że łzy oczyszczają ze smutku? Tak, prawda, prawda! Moje serce znalazło przy nim ukojenie. Poczekaj! 
Bo i w przyrodzie po przelotnym Dobroć Boga nie ma granic, Marta, Brigitta , Laura i Chór Jego słowa były pełne miłości , Jeszcze żyje nadzieja na ocalenie. Brigitta, Laura i Bertrand 
Deszczu wszystko się ożywia . Przenika wszystko! To prawda! O, Boże! Jest z nią ktoś nieznajomy! Czułości i współczucia. Bóg podpowiada mi: Biedna Jolanta, jak ona cierpi! 

(gfośno) Zmiłuj się nad nią! 
Vaudemont Jolanta Król Rene 

I 
Bertrand Rozpocznij leczenie, wielki doktorze. 

Więc nawet głęboko w sercu Żeby móc wysławiać Boga, (wchodząc) Głupcze nierozważny! Niech cię Bóg wspomaga! lbn-Hakia 
Nie pragniesz zobaczyć światta i urody świata? Nie potrzeba blasku światta . Gdzie moja córka? I Jak mogłeś złamać zakaz? (do Vaudemonta) Przejrzałem cię 

Zginiesz! Zapłacisz głową! A ty, sprawco nieszczęścia , powiedz mi: I teraz ratunek jest możliwy! 

Jolanta Vaudemont Jolanta Czy wchodząc tu, czytałeś tę tablicę? 
Co to znaczy - zobaczyć? W twoim sercu Mój ojcze! Marta Chór 

Jaśnieje światto prawdy, Jak mogłeś złamać zakaz króla, Vaudemont Zmiłuj się nad nią, 

Vaudemont Z którym ziemskie światto Król Rene Zuchwały głupcze? Czytałem! Panie! 
Poznać boskie światto! Nie może się równać„. Dziecko drogie! Nie jesteś sama„ . Sprowadziłeś na nas nieszczęście! 

Cóż to? Zapłacisz głową za swój postępek! Król Rene Król Rene 
Jolanta Jolanta (Wchodzi lekarz, Bertrand i Almeric.) Sprowadziłeś na nas nieszczęście! I mimo to poszedłeś w głąb ogrodu? Daremne prośby! 
Mówisz „ światto " . Co to jest? Chcę być , taka jak ty Jak się tu znalazłeś i kim jesteś? Boże mój! 

I poznać światto słońca! Chroń nas od złego , zmiłuj się! Vaudemont Jolanta 
Vaudemont Vaudemont Jak widzisz, tak, poszedłem.„ Doktorze, gdzie jesteś? Powiedz, 

(z przejęciem) Marta Jestem z Burgundii Laura Przez jakie cierpienia 

To byt pierwszy akt stworzenia, (za sceną) I zwyczajnie zabłądziłem w górach. Jak mogłeś złamać zakaz króla, Król Rene Będę musiała przejść? 

Pierwszy dar Stwórcy dla świata . Jolanto! Zuchwały głupcze? Pamiętasz napis, że przypłaci życiem 
Słońce , niebo, lśnienie gwiazd. Król Rene Ściągnąłeś na nas nieszczęście! Każdy, kto ośmieli się tu wejść? lbn-Hakia 
Perty w boskiej koronie Laura O czym rozmawiałeś z moją córką? Musisz tylko gorąco pragnąć światta . 

Napełniają ziemski świat (za sceną) Vaudemont Vaudemont 
Niewypowiedzianym pięknem . Jolanto! Jolanta Do czego doprowadziła Pamiętam„. Tak„ . Jolanta 
Kto nie poznał cudu światta , Odkrył mi rzeczy, których dotąd nie znałam . Moja lekkomyślność? (gorąco, wyraziście) 

Ten nie może mieć pojęcia , Brigitta W jego słowach byto tyle ciepła , Zamiast szczęścia przyniosłem Król Rene Zniosę każdą mękę , cierpienie, ból , 

Jak naprawdę kochać Boga. (za sceną) Gdy mówił o świetle Smutek i cierpienie tej dziewczynie! A więc : jeżeli mojej córce By go uratować! 

To światło pozwoliło mi, Jolanto! I tak mi współczuł, Od nieszczęść ją uchroń! Leczenie nie pomoże , zginiesz! Na wszystko się zgadzam! 

Niegodnemu, poznać ciebie, Że nie mogę widzieć. Boże mój! Jest mi drogi , to on odkrył 

Widzieć twoją urodę Jolanta Wszyscy Przede mną duchowe światto 

I twą anielską twarz. (nasfuchując) Wszyscy Chór O, Boże mój! Nieszczęsny, biedny człowiek! I ogrzał moje serce! 

Tak, to ten pierwszy akt stworzenia. Szukają mnie. (oprócz Jolanty) Boże nasz, chroń od złego , Teraz wierzę i wiem, że światto to 

To najpiękniejszy dar Stwórcy. O, Boże! Zmiłuj się, Boże nasz, zmiłuj się! Ibn-Haki a Był pierwszy akt stworzenia, 
Marta, Laura, Brigitta i Chór Ku czemu to zmierza? Pierwszy dar Stwórcy dla świata, 

Jolanta Jolanto, gdzie jesteś? Król Rene Król Rene Cudny przejaw Bożej chwały, 

Twoje słowa są tak słodkie! Nieszczęsny, cóż zrobiłeś? Jolanto, moja córko, posłuchaj : Jolanta Perta w Jego koronie. 

Nie wiem, co się ze mną dzieje „. Jolanta Boże , za co mnie tak karzesz? Przybył dzisiaj ze mną lekarz. Poczekaj ojcze, czy dobrze zrozumiałam? 
Jeszcze nigdy tyle szczęścia Są zdziwione, że już się obudziłam . (Na scenie ściemnia się. Góry lśnią w blasku On może wyrwać cię z tego mroku, Naprawdę on miałby zginąć? Vaudemont 
Nie doświadczyłam „. zachodzącego sfońca. Król siada na fawce Więc powiedz: O, mój jasny aniele! 

Ale mylisz się. Nie, nie, nie! Król Rene z twarzą ukrytą w dfoniach.) czy pragniesz widzieć? Król Rene Chylę czoła przed tobą, 

Żeby móc wysławiać Boga, (za sceną) Tak, musi być stracony! Odzyskasz wzrok czy nie, 

Nie potrzebuję światła, Gdzie moja córka? Ibn-Haki a Jolanta Będziesz na zawsze moja! 
Jego dobroć jest nieskończona , (podchodząc do króla) Czy mogę gorąco pragnąć tego, Jolanta Klnę się na honor, 
Przenika wszystko, Jolanta To nie jest kara, Co ledwie rozumiem? To niemożliwe! Nie wierzę! Ciebie jedną będę mieć w sercu, 

Jest w skwarze dnia i w zapachach, To głos mojego ojca! Ale ocalenie dla twojej córki. Lecz jeśli tego chce mój ojciec, Ojcze, jesteś miłosierny, Poniosę najstraszliwsze męki , 

W dżwiękach , we mnie samej, Ty, zaślepiony zgubną myślą, Pokornie spełnię jego wolę! Nie możesz być tak nieludzki! Za ciebie pójdę na śmierć! 
Wszędzie objawia się Pan Marta, Brigitta i Laura Chciałeś ukryć przed nią nieszczęście . 

Wszechmocny i dobry. Jolanto! Lecz widzisz: Ibn-Ha kia Król Rene Jolanta 
Czyż można zobaczyć Nie da się ukryć prawdy! (do króla) Umrze, jeśli leczenie Nie, ukochany, nie! 
Śpiew ptaków pośród drzew? Chór Teraz jest możliwe , Tracę wszelką nadzieję! Nie przyniesie skutku. Życie jest tak piękne! 
Albo łagodny szmer strumienia? Gdzie jesteś? Że pragnienie da jej światto . Oto owoce twojego systemu: Musisz żyć! Żyj! 
Czy da się zobaczyć grzmot gromu (Wbiegają Marta, Brigitta i Laura.) Nie ma pragnienia, Ja będę widzieć! 
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Daj rękę „. Vaudemont Vaudemont Król Rena, Vaudemont i Robert Jolanta Vaudemont 
Teraz pozwól dotknąć twojej twarzy„. Będę z nim walczył„. Teraz albo nigdy, Robercie! 

Boże mój, Jolanta widzi? (kierując wzrok ku niebu) To światło będzie mi 
(Dotyka twarzy Vaudemonta.) Twoje wyznanie mnie ocali. O, jak pięknie! Jaki blask! Przewodnią gwiazdą na zawsze! 
O tak! Doktorze, jestem gotowa! Król Rena Jolantę kocham nad życie Bertrand Co to? Bóg? Duch Święty? 
Teraz zniosę wszystko! Nie, pokornie schylisz przed nim czoło . I bez niej nie ma dla mnie Nie wiem, Wszyscy 
Ojcze, do serca mnie przytul i ufaj„. Szczęścia na ziemi„. Nie moglem zostać tam dłużej . lbn-Hakia (bez Vaudemonta i Jolanty) 
Ja odzyskam wzrok i on będzie żył! Vaudemont Robercie, błagam! 1 kamień płakałby na taki widok„. Światło i niebo. Chwala Stwórcy, 
(Jolanta wolnym krokiem wychodzi przez Kim on jest? Cicha jak owieczka, niewzruszona, Dawcy wszystkich łask! 
ukryte drzwi w towarzystwie lekarza, kobiet, (Sfychać ha/as.) Robert 

Siedziała biedna, cicho powtarzając: Jolanta 
Bertranda i Almerica.) Panie! Przybyłem , • Ukochany, będziesz żyl! •. Niebo! Na niebie Bóg? Jolanta 

Król Rena By dotrzymać przyrzeczenia, A ja przed Tobą , Boże! Przyjmij hold pokornej niewolnicy, 
Wszyscy Poczekaj! Słyszę hałas. Lecz z Jolantą zaręczyłem się 

I vaudemont, Almarie, Robert i Król Rena (klękając) Niegodnej Ciebie! 
(oprócz Króla i Jolanty) (Wchodzi Almeric.) W dzieciństwie , 

Boże , zmiłuj się nad nami! O, Boże wielki, ukochany, Mój cichy głos , nieśmiały wzrok, 
Niech Bóg ma cię w swojej opiece! Cóż tam? Kto tam? A gdy dorosłem , 

I Dotąd widziałam Cię w mroku! Przed Tobą stoją błogosławieni 
Pokochałem hrabiankę Lotaryngii - Matyldę , Marta Pozwól mi teraz, Panie świata , I cherubiny, 

Król Rena Almarie Więc teraz mój los w twych rękach : I (za sceną) Ujrzeć Cię w świetle dnia. Lecz Ty jesteś wyrozumiały, Boże , 
(patrząc na nią) Wybacz panie! Gdy każesz - poślubię Jolantę 

I 
Jolanta widzi! Twoja miłość jest nieskończona 

Teraz i ja wierzę w twoje ocalenie, Pełniłem wartę wraz z twoimi ludźmi , I nazwę ją swoją żoną, Ibn-Haki a I w każdym najmniejszym 
Moja ptaszyno, mój aniele . Gdy ujrzałem tłum zbrojnych „. Ale serce zostanie przy Matyldzie! Laura Rozejrzyj się dookola! Ze stworzeń caly lśnisz , 
Jak baranek ofiarny idzie na mękę . Śmiało idących tutaj „. (za sceną) Jak słońce w kropli wody. 
Boże mój! Król Rena Jolanta widzi! Jolanta (pozostali - jak Jolanta, z różnymi 
(Pochyla gtowę, modląc się bez stów.) Vaudemont O, jak szlachetny jesteś Kto to? Nie rozumiem. wariantami) 

To mój przyjaciel, książę Burgundii. W swojej szczerości! Brigitta 
Zwalniam cię zatem z danego słowa. (za sceną) Ibn-Haki a Wszyscy 

(Sfychać dźwięki fanfar nadchodzącego Król Rena Jolanta widzi! To ludzie„. Przyjmij hold 
oddziatu księcia burgundzkiego. Almencu, wpuść ich bez zwłoki! Robert Twoich pokornych sług . 
Król podchodzi do Vaudemonta.) (do Vaudemonta) O, dobry i wspaniałomyślny królu! Marta, Laura, Brigitta i Chór Jolanta Wyprowadziłeś z mroku swoją niewolnicę . 

Zaraz się dowiesz, Jolanta widzi światło! Ludzie jak ja? Chwała Ci, Panie! 
Król Rena Kto jest twym rywalem. Król Rena 

(Wbiegają. ) 
Przebacz mi! Okłamałem cię , (Almeric otwiera drzwi. A teraz, miły hrabio, Ibn-Haki a Wszyscy i Chór 
Żeby w mojej córce Wchodzi Robert ze swoją świtą.) Oddam ci moją Jolantę , Król Rena Znasz ich. Chwała Ci, 
Zbudzić pragnienie światła. Jeśli tylko odzyska wzrok. Ciszej.„ ! Stwórco wszechmocny 
Skazałem cię na śmierć , Robert Prowadzi ją tu jej wybawca. Jolanta 
Lecz teraz jesteś wolny. Gottfriedzie! Vaudemont 

Boże! Za tę chwilę weź resztę mojego życia! Nie znam„. Wszyscy 
Przybywam wyrwać cię Mój panie! Hosanna na wysokościach! 

Vaudemont Z pułapki. Kocham twoją córkę , taką jaka jest Jolanta Król Rena Hosanna na wysokościach! 
Mogłeś mnie stracić za moją zuchwałość , (Ujrzawszy króla, klęka. ) I chcę być dla niej podporą Doktorze, dokąd mnie prowadzisz? Córko! Mnie też nie znasz? Hosanna na wysokościach! 
Lecz kim jesteś , Co widzę? W smutku i radości. Pozwól jeszcze raz zobaczyć to, Hosanna na wysokościach! 
Żeby decydować o ludzkim losie? To Król Rene„ . Odzyska wzrok czy nie, Co tak nagle przede mną zajaśniało . Jolanta (Wszyscy klękają. Kurtyna.) 

Oddaję jej swoje życie! (Lekarz zdejmuje opaskę z jej oczu.) O, Boże, Boże mój! Kto to? Mój ojciec! 
Król Rena Vaudemont O, znów ten blask, (Dotyka twarzy króla.) KONIEC 
Zdaje się , że najpierw ja Rene? Król Prowansji? Król Rena Ten blask nie do zniesienia! Co to jest? Poznaję cię 
C ię mogę spytać o to samo. Jest twoja, drogi synu! I błagam byś był mym obrońcą 

Król Rena lbn-Hakia W tym nowym, widzialnym świecie. 
Vaudemont Tak, mój drogi! Vaudemont Twój sad, twoje drzewa i twoje kwiaty! 
Gottfried Vaudemont, Hrabia lssoudun, Teraz rozumiesz? Mój dobry ojcze! Król Rena 
Champagne, Clervaux i Montargis, Kochasz narzeczoną twojego przyjaciela„ . Jolanta Skarbie mój! Jestem już stary, 
Przyjaciel Roberta, księcia Burgundii. Robert Nie, nie! Ja nie wiem co to! Brakuje mi sił... 
I choćbyś był najbardziej bogaty Vaudemont Jolanta jest niewidoma? Nigdy tu nie byłam„ . ! (Podprowadza Vaudemonta.) 
I znamienity, nie splamisz się , (z uczuciem) 

Boję się! Gdzie jesteś , doktorze? On będzie twym obrońcą! 
Jeśli oddasz mi swoją córkę . Robercie, mój książę , przyjacielu, Król Rena Jak tu ciasno„. 

Przecież chciałeś przyznać się królowi„. Jej los w rękach doktora. Wszystko tłoczy się wokół mnie„. Vaudemont 
Król Rena (Wchodzi Bertrand.) Upada„. Jakby za chwilę miało się zawalić „. Obrońcą wiernym aż do śmierci! 
Nie, Gottfriedzie! Robert Co z nią , Bertrandzie? Doktorze! Ratuj mnie! 
Choć związek z tobą nie byłby niemiły, (zmieszany) Mów, jak operacja? Jolanta 
Muszę ci odmówić . To nie czas i nie miejsce. „ Ibn-Haki a Ukochany, znów c ię słyszę! 
Moja córka już w dzieciństwie Bertrand 

Spoglądaj w górę, Ty mi dałeś światło , 
Została przyrzeczona innemu. Skończona! Niebo jest przyjazne. Ty mi dałeś miłość! 
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PROLOG BAJARZA 
Dawno temu ... 
Kiedy .. . ? Gdzie ... ? 
Tutaj ... ? Tam ... ? 
Przed wami. .. czy w was ... ? 
Była sobie baśń, 
Co to znaczy, panie i panowie? 

Zaczyna się pieśń, 
Wasze oczy patrzą na mnie, 
Moje oczy patrzą na was. 
Zasłona rzęs 

Wznosi się: 
Gdzie scena, 
Przed wami czy w was, 
Panie i panowie? 

Gorzkie i słodkie 
Są nasze przygody. 
Nie dajmy armiom świata 
Zawładnąć naszym losem, 
Panie i panowie. 

Nieważne , skąd jesteśmy, 

Widzimy się nawzajem, 
Opowiadamy własne baśnie . 
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Słuchamy 

W zadziwieniu, 
Panie i panowie. 

Kurtyna rozsuwa się za jego plecami. 
cicha muzyka 

Muzyka gra, pochodnie płoną, 
Pora zaczynać, 
Żasłona rzęs wzniosła się . 
Natężcie uwagę , póki nie opadnie, 
Panie i panowie. 

Stary jest zamek, 
Zaklęta w nim baśń . 

Patrzcie w skupieniu. 

Potężna, okrąg/a gotycka hala. Na lewo 
strome schody prowadzą w górę do matych 
żelaznych drzwi. Od schodów na prawo 
siedmioro dużych drzwi w murze; czworo 
naprzeciw, dwoje już cafkiem po prawej 
stronie. Żadnych okien, żadnych dekoracji. 
Hala jest pusta, ciemna, oziębia, podobna 
do pieczary. Kiedy kurtyna się rozsuwa, na 
scenie panuje zupefna ciemność, w której 
znika Bajarz. 
Jeszcze przez kilka sekund ciemność i cisza, 
po czym gwaftownie otwierają się u góry 
mate żelazne drzwi i w oślepiającobiatym 
czworokącie pojawia się Sinobrody i czarna 
sylwetka Judyty. 

Sinobrody 
(Jego gfos jest przytfumiony udręką, cichy.) 
Jesteś . 

Rozejrzyj się, 
To zamek Sinobrodego. 
Nie przypomina 
Domu rodzinnego. 
Judyto, idziesz za mną? 

Judyta 
Idę , idę Sinobrody. 

Sinobrody 
(Schodzi kilka stopni.) 
Nie słyszysz płaczu matki? 
Nie słyszysz lamentu ojca? 
Twój brat siodła konia, 
Ojciec miecz ostry wybiera. 
Judyto, idziesz za mną? 

Judyta 
Idę , idę Sinobrody. 

Sinobrody schodzi ze schodów i obraca się 
w stronę Judyty, która zatrzyma/a się w po/o
wie schodów. Wpadający przez drzwi snop 
świat/a oświetla schody i postaci ich obojga. 

Sinobrody 
Jesteś , Judyto? 
Boisz się? 

Judyta 
(z ręką przyciśniętą do piersi) 
Nie. To tylko moja niewygodna suknia. 
Jedwab omotał mi nogi. 

Sinobrody 
Brama zamku jeszcze jest otwarta. 

Judyta 
Sinobrody! 
(Schodzi kilka stopni.) 
Porzuciłam ojca i matkę . 

Porzuciłam ukochanego brata. 
Porzuciłam narzeczonego, 
By przyjść do twego zamku. 
(Biegnie za nim i przytula się. ) 

Sinobrody! 
Gdybyś mnie wygnał 
Za próg twego zamku, 
Przylgnę do niego całym ciałem . 

Sinobrody 
(Obejmuje ją. ) 

Niech się teraz zamknie brama. 

Male żelazne drzwi u góry zamykają się. 

Hala pozostaje jaśniejsza, lecz tylko na tyle, 
by widoczne byty te dwie postaci i siedmioro 
dużych drzwi. 

Judyta 
A więc to jest zamek Sinobrodego! 
(Schodzi kilka stopni.) 
Bez światła? 
Bez powietrza? 

Sinobrody 
Bez. 

Judyta 
Więc na próżno świeci słońce? 

Sinobrody 
Na próżno. 

Judyta 
Jak tu zimno, jak tu ciemno. 

Sinobrody 
Zimno. Ciemno. 

Judyta 
Gdyby go ujrzeli z bliska, 
Wkrótce przestaliby gadać . 

Sinobrody 
Co gadają? 

Judyta 
Jak ciemny jest twój zamek! 
(Idzie naprzód po omacku.) 
Mokry mur! 
Sinobrody! 
Co to kapie mi na rękę? 
To łzy zamku! To łzy zamku! 

Sinobrody 
Nieszczęsna Judyto, powinnaś zostać 
Z narzeczonym w jego zamku. 
Tam na dachu słońce tańczy, 
Jego mur oplata róża . 

Judyta 
Nie martw się . Nie martw, Sinobrody! 
Po co róża, po co słońce?! 
Po co ... po co ... po co .. . ? 
Jak ciemny jest twój zamek! 
Jak ciemny! 
Biedny, 
Biedny Sinobrody! 
(Łka. ) 

Sinobrody 
Dlaczego do mnie przyszłaś, Judyto? 

Judyta 
Przyszłam , by osuszyć ustami, 
Osuszyć wilgotne mury! 
Ogrzać zimne kamienie, 
Ogrzać własnym ciałem . 

Twój ciemny, ciemny zamek, Sinobrody! 
Będzie światło , będzie radość! 

We dwoje ocalimy te mury! 
Wbiegnie wiatr i wpadnie słońce , 

Rozjaśnimy twój zamek! 

Sinobrody 
Nic nie rozświetli mojego zamku. 

Judyta 
(Idzie w prawą stronę.) 
Prowadż mnie, Sinobrody. 
Pokaż mi wszystkie pokoje. 
(Idzie bardziej ku środkowi. ) 

Wielkie drzwi są zamknięte , 

Siedmioro czarnych zamkniętych drzwi. 
Czemu wszystkie są zamknięte? 

Sinobrody 
By nie zajrzał nikt do środka . 

Judyta 
Otwórz je! Otwórz je dla mnie! 
Otwórz je wszystkie! 
Niech wbiega wiatr i wpada słońce! 
Otwórzmy wszystkie drzwi! 

Sinobrody 
Pamiętaj , co ludzie gadają. 

Judyta 
Niech rozjaśni się twój zamek. 
Niech twój zamek się rozjaśni. 
Biedny, ciemny, zimny zamek. 
Otwórz! Otwórz! Otwórz! 
(Łomoce w pierwsze drzwi. 
Na !omotanie odzywa się gtębokie, 
ciężkie westchnienie. Tak w dfugich, 
ponurych korytarzach zawodzi nocny wiatr.) 
Ach! 
(Judyta cicho krzyknąwszy, cofa się ku Sino
brodemu.) 
Ojej! Co to było? 
Coś westchnęło. 

Kto to westchnął? 
Sinobrody! 
To twój zamek! To twój zamek! 
To twój zamek! 
(Ukrywa twarz.) 

Sinobrody 
Drżysz? 

Judyta 
(cicho pfacząc) 
Och, twój zamek westchnął! 

Sinobrody 
Drżysz? 

Judyta 
Och, twój zamek westchnął. 
Otwórzmy drzwi. 
Pozwól mi otworzyć drzwi. 
Tylko ja je otworzę , ja! 
Otworzę je powoli i czule, 
Najdelikatniej jak umiem. 
Sinobrody, 
Daj mi klucz. 
Daj mi klucz, kocham cię! 

Sinobrody 
Czułe ręce masz, Judyto. 
(Pęk kluczy szczęka w ciemności. ) 
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Judyta Sinobrody Sinobrody Judyta Sinobrody gnie do piątych drzwi i raptownie je otwiera. 

Dziękuję, dziękuję. Krwawy strumień, To jest arsenał, Judyto. Jestem tutaj, bo cię kocham. Otwórz teraz czwarte drzwi. Widoczny jest balkon i daleka perspektywa, 

(Wraca do pierwszych drzwi.) Purpurowy strumień . Otwórz, proszę , wszystkie drzwi. Niech do środka wpadnie światło . w lśniącym strumieniu wlewa się świat/o . ) 

Ja otworzę twoje drzwi, tylko ja. Judyta (Judyta nagle staje się bardziej niespokojna 

(Na trzask zamka rozlega się glębokie, pod- Judyta Jesteś bardzo, bardzo silny. Sinobrody i niecierpliwa. Gwaltownie odwraca się ku Judyta 

ziemne westchnienie.) Popatrz! Popatrz! Jesteś bardzo bezlitosny! Oto daję ci trzy klucze. czwartym drzwiom i szybko przekręca klucz. (Oślepiona blaskiem ostania ręką oczy.) 

Słyszysz? Słyszysz? Spójrz, zaraz świt! Cokolwiek tam zobaczysz, Drzwi otwierają się z melodyjnymi, lagodny- Ach! 

(Drzwi otwierają się bezglośnie, ukazując w Popatrz tam! Sinobrody Nie zadawaj żadnych pytań . mi akordami harfy. Gwaltownie wychylają się 

murze krwistoczerwony czworokąt, niczym Popatrz tam! Drżysz? z nich okwiecone galęzie, a w murze otwiera Sinobrody 

ranę. Zza drzwi, z glębi, pada na pod/agę hali (Pauza. Wstaje.) Judyta się niebieskozielony czworokąt. Wpadająca Oto moje jest imperium. 

dlugi, krwawy, żarzący się promień. ) Trzeba wszystkie drzwi otworzyć. Judyta Daj mi, proszę , te trzy klucze! nowa smuga świat/a, kladzie się na pod/adze Gdzie nie spojrzysz, wszystko moje. 

Och! Niech wiatr wbiegnie, wpadnie słońce. Krew na każdej sztuce broni! (Sinobrody wręcza jej klucze. Judyta niecier- obok pozostalych.) Wielki piękny kraj, prawda? 

Trzeba wszystkie drzwi otworzyć! Krwią zbrukana stal, żelazo . pliwie je odbiera i spieszy do trzecich drzwi, 

Sinobrody lecz wahając się, zatrzymuje się przed nimi.) Judyta Judyta 

Co widzisz? Co widzisz? Sinobrody Sinobrody (zaskoczona) (Wygląda na odrętwialą, roztargnioną. ) 

Nie chcesz wiedzieć , co jest w środku . Drżysz? Sinobrody Och, piękne kwiaty! Wielki piękny jest twój kraj. 

Judyta Czemu się wahasz? Czemu nie otwierasz? Och, wonny ogród 

(z ręką przyciśniętą do piersi) Judyta Judyta Skryty pod zimną skałą . Sinobrody 

Noże , miecze, ogniste szpony, Daj mi szybko resztę kluczy. (Odwraca się ku Sinobrodemu.) Judyta Jedwab łąk , aksamit lasów, 

Ciężkie łańcuchy ... Wszystkie drzwi będą otwarte! Daj mi, proszę , resztę kluczy. Ręka nie znajduje zamka. Sinobrody Nurt srebrzystych, długich rzek, 

Wszystkie drzwi! To tajemny ogród zamku. A na krańcach błękit gór. 

Sinobrody Sinobrody Sinobrody 

To miejsce każni , Judyto. Sinobrody Judyto! Judyto! Judyto, nie bój się , od teraz nie bój się . Judyta Judyta 

Judyto, czemu to robisz? (Judyta obraca klucz. Drzwi otwierają się z Ach, piękne kwiaty! Wielki piękny jest twój kraj. 

Judyta Judyta cieplym, glębokim dźwiękiem metalu, ukazu- Lilie wielkości ludzi , 

Straszne to miejsce! Judyta (Powoli wraca skrajem drugiej smugi świat/a. ) jąc w murze lśniący zloty czworokąt. Wycie- Białe jak śnieg róże , Sinobrody 

Sinobrody, straszne, straszne! Bo cię kocham! Oto drugi strumień, kająca zlata smuga świat/a, kladzie się na Oślepiająca czerwień goździków. Od teraz wszystko jest twoje, Judyto. 

Jasny światła strumień . 
pod/adze obok pozostalych.) Nigdy nie widziałam tyle piękna . Świt i zmierzch, księżyc i gwiazdy, 

Sinobrody Sinobrody Czujesz? Czujesz? Słońce , deszcz, łąki i lasy 

Drżysz? Ciemne mury zamku drżą. (po pauzie) Judyta Sinobrody Mogą towarzyszyć ci w zabawach. 

Wybierz sama, otwórz lub zamknij. Daj mi, proszę , resztę kluczy. Och, co za skarby! Każdy kwiat tobie się kłania . 

Judyta (Wręcza Judycie drugi klucz. Ich ręce spoty- Och, co za skarby! To dla ciebie kwitną , więdną. Judyta 

Twój zamek krwawi. kają się w czerwonym snopie świat/a . ) Sinobrody (Klęka i grzebie w nich, wykladając na próg To dla ciebie rozchylają płatki Chmury krwawy cień rzucają! 

Krwawy jest to zamek. Uważaj, uważaj na ten zamek. Uważaj , uważaj na nas, Judyto! klejnoty, koronę i plaszcz.) I dla ciebie zakwitają . Jaki obłok może krwawić? 

Cierpiący ... Krwawy ... Uważaj , uważaj na nas, Judyto. Rubiny i lśniące diamenty, 

Judyta Perły i klejnoty złote , Judyta Sinobrody 

Sinobrody Judyta Daj mi, proszę , resztę kluczy! Bezcenne, piękne , wspaniałe! (Nagle schyla się. ) Spójrz, jak jasno lśni nasz zamek. 

Drżysz? (Idzie do drugich drzwi.) Na tej róży krwawe ślady, Twoja czułość to sprawiła , 

Cicho, pięknie je otworzę . Sinobrody Sinobrody Pod kwiatami ziemia krwawi! Ręka twa błogosławiona . 

Judyta Cicho, pięknie. Nie wiesz, co kryje się za drzwiami? To jest skarbiec zamku. (Wyciąga ramiona.) 

(Odwraca się ku Sinobrodemu. Purpurowe (Trzask zamka i bezglośnie otwierają się dru- Sinobrody Połóż ją na sercu, proszę. 

świat/o obrysowuje jej postać żarzącym się gie drzwi. Szczelina jest żóltoczerwona, lecz Judyta Judyta Twe oczy otwierają ich kielichy, 

konturem. Blada, z lagodną stanowczością. ) również ciemna i trwożna. Drugi promień Jestem tutaj, bo cię kocham. Jak bogaty jesteś , Sinobrody! O poranku tobie szepczą . Judyta 

Nie, nie boję się. kladzie się na pod/adze obok pierwszego.) Jestem cała , jestem twoja. (Nie rusza się. Po chwili.) 

Spójrz, świt nadchodzi, Teraz ty mnie wszędzie prowadź . Sinobrody Judyta Jeszcze dwoje drzwi zostało . 

Widzisz światło? Spójrz w nie. Sinobrody Otwórz, proszę , wszystkie drzwi. Wszystkie skarby są już twoje. (Podnosi się i odwraca ku Sinobrodemu.) 

(Ostrożnie, skrajem smugi świat/a Co widzisz? Perły, złoto i diamenty. Czyja krew karmi twój ogród? Sinobrody 

wraca do Sinobrodego.) Sinobrody Niechaj pozostaną pod kluczem. 

Widzisz? Judyta Ciemne mury zamku drżą. Judyta Sinobrody Napełnijmy zamek śp iewem. 

Cudny strumień światła . Stosy śmiercionośnej broni. Dreszcz rozkoszy wstrząsa zamkiem. ( Gwaltownie wstaje.) Judyto, kochaj i nie pytaj o nic. Chodź, czekam na twój pocałunek! 

(Klęka. Wklęsle dianie trzyma w świetle. ) Stal, żelazo śmierci. .. Judyto! Judyto, jak chłodna i kojąca Plamy krwi są na klejnotach! Spójrz, jak zamek się rozjaśnia , 

Jest krew, co ze świeżej rany tryska. (Sinobrody nie odpowiada.) Otwórz, proszę , piąte drzwi! Judyta 
Krwawi najpiękniejszy klejnot! (Judyta, gwaltownie poderwawszy się, bie- Otwórz, proszę , pozostałe drzwi. 
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Sinobrody 
Judyto, Judyto, całuj mnie! 
Chodź, Judyto, kochaj mnie! 

Judyta 
Otwórz mi tych dwoje drzwi! 

Sinobrody 
(Opuszcza ramiona.) 
Chciałaś , aby się rozjaśnił, 

Spójrz jak błyszczy światłem zamek! 

Judyta 
Żadne drzwi nie będą 
Przede mną zamknięte. 

Sinobrody 
Czego chcesz, czego więcej? 
On jaśniejszy już nie będzie! 

Judyta 
Drżę , ale nie lękam się, Sinobrody! 

Sinobrody 
Judyto! 
Judyto! 

Judyta 
Otwórz, proszę cię , te drzwi. 
Sinobrody! 
Sinobrody! 

Sinobrody 
Czemu jesteś tak uparta? 
Judyto! Judyto! 

Judyta 
Otwórz! Otwórz! 

Sinobrody 
(po dluższej chwili) 
Masz tu ten przeklęty klucz. 
(Judyta w milczeniu i pożądliwie wyciąga po 
niego rękę. Sinobrody wręcza jej klucz. Judy
ta podchodzi do szóstych drzwi. Za pierw
szym obrotem klucza rozlega się gtębokie, 

szlochające westchnienie. Judyta cofa się. ) 

Sinobrody 
Judyto, Judyto, nie otwieraj ich! 
(Judyta zdecydowanym ruchem podchodzi 
do drzwi i otwiera je. Jakby cień przebiega 
przez galerię - robi się odrobinę ciemniej.) 
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Judyta 
(po dlugiej chwili) 
Widzę ciche, białe morze, 
Nieruchome białe fale. 
(Sinobrody nie odpowiada.) 
Jaka woda jest w tym morzu? 

Sinobrody 
To jest może łez , Judyto. 

Judyta 
(wstrząśnięta) 

Jakie nieme, nieruchome. 

Sinobrody 
To jest morze łez, Judyto. 

Judyta 
(Pochyla się i wpatruje dociekliwym wzrokiem.) 
Czysta biel i nic prócz bieli. 

Sinobrody 
To jest morze łez , Judyto. 
(Judyta powoli odwraca się i milcząc, patrzy 
w oczy Sinobrodemu. Dfuga pauza. Sinobro
dy powoli wyciąga rękę. ) 

Chodź, Judyto, chodź, Judyto, 
Pocałuj mnie. 
(Judyta nie odpowiada, nie rusza się.) 
Chodź do mnie, chodź , Judyto. 
(Judyta nie odpowiada, nie rusza się. 

Sinobrody opuszcza rękę. ) 

Ostatnie drzwi zostawmy zamknięte . 

Na zawsze. 

Judyta 
(Judyta nie odpowiada, nie rusza się. Z opusz
czoną gtową, powoli podchodzi do Sinobro
dego. Prosząco, ze smutkiem przytula się do 
niego.) 
Sinobrody, kochaj mnie. 
(Sinobrody obejmuje ją. Judyta po dlugim po
catunku z gtową na ramieniu Sinobrodego.) 
Kochasz mnie naprawdę, Sinobrody? 

Sinobrody 
Jesteś światłem mego zamku. 
Całuj mnie, całuj i nie pytaj o nic. 
(Dfugo ją ca/uje.) 

Judyta 
(po dfugim pocalunku, z gfową na ramieniu 
Sinobrodego) 

Powiedz mi szczerze, Sinobrody, 
Kogo kochałeś przede mną? 

Sinobrody 
Twoje włosy najpiękniejsze . 

Całuj , całuj 

I nie pytaj. 
(Judyta ca/uje go.) 

Judyta 
(po dlugim pocatunku, z gtową na ramieniu 
Sinobrodego) 
Powiedz, kogo kochałeś wcześniej? 
Piękniejszą ode mnie? 
Kochałeś ją bardziej? 

Sinobrody 
Judyto, kochaj mnie, nie pytaj. 

Judyta 
Powiedz szczerze, Sinobrody. 

Sinobrody 
Kochaj mnie, nie pytaj o nic. 

Judyta 
(Uwalnia się z jego ramion. Odchodzi kilka 
kroków i odwraca się.) 
Otwórz, proszę, siódme drzwi. 
(Sinobrody nie odpowiada.) 
Wiem, rozumiem, Sinobrody. 
Co jest za siódmymi drzwiami? 
Krew na każdej sztuce broni, 
Krwawy najpiękniejszy klejnot, 
Ziemia krwawa pod kwiatami, 
Chmura rzucająca krwawy cień? 
Wiem, już wiem, mój Sinobrody, 
Skąd łez tyle w morzu białym . 

Tam są wszystkie twe kobiety! 
Śpią we krwi pomordowane, 
Więc to wszystko prawda! 

Sinobrody 
Judyto! 

Judyta 
Dość, już dość! 

Pokaż mi, jaka jest prawda. 
Otwórz, proszę, siódme drzwi! 

Sinobrody 
(Wyciąga w stronę Judyty siódmy klucz.) 
Oto siódmy klucz, Judyto. 

(Judyta drętwo patrzy. Nie sięga po klucz. 
Po pauzie.) 
Otwórz drzwi, Judyto. 
Patrz do woli. 
Tam są wszystkie moje żony. 

(Judyta jeszcze jakiś czas nie rusza się. 

Następnie powoli, niepewną ręką przyjmuje 
klucz i powoli, niepewnym krokiem idzie do 
siódmych drzwi. Zatrzymuje się. Judyta, po 
pauzie, gwaltownie otwiera drzwi. Na pierw
szy zgrzyt klucza, z cichym westchnieniem 
zamykają się szóste drzwi. Na drugi zgrzyt 
klucza, z cichym westchnieniem zamykają 
się piąte drzwi. Robi się znacznie ciemniej. 
Tylko cztery przeciwlegle szpary w drzwiach, 
kolorowymi promieniami oświetlają galerię. I 
wtedy z tagodną, smutną muzyką otwierają 

się siódme drzwi i pada na nie srebrny, księ
życowy blask, w dlugim promieniu, oświetla
jąc twarz Judyty i Sinobrodego.) 
Patrz na wszystkie moje żony. 

Patrz na te, które kochałem . 

Judyta 
(Skonsternowana, cofa się. ) 

Żyją, one wszystkie tutaj żyją! 
(Z siódmych drzwi wychodzą dawne kobie
ty. Wszystkie trzy w koronach, ptaszczach, 
obwieszone klejnotami, w chwale. O bladych 
obliczach, dumne postępują za sobą spo
wolnionym ruchem i zatrzymują się naprze
ciw Sinobrodego. Sinobrody sklada ręce 

jakby do modlitwy.) 

Sinobrody 
Piękne, piękne , najpiękniejsze . 

Zawsze były, żyją wiecznie. 
One skarby mi zebrały, 

One kwiaty krwią zraszały 
I imperium powiększały. 

Wszystko do nich tu należy. 

Judyta 
(Obok dawnych kobiet staje jako czwarta, 
garbiąc się i poptakując.) 
Jakie piękne , jak bogate. 
Kim ja jestem tutaj przy nich? 

Sinobrody 
(Wstaje z kolan i szepcze do niej.) 
Pierwszą spotkałem rankiem, 

Czerwonym, chłodnym porankiem. 
Do niej należy czas świtu . 

Jej płaszcz jest czerwony i chłodny, 

Jej korona ze srebra. 
Do niej każdy świt należy. 

Judyta 
O ile bogatsza ode mnie. 
(Pierwsza kobieta powoli odchodzi.) 

Sinobrody 
Drugą w południe spotkałem , 

W porze cichego, złotego skwaru. 
Do niej każdy upalny dzień należy. 

Jej jest ciężki płaszcz z płomieni , 

Jej korona jest ze złota. 
Do niej każdy dzień należy. 

Judyta 
Och, piękniejsza i bogatsza jest ode mnie. 
(Druga kobieta także odchodzi.) 

Sinobrody 
Trzecią spotkałem o zmierzchu, 
O brązowym , sennym zmierzchu. 
Do niej każdy zmierzch należy. 

Jej perłowa jest korona, 
Jej brązowy, smutny płaszcz . 

Do niej każdy zmierzch należy. 

Judyta 
Och, piękniejsza i bogatsza 
Jest ode mnie. 

Sinobrody 
(Zatrzymuje się przed Judytą. Zamykają się 
czwarte drzwi.) 
Czwartą spotkałem wśród nocy. 

Judyta 
Przestań , jestem tu jeszcze, Sinobrody! 

Sinobrody 
Wśród gwiaździstej czarnej nocy. 

Judyta 
Sinobrody! Jestem! Żyję! 

Sinobrody 
Twarz jej białą blask ogrzewa, 
Ciemny włos jej pędzi chmurę. 

Do niej każda noc należy. 
(Z progu trzecich drzwi przynosi koronę, 

ptaszcz i klejnot. Trzecie drzwi zamykają się. 

Pfaszcz narzuca Judycie na ramiona.) 
Jej jest cudny płaszcz gwiaździsty. 

Judyta 
(krzycząc) 

Błagam , zdejmij, Sinobrody! 

Sinobrody 
(Wkfada koronę na gtowę Judyty.) 
Dla ciebie ta korona z diamentów. 

Judyta 
Sinobrody, zdejmij, jest za ciężka . 

Sinobrody 
(Zawiesza klejnot na szyi Judyty.) 
Dla ciebie ten mój skarb bezcenny. 

Judyta 
Sinobrody, zdejmij, jest za ciężki. 

Sinobrody 
Jesteś piękna , najpiękniejsza . 

Bądź królową mego zamku, 
Bądź królową moich kobiet. 
Najlepsza i najpiękniejsza! 
(Judyta powoli garbi się pod ptaszczem i 
zwiesiwszy gtowę w diamentowej koronie, 
idąc wzdtuż srebrnej smugi świat/a, wchodzi 
za resztą kobiet w siódme drzwi. One także 
się zamykają.) 

Od teraz zawsze ciemność. 
Ciemność . Ciemność „. 

Znowu zapada calkowita ciemność, 

w której znika Sinobrody. 

KONIEC 
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VALERY GERGIEV 
DYRYGENT 

Najsłynniejszy rosyjski dyrygent dzisiejszych czasów, od 1996 roku 
dyrektor artystyczny i naczelny Teatru Maryjskiego w Sankt Peters
burgu. Studiował dyrygenturę u llyi Musina w Konserwatorium Lenin
gradzkim. W wieku 24 lat został zwycięzcą Konkursu von Karajana 
w Berlinie. Debiutował w Teatrze Opery i Baletu im. Kirowa (obecnie 
Teatr Maryjski) w 1978 roku , dyrygując Wojną i pokoje,m Prokofiewa. 
Został mianowany dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem 
tego teatru w roku 1988. Po raz pierwszy w historii rosyjskiej opery, 
wystawił w oryginale cały Pierścień Nibelunga Wagnera. Założona 
z jego inicjatywy w 2009 roku wytwórnia płytowa wydala dotych
czas kilkanaście CD (nagranie opery Nos Szostakowicza otrzymało 
podczas Targów Muzycznych MIDEM 201 O nagrodę w dziedzinie 
muzyki klasycznej) . Mianowany pierwszym dyrygentem London 
Symphony Orchestra, pierwszym dyrygentem Filharmonii w Rot
terdamie, pierwszym gościnnym dyrygentem Metropolitan Opera, 
jest też założycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu „Gwiaz
dy Białych Nocy" w Sankt Petersburgu, Festiwalu Wielkanocnego 
w Moskwie, Festiwalu Gergieva w Rotterdamie, Międzynarodowego 
Festiwalu w Mikkeli w Finlandii , a także Festiwalu Rusi Kijowskiej na 
Ukrainie. Często występuje jako gościnny dyrygent Chicago Sym
phony i Wiener Philharmoniker. Jest członkiem Rady Kultury i Sztuki 
przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej; w 201 O roku został dziekanem 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Sankt Petersburgu; przewodniczył 
jury XIV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Czajkowskie
go w Moskwie (2011). Zainicjował cykl koncertów charytatywnych 
pod nazwą „ Biesłan - Muzyka dla Życia "; odbywały się one pod jego 
dyrekcją w Nowym Jorku, Paryżu , Londynie, Tokio, Rzymie, Moskwie 
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i USA. W 2005 roku z Pierrem Boulezem poprowadził orkiestrę 

podczas gali Teatru Maryjskiego, która odbyła się na scenie Opera 
Garnier. Zaprezentował też z Teatrem Maryjskim Nos Szostakowicza 
w Opera Bastille oraz Tristana i Izoldę Wagnera w Opera National de 
Paris. W 2006 roku rozpoczął serię koncertów w USA z Filharmonią 

Rotterdamską i Orkiestrą Teatru Maryjskiego, prezentując wszyst
kie symfonie Szostakowicza w związku ze stuleciem urodzin kom
pozytora. Szostakowiczowi poświęcił również koncerty z London 
Symphony i Wiener Philharmoniker. W 2005 roku zaprosił do Teatru 
Maryjskiego Mariusza Trelińskiego , by przeniósł do tamtejszego 
repertuaru swoją Madame Butterfly, a w 2008 roku , by wystawił 

Króla Rogera Szymanowskiego. Była to pierwsza realizacja tego 
dzieła na scenie rosyjskiej . Petersburska inscenizacja miała miejsce 
na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu, gdzie 
operą Szymanowskiego dyrygował Gergiev. W 2006 roku dyrygent 
gościł w Warszawie na czele Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich 
w ramach Festiwalu Muzyczna Praga; poprowadził wówczas jedyny 
koncert w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, dyrygując 
Symfonią C-dur „ Linzką " Mozarta i V Symfonią d-moll Szostako
wicza. W 2009 roku pokierował zespołem TW-ON, dyrygując Damą 
pikową , w 201 O Onieginem Czajkowskiego, a w 2011 roku premierą 
Trojan Berlioza. W 2012 roku podczas gościnnych występów Teatru 
Maryjskiego w Polsce poprowadził Wojnę i pokój Prokofiewa na sce
nie TW-ON. Nagrywa dla firmy Universal (Philips, Decca i Deutsche 
Grammophon), m.in. nagrania wielu rosyjskich oper w wykonaniu 
solistów i Orkiestry Teatru Maryjskiego, cykl wojennych symfonii 
Szostakowicza (IV-IX) w wykonaniu Orkiestry Teatru Maryjskiego 
i Filharmonii Rotterdamskiej, a także symfonie Czajkowskiego, Ber
lioza i Musorgskiego nagrane z Wiener Philharmoniker. Jest laure
atem licznych nagród i wyróżnień . Otrzymał Nagrodę Szostakowicza, 
Nagrodę Złotej Maski , tytuł Ludowego Artysty Rosji , Kryształową 
Nagrodę Międzynarodowego Forum Ekonomicznego oraz East-West 
lnstitute's 25th Anniversary Lifetime Achievement Award w uzna
niu dla jego pełnego zaangażowania oddania na rzecz ludzkości , 

Polar Music Prize (uważaną za muzycznego Nobla) od Szwedzkiej 
Akademii Królewskiej, Distinctive Contribution Award Amerykańsko
Rosyjskiej Fundacji Współpracy Kulturalnej w Waszyngtonie i Nagro
dę Herberta von Karajana przyznawaną najwybitniejszym żyjącym 
muzykom, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", tytuł „Dyry
genta Roku 2009" przyznany przez Królewską Akademię Muzyczną 
Wielkiej Brytanii , a także przez Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie 
Filharmoników i europejską Glashutte Original Music Festival Prize za 
wspieranie utalentowanych młodych muzyków. W 2011 roku został 
honorowym przewodniczącym Festiwalu w Edynburgu, a francuski 
magazyn „Classica" przyznał mu tytuł „Artysty Roku ". W 2012 roku 
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Moskiewskiego 
oraz Sanktpetersburskiego Państwowego Konserwatorium im. Rim
skiego-Korsakowa. W 2013 roku dzięki jego staraniom otwarto drugą 
scenę Teatru Maryjskiego - Maryjski li. W tym samym roku został 
uhonorowany tytułem Bohatera Pracy Federacji Rosyjskiej . 

BASSEM AKIKI 
DYRYGENT 

Dyrygent, doktor sztuki. Studiował w Wyższym Konserwatorium 
Muzyki w Bejrucie i równocześnie filozofię na Lebanese Internatio
nal University. Ukończył z wyróżnieniem także studia na Wydziale 
Twórczości , Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej 
w Krakowie (dyrygentura chóralna pod kierunkiem prof. S. Kraw
czyńskiego) oraz z wynikiem celującym studia magisterskie w klasie 
dyrygentury prof. M. Pijarowskiego w Akademii Muzycznej we Wro
cławiu . W latach 2007-2009 prowadził wykłady na Uniwersytecie 
im. Phillipsa w Marburgu, skupiające się na wzajemnych wpływach 
muzyki Wschodu i Zachodu. Jego zainteresowania muzyczne dotyczą 
także związków filozofii z muzyką (praca magisterska o relacji między 
Richardem Wagnerem, Fryderykiem Nietzschem a Richardem Straus
sem). Na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie obronił roz
prawę doktorską Antropocentryzm i teocentryzm w muzyce XXI wieku 

na przykfadzie opery Petera Eotvosa „Angels in America". Opera ta 
została wykonana po raz pierwszy w Polsce pod jego batutą w ramach 
Festiwalu Opery Współczesnej we Wrocławiu (2012) . Artysta dyryguje 
takimi operami, jak: Gosi fan tutte, Don Giovanni Mozarta; La Traviata, 
Nabucco, Rigoletto, Giovanna d'Arco, Otello, Falstaff Verdiego; Carmen 
Bizeta; Kobieta bez cienia R. Straussa; Opowieści Hoffmanna Offenba
cha; Jolanta Czajkowskiego; La Boheme, Turandot Pucciniego; Borys 
Godunow Musorgskiego; Zamek Sinobrodego Bartóka; Matka czarno
skrzydtych snów Kulenty i La liberta chiama la liberta Knapika. Posiada 
także bogaty repertuar symfoniczny. Współpracuje z licznymi orkiestra
mi i zespołami artystycznymi w Libanie, Polsce, Belgii, Francji, we Wło
szech, USA i Kanadzie. Pod jego batutą odbyła się prapremiera opery 
Nicholasa Lensa i Johna Maxwella Coetzeego Slow Man w poznańskim 
Teatrze Wielkim. (fot. arch. artysty) 
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MARIUSZ TRELIŃSKI 
REŻYSER 

Nieoczywiste, niedosłowne , niedookreślone , takie są realizacje 
Mariusza Trelińskiego (ur. 1962), reżysera i dyrektora artystycznego 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W każdym ze swoich przedsta
wień łączy on piękno muzyki klasycznej ze współczesną interpretacją 
i nowoczesną estetyką , w każdym prowadzi dialog z operową kon
wencją , burzy schematy. Emocje zapisane w libretcie przenosi we 
współczesny świat - niepokojący, symboliczny, pozostawiony bez 
łatwych odpowiedzi. Jego przedstawienia pokazywane byty najbar
dziej wymagającej publiczności , od Berlina, Paryża , Brukseli przez 
Los Angeles, Waszyngton, Petersburg, Tel Awiw i Maskat w Omanie. 
Treliński ukończył Wydział Reżyserii Filmowej PWSFTViT. Jego debiu
tem telewizyjnym byt Zad Wielkiego Wieloryba ; świetnie przyjęty 

przez krytykę , stał się swoistym manifestem pokoleniowym gene
racji „dzieci stanu wojennego ''. W 1990 roku w konkursie głównym 
Festiwalu w Wenecji pokazał swój debiut fabularny - Pożegnanie 

jesieni wg prozy Witkacego. Film ten, licznie nagradzany, byt jednym 
z najbardziej spektakularnych wydarzeń w kinematografii polskiej lat 
90. W latach 1993-1996 reżyserował Łagodną na motywach opowia
dania Dostojewskiego (nagroda na Festiwalu w Moskwie i Festiwalu 
Polskich Filmów w Gdyni) oraz spektakle telewizyjne. Jego ostatni 
film Egoiści miał swoją premierę również w Gdyni (2000) , wywołał 
gorące dyskusje i stał się jednym z największych wydarzeń festiwa
lu. Reżyser mówił o nim, że ze wszystkich filmów, które do tej pory 
nakręcił „ten jest chyba najbardziej niebezpieczny". Debiut operowy 
Mariusza Trelińskiego przypadł na rok 1996, kiedy to na zamówienie 
Festiwalu „Warszawska Jesień " wyreżyserował jednoaktówkę Elż

biety Sikory Wyrywacz serc według prozy Borisa Viana, wystawioną 
później w paryskim Centre Pompidou. W 1999 roku na scenie Opery 
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Narodowej odbyta się premiera jego głośnej inscenizacji Madame 
Butterfly Pucciniego ze scenografią Borisa Kudlicki, z którym odtąd 
stale współpracuje . Spektakl zaprezentowany w Waszyngtonie, 
Petersburgu, Walencji i Tel Awiwie rozpoczął światową karierę reży
sera. Od tej pory Treliński stale pracuje na najważniejszych scenach 
świata , mając u boku dyrygentów tej miary, co: Daniel Barenboim, 
Kent Nagano, Lorin Maazel, Valery Gergiev i Carlo Rizzi. Jo jeden 
z najpiękniejszych spektakli, jakie kiedykolwiek widziałem w życiu " -
tak skomentował Madame sam Placido Domingo. Kolejne insceniza
cje operowe w Warszawie to: Król Roger Szymanowskiego (2000), 
Otello Verdiego (2001 ), Oniegin Czajkowskiego (2002) i Don Giovan
ni Mozarta (2002; Los Angeles Opera, 2003), za tę ostatnią realizację 
otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida. 
W 2001 roku został laureatem Nagrody im. Karola Szymanowskiego 
za reżyserię Króla Rogera; otrzymał też Paszport .Polityki" za .nowo
czesne, inteligentne, trafiające do współczesnego widza realizacje 
oper". Później reżyserował także Damę pikową Czajkowskiego w ber
lińskiej Staatsoper Unter den Linden pod dyrekcją Daniela Barenboima 
z Placidem Domingo w roli Hermana (2003) , operę Giordana Andrea 
Chenier (Washington Opera 2004, TW-ON 2005) i La Boheme Puc
ciniego (TW-ON 2006, Washington Opera 2007). W 2006 roku otrzy
mał Nagrodę im. Konrada Swinarskiego, przyznaną przez miesięcznik 
,,Teatr" za reżyserię Andrei Chenier i La Bohi:me w warszawskiej Ope
rze Narodowej. Rok póżniej stworzył nową inscenizację Króla Rogera 
w Teatrze Maryjskim pod batutą Valery 'ego Gergieva, pokazał ją też 
na Festiwalu Teatralnym w Edynburgu. Następnie zrealizował Borysa 
Godunowa Musorgskiego w Wilnie (premiera w TW-ON 2009) oraz 
Orfeusza i Eurydykę Glucka w Słowackim Teatrze Narodowym w Bra
tysławie (2008, koprodukcja z TW-ON), gdzie opera została okrzyk
nięta przez krytykę „ najciekawszą produkcją" na słowackiej scenie 
narodowej. W 2009 roku w Teatrze Maryjskim i na Festiwalu w Bade
n-Baden odbyta się premiera dwóch jednoaktówek: A/eka Rachmani
nowa i Jolanty Czajkowskiego pod batutą Gergieva z Anną Netrebko 
i Piotrem Beczatą w rolach głównych . Polską sceną wstrząsnęła 

realizacja Traviaty Verdiego (201 O) , którą Treliński osadził w duchu 
znanego filmu Boba Fosse'a All That Jazz. Ta XX-wieczna interpretacja 
jednej z najsłynniejszych oper świata ugruntowała jego pozycję jako 
jednego z najwybitniejszych współczesnych reżyserów operowych. 
Następnie zrealizował Turandot Pucciniego (TW-ON 2011), Latające
go Holendra Wagnera, Manon Lescaut, koprodukcję z teatrami La 
Monnaie i w Cardiff. W swojej ostatniej produkcji , thrillerze operowym 
nawiązującym do poetyki filmów grozy połączył dwie baśnie: Jolantę 
Czajkowskiego i Zamek Sinobrodego Bartóka (koprodukcja z Metro
politan Opera) . Mariusz Treliński otworzył operę na współczesność : 

wskrzesił klasyczną formę gatunkową , łącząc ją z nowoczesnymi 
prądami estetycznymi, dodając jej dynamiki i temperatury naszych 
czasów. „Wszystkie moje realizacje mają związek ze sprawami, któ
re wydarzają się w moim życiu bezpośrednio lub duchowo - mówi. 
Chcę , aby teatr operowy byt jak inne dziedziny sztuki - prostą rozmo
wą człowieka z człowiekiem ". I choć sam nazywał siebie reżyserem 
filmowym, który do opery trafił przypadkiem, to współczesna scena 
operowa bez niego wydaje się być dzisiaj już niemożliwa. 

BORIS KUDLICKA 
SCENOGRAFIA 

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 reży
serami. 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, Manon Lescaut- 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, Bratysła
wie i Walencji) . Spektakle te prezentowane byty także podczas festi
wali operowych w Edynburgu, Hongkongu i Tokio. Z reżyserem Dalem 
Duisingiem współpracował przy realizacjach: Podróży do Reims Ros
siniego, Gwattu na Lukrecji Brittena i Opowieści Hoffmanna Offen
bacha (Opera we Frankfurcie), Medei Cherubiniego i Pasji św. Jana 
(Reiseopera w Enschede), Jasia i Matgosi Humperdincka (Berno) 
oraz fetoile Chabriera (Staatsoper Berlin). Spektaklem Śmierć w We
necji rozpoczęta się jego współpraca z Keithem Warnerem, której 

efektem byty produkcje: Króla Leara Ariberta Reimanna i Burzy Tho
masa Adesa (Frankfurt) , Simona Boccanegry Verdiego (Strasburg), 
Wesela Figara Mozarta (Warszawa, TW-ON), Tannhausera Wagnera 
(Strasburg) i Diabtów z Loudun Pendereckiego (Kopenhaga) . Dla ja
pońskiego reżysera Amona Miyamoto stworzył scenografie do: Zlotej 
pagody Mishimy i Hoichi w Kanagawa Arts Center w Jokohamie oraz 
do Czarodziejskiego fletu Mozarta (Linz) . 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 Hanowe
rze 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 Mini
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłu

żony 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) 
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MAREK ADAMSKI 
KOSTIUMY 

Projektant mody, stylista i kostiumograf. Stworzył kostiumy do takich 
spektakli teatralnych, jak: Biesy w Teatrze Polskim we Wrocławiu , 

Gwiazda śmierci w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu w reżyserii 
Krzysztofa Garbaczewskiego, Pelikan, czyli pożegnanie mięsa w Te
atrze Współczesnym w Szczecinie i Natan mędrzec w .warszawskim 
Teatrze Narodowym w reżyserii Natalii Korczakowskiej. Na scenie 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej debiutował w 2011 roku w Hal
ce Moniuszki wyreżyserowanej przez Natalię Korczakowską . Poza 
kostiumami tworzy także fotografie oraz collage. Swoje prace pre
zentował m.in. na wystawie ,Nova Polska" w Lille we Francji (2004) 
oraz na Festiwalu Sztuk „Inspiracje" w Szczecinie (201 O). W 2004 
roku szwedzka marka Absolut Label zaprosiła go do stworzenia limi
towanej edycji t-shirtów, przy której współpracował z dziewięcioma 
awangardowymi projektantami mody z rożnych krajów świata . (fot. 
arch. artysty) 
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TOMASZ WYGODA 
CHOREOGRAFIA 

Tancerz, aktor, choreograf, pedagog. Absolwent WydziałU! Historii Wyż
szej 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, Henrietty Horn i Paula 
Claydena. Tańczył gościnnie w nowojorskim Battery Da11ce Company 
Jonathana Hollandera. Stypendysta Dance Web w Wiedniu .. Występował 
w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Kanadzie i we Włoszech . 

Z zespołem W&M Phisical Theatre współtworzył spektakl Made in Pol
ska - museum of imagination (Calgary). Z warszawskim Teatrem Bre
ton Cafie stworzył spektakle Siam out, Tańcząc Sarę Kane oraz Święto 
snów- solo inspirowane Dziennikami Niżyńskiego . Współpracuje z Na
rodowym Starym Teatrem, biorąc udział w spektaklach Krystiana Lupy 
(Zaratustra, Factory 2), Pawła Mickiewicza (Niewina) , M ichała Zadary 
(Fedra) . Występuje u Krzysztofa Warlikowskiego (Oczyszczeni, Teatr 
Współczesny we Wrocławiu , Teatr Polski w Poznaniu, TR Warszawa) , 
Agnieszki Olsten (Uncz, Samsara Disco, Teatr Polski we Wrocławiu) 
i Krzysztofa Garbaczewskiego (Kamienne niebo zamiast gwiazd, Nowy 
Teatr w Warszawie) . Jest autorem choreografii do: Medeamaterial, Za
glady domu Usherów (reż . B. Wysocka, TW-ON) , Orestei (reż . M. Zada
ra, TW-ON) oraz La liberta chiama la liberta (reż . Zadara/Knapik, Opera 
Wrocławska) , Jakoba Lenza, Halki (reż . N. Korczakowska, TW-ON) , 
Pierścienia Nibelunga (Gergiev/TsypirVZeldin, Teatr Maryjski) . Przygo
tował również choreografię do spektakli m.in.: Mikołaja Grabowskiego 
i Jana Peszka, Moniki Pęcikiewicz , Wiktora Rubina, Mai Kleczewskiej. 
Z Mariuszem Trelińskim pracował nad: La Boheme (Opera w Waszyng
tonie) , Borysem Godunowem (Wilno, TW-ON) , Królem Rogerem, Ale
kiem i Jolantą (Teatr Maryjski) , Orfeuszem i Eurydyką (Opera w Braty
sławie , TW-ON) , Traviatą , Turandot (TW-ON) i Manon Lescaut (TW-ON, 
la Monnaie) oraz Latającym Holendrem (TW-ON). (fot. arch. TW-ON) 

BOGDAN GOLA 
PRZYGOTOWANIE CHÓRU 

Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował w Operze Śląskiej w Byto
miu (1977-1982). Potem kierował chórami Filharmonii im. Józefa 
Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca , Śląsk", Akademii Muzycz
nej 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 trwałe uznanie krytyki i publiczności w kraju i za granicą. 
Dzięki wzbogaceniu repertuaru chóru o liczne dzieła oratoryjne i sym
foniczne, zespół odnosi sukcesy nie tylko na scenie operowej, lecz 
także na estradach koncertowych. Poziom artystyczny chóru doku
mentują liczne nagrania fonograficzne i telewizyjne zrealizowane przez 
wytwórnie: EMI, Polskie Nagrania, CD ACCORD, Schwann Koch Inter
national, Studio Berlin Classic, CPO, a także TVP, ZDF, 3SAT, ARTE i Pol
skie Radio. Bogdan Gola w swoich programach koncertowych dyrygu
je 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 Kate
drą Dyrygentury Chóralnej . W 2001 roku otrzymał tytuł naukowy profe
sora sztuk muzycznych. Jest laureatem srebrnego medalu ,Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis ". (fot. J. Multarzyński) 

PIOTR GRUSZCZYŃSKI 
DRAMATURG 

Krytyk teatralny i dramaturg. W 2002 roku opublikował książkę Ojco
bójcy będącą pierwsza analizą nowego polskiego teatru. W 2007 
roku ukazał się Szekspir i uzurpator - cykl rozmów z Krzysztofem 
Warlikowskim (książka ukazała się także we Francji i Rumunii) . Jest 
współautorem adaptacji teatralnych Krzysztofa Warlikowskiego: 
(A)pollonii, Tramwaju, Końca , Opowieści afrykańskich wedlug Szek
spira i Kabaretu warszawskiego. Od 2008 roku jest dramaturgiem 
Nowego Teatru w Warszawie. Jest też dramaturgiem przy realiza
cjach operowych Mariusza Trelińskiego , z którym współpracował 
przy: Borysie Godunowie, Orfeuszu i Eurydyce , Traviacie , Turandot, 
Latającym Holendrze i Manon Lescaut. Jest pedagogiem w warszaw
skiej Akademii Teatralnej i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej . 

(fot. arch. TW-ON) 
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MARC HEINZ 
REŻYSERIA ŚWIATEŁ 

Reżyser świateł. Karierę rozpoczął w 1998 roku jako szef oświetlenia 
w Toneelgroep Amsterdam. W 1993 roku został niezależnym reży
serem świateł . Wykonywał projekty m.in. dla Royal Flemish Theatre 
(Bruksela) , Royal Dutch Theatre (Antwerpia), NTG (Gandawa), The 
National Theatre (Haga) , Het Paleis (Antwerpia) , Ro Theater (Rot
terdam) , Holland Festival , Wiener Festwoche, Early Music Festival 
(Utrecht) , Opera Ahoj i The National Tour Opera. Swoje prace reali
zował w operach w Rotterdamie, Antwerpii , Paryżu , Amsterdamie, 
Kolonii , Hanowerze, Wiedniu, Mannheim, Berlinie, Hamburgu, Dus
seldorfie, Sankt Petersburgu, Edynburgu, Wilnie, Utrechcie, Arnhe
im i Bratysławie . Największym spektaklem operowym, do którego 
przygotował reżyserię świateł była Aida Giuseppe Verdiego wysta
wiona na Stade de France w Paryżu dla 85 tysięcy widzów. Miał też 
swój udział w prestiżowych produkcjach telewizyjnych, kabaretach , 
wydarzeniach specjalnych i spektaklach musicalowych, m.in. Fame, 
Anatevka , Oliver!, Blond Brothers , Grease, Footloose , Kopciuszek i 
Rembrandt. Pracował z takimi reżyserami , jak: Gerardjan Rijnders, 
Herbert Wenicke, Wilfried Minks, Petrica Ionesco, Bernard Broca, 
Ken Caswell, Alize Zandwijk, Guy Cassiers, Mariusz Treliński , Johan 
Simons, Martin Michel i Keith Warner. Zaprojektował oświetlenie pol
skiego pawilonu na Expo 201 O w Szanghaju. W roku 2012 w Teatrze 
Wielkim - Operze Narodowej wziął udział w realizacji Opowieści biblij
nych Krzysztofa Pastora. (fot. arch. artysty) 
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BARTEK MACIAS 
PROJEKCJE WIDEO 

Artysta sztuk wizualnych, reżyser animacji. Pochodzi z Krakowa. 
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Praco
wał przy wielu projektach fabularnych , spektaklach, Teatrze Telewizji 
i spotach reklamowych. Współtwórca słynnej instalacji w polskim 
pawilonie podczas Expo 201 O w Szanghaju. Współzałożyciel studia 
postprodukcyjnego Lunapark. Pomysłodawca i dyrektor kreatywny 
inicjatywy artystycznej Yes Eye Do! skupionej wokół promocji sze
roko pojętej sztuki współczesnej. Pionier adaptacji grafiki ruchomej 
w przestrzeni scenicznej w realizacjach operowych i teatralnych. 
Współpracował z wieloma wybitnymi reżyserami , takimi jak: Grze
gorz Jarzyna, Mariusz Treliński , Keith Warner, Amon Miyamoto. Stały 
współpracownik WWAA i Borisa Kudlicki przy realizacjach teatralno
operowych na całym świecie . (fot. arch. artysty) 

PIOTR DOMIŃSKI 
EFEKTY DŹWIĘKOWE 

Zajmuje się muzyką i dźwiękiem . W latach 1989-1995 był gitarzystą 
w zespołach rockowych, folkowych, jazz-rockowych oraz grających 
muzykę w całości improwizowaną, byt też muzykiem sesyjnym. Pra
cował z takimi kompozytorami jak Jacek Grudzień , Paweł Mykietyn, 
Leszek Możdżer i Abel Korzeniowski. W roku 2010 razem z Jackiem 
Grudniem otrzymał nagrodę za muzykę do spektaklu T.E.0.R.E.M.A. T. 
na V Ogólnopolskim Konkursie na Teatralną Inscenizację Dawnych 
Dziel Literatury Europejskiej. Od roku 1995 pracuje w TR Warszawa. 
Spotkanie z Grzegorzem Jarzyną w 1997 roku przy Bziku tropikalnym 
zapoczątkowało wieloletnią stalą współpracę z tym twórcą. Byt reży
serem, realizatorem dźwięku, kompozytorem lub wspólkompozytorem 
przy wszystkich teatralnych projektach Jarzyny, takich jak: Magne
tyzm serca (TR) , Doktor Faustus (TR/Hebbel Theatre) , Książę Myszkin 
(TR), Uroczystość (TR) , 4.48 Psychosis (TR/Teatr Polski Poznań) , 
4.48 Das Psychose (Schauspielhaus Dusseldorf) , Zaryzykuj wszystko 
(TR) , W dżungli miast (Schaubuhne Berlin) , Bash (TR) , 2007 Mac
beth (TR), Giovanni (TR/TW-ON), Medea (Burgtheater Wiedeń) , Lew 
w zimie (Burgtheater Wiedeń) , T.E.O.R.E.M.A. T. (TR) , Między nami 
dobrze jest (TR) , Areteia (Schauspiel Essen), Fedra (Toneelgroep Am
sterdam), Nosferatu (TR/Teatr Narodowy). Inne produkcje teatralne, 
w których brał udział to: Beztlenowce (reż . Ingmar Villqist, TR) , Ob
róbka (reż . A. Urbański , TR) , Made in China (reż. Redbad Klynstra, 
TR), Zima ( reż . G. Kania, TR) , Zszywanie (reż. A. Augustynowicz, 
TR) , Kalimorfa (reż . M. Kalita, Teatr Wytwórnia) , Helena S. (reż . A. 
Konieczna, TR) . Współpracował także przy adaptacjach telewizyjnych 
Grzegorza Jarzyny: Bzika tropikalnego, 2007 Macbeth, Między nami 
dobrze jest oraz przy filmie Essential Kil/ling Jerzego Skolimowskiego. 

WALDEMAR POKROMSKI 
PROJEKT CHARAKTERYZACJI 
I FRYZUR 
Kto wie, czy wybitny charakteryzator Waldemar Pokromski nie jest 
tym Polakiem, który pracował przy największej liczbie filmów nomi
nowanych do Oscara. Prześciga go być może tylko Janusz Kamiński , 
etatowy operator Stevena Spielberga. Panowie spotkali się zresztą 
na planie Listy Schindlera, która w 1994 roku rozbita bank nagród 
Akademii. Pokromski dbał o prezencję aktorów także w przypadku 
Dziewiątych wrót i Pianisty Romana Polańskiego , Pianistki i Bialej 
wstążki Michaela Hanekego, Pachnidla Toma Tykwera i Fa/szerzy Ste
fana Ruzowitzky'ego, którzy wygrali w 2008 roku z Katyniem w kate
gorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jak na ironię , charakteryzato
rem przy filmie Andrzeja Wajdy byt również Waldemar Pokromski. .. 
Laureat nagród i wyróżnień , m. in. Niemieckiej Nagrody Filmowej Lola 
za charakteryzację w filmie Biala wstążka (przyznanej po raz pierw
szy w tej dziedzinie) , nagrody za charakteryzację w filmie Rewers 
na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz „Złotej 
Maski", międzynarodowej nagrody za sztukę charakteryzacji przy
znawanej przez Kryolan GmbH, wiodącą firmę w dziedzinie produk
cji środków charakteryzatorskich. Na 22. Festiwalu Filmu Polskiego 
w Chicago otrzymał „ Skrzydła" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
sztuki filmowej poza granicami Polski. Byt również nominowany do 
wielu prestiżowych nagród filmowych m. in. do nagrody BAFTA za 
Listę Schindlera i Europejskiej Nagrody Filmowej Prix d'Excellence za 
Baader-Meinhof. Mając za sobą blisko 40 lat w zawodzie, nie zwalnia 
tempa: na ekranach kin mamy obecnie okazję oglądać jego kreacje 
w filmie Walęsa. Czlowiek z nadziei Andrzeja Wajdy. 
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www.pwc.pl 

pwc 
To ambitne wyzwanie chcemy zrealizować poprzez dzielenie się tym, co mamy najcenniejsze 
jako firma, czyli wiedzą. Bardzo ważnym obszarem zaangażowania PwC jest inicjowanie 
lub aktywne uczestniczenie w debacie publicznej na istotne gospodarczo jak i społecznie tematy, 
a kultura na pewno jest jednym z nich. 

Partnerstwo z Teatrem Wielkim wpisuje się również w działania PwC na rzecz społecznej 
odpowiedzialności biznesu, które stanowią integralny element naszej strategii biznesowej . 
W firmie działa zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, który na co dzień 
doradza naszym klientom, ale także dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi 
uczestnikami rynku, budując świadomość CSR w Polsce. 

© 2012 PwC Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PwC Polska Sp. z o.o„ firmy wchodzącej 
w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. 

BMW Group 
Polska 

I I 

RADOSC 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. 

~ 
TEATR WIELKI 

BMW Group Polska jest partnerem 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
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SONY 
make.believe 

Nowa kolekcja VAIO Zima 2014 

3 urządzenia w jednym VAIO®. Bez kompromisu. 

TABLET WYŚWIETLACZ 

LAPTOP LAPTOP 

'\/.\. f o® Fit I mu lt i-fli p™ PC 
BE MOVED 

Nowa kolekcja dostępna w salonach Sony Centre od 20 grudnia br. 

Sony Centre Znajdź najbliższy salon na sony.pl/SonyCentre 

.Sony·, . make . bełleve· , • VA10· I ~ mułtl·l'llp ·sq zastrzeżonymi znakami handlowymł Sony Corporotlon. 
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KULTURA W RAMACH AMS 

Jako LIDER REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ 
staramy się łączyć wielkie możliwości ze szlachetnymi celami. 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest częścią naszej misji 
- regularnie inspirujemy i realizujemy projekty z jej zakresu. 
W ostatnich latach otrzymaliśmy liczne nagrody, między innymi 
za nasze zaangażowanie w kulturę. 
Cieszymy się , że nasze starania znajdują uznanie. 

Zwyc ięzca rankingu mediów Media Trendy 2013 
Mecenas Kultury Krakowa 2009, 201 O 
Sponsor Roku Arts & Business 2007 
Dobroczyńca Muzeum Narodowego w Krakowie 2007 
Mecenas Kultury 2006 ams ~ 

ams.com.pl 
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Wina Hiszpańskie 
ul. Bohdanowicza 3 

02- 127 Warszawa 
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Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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Partner technologiczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 
Dyrektor techniczny JANUSZ CHOJECKI 
Asystent dyrygenta PIOTR STANISZEWSKI 
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Asystenci reżysera JERZV KRYSIAK (koordynator zespołu) , 

Bodegas Santa Rufina 

Art&Business 
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BARBARA Wl$NIEWSKA, SZVMON WAĆKOWSKI (stażysta), MAŁGORZATA WARSICKA (stażystka) 
Asystenci scenografa NATALIA KITAMIKADO, WACŁAW OSTROWSKI (scenografia), JADWIGA WÓYCICKA (rekwizyty) 
Asystenci kostiumologa WANDA RADWAN-RICHARD, KANIA KAMIŃSKA 
Asystent choreografa ILONA MOLKA 
Dyrygent chóru MIROSŁAW JANOWSKI 
Korepetytorzy solistów ANNA MARCHWIŃSKA, ANNA MARIA DUKSZTO, EWA PELWECKA, OLESYA TUTOVA 
Korepetytor chóru WIOLETTA ŁUKASZEWSKA 
Konsultacje z języka: rosyjskiego OLESYA TUTOVA, węgierskiego ANIKÓ PETER SZABÓ 
Inspicjenci TERESA KRASNODĘBSKA, KATARZVNA FORTUNA, ANDRZEJ WOJTKOWIAK 
Produkcja dekoracji i kostiumów MARIUSZ KAMIŃSKI , KATARZVNA LUBORADZKA (kostiumy), TOMASZ WÓJCIK (dekoracje) 
Obsługa sceny ROBERT KARASIŃSKI , ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 
Sufler JACEK PAROL 
Kierownik statystów TOMASZ NERKOWSKI 
Teksty na tablicę ANDRZEJ WOJTKOWIAK na podstawie przekładu PIOTRA WIDLICKIEGO w opracowaniu JERZEGO KRYSIAKA (Jolanta) 
oraz FELIKSA NETZA w opracowaniu MICHAŁA WALCZAKA (Zamek Sinobrodego) 
Przekład angielski JOANNA DUTKIEWICZ 
Emisja tekstu JAROSŁAW ZANIEWICZ 
Reżyseria dźwięku JOANNA POPOWICZ 
Asystenci reżysera dźwięku MICHAŁ POLAŃSKI, PATRYK WOLENTARSKI 
Realizacja świateł RAMUNTXO STOETE 
Produkcja KATARZVNA SZVBIŃSKA 

Kierownik Działu Literackiego MARCIN FEDISZ 
Opracowanie programu IWONA WITKOWSKA 
Współpraca redakcyjna ALEKSANDRA PIĘTKA 
Projekt graficzny I Realizacja ADAM ŻEBROWSKI I JACEK WĄSIK 
Projekt plakatu ADAM ŻEBROWSKI I na podstawie zdj .: Jasona Kengotta (trail-camera-6 I Midwestmonsterkills.com) 
Zdjęcia I. GRZVBOWSKA, AGENCJA FOTOGRAFÓW FORUM, ltar-Tass/Forum, lnterfoto/Forum, CAP/NFS/Forum, 
Granger Collection/Forum, Jacob Perlmutter Lilk Gallery, Jessica RinaldVReuters/Forum 
Fotoedycja MARCIN KĘDRYNA 
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Wydawca TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, WARSZAWA 2013 
Cena 20 zł 
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JOLANTA 

Rene ALEXEI TANOVITSKI 
Robert MIKOŁAJ ZALASIŃSKI 
Vaudemont SERGEI SKOROKHODOV 
lbn-Hakia EDEM UMEROV 
Almeric MATEUSZ ZAJDEL 
Bertrand JACEK JANISZEWSKI 
Jolanta TATIANA MONOGAROVA 
Marta AGNIESZKA REHLIS I ANNA BORUCKA 
Brigitta MARIA STASIAK 
Laura IRINA ZHITTNSKA 



ALEX El 
TANOVITSKI 
RENE 

Bas. Pochodzi z Rosji. Karierę zaczynał w Teatrze Maryj
skim, z którym współpracuje do dziś . Poza tym wystę
pował m.in. w: Royal Opera House w Covent Garden, 
Theatre du Chatelet, Theatre des Champs-Elysees, Tea
tra Real w Madrycie, Teatra Regio di Parma, Deutsche 
Oper i Węgierskiej Operze Państwowej . W wieku 29 lat 
zadebiutował na scenie nowojorskiej Metropolitan Opera 
pod dyrekcją Maestro Gergieva partią Wotana w trzech 
operach Wagnerowskiego cyklu Pierścień Nibelungów, 
budząc podziw krytyków. Szeroki repertuar artysty obej
muje takie partie, ja~: Iwan Chowański (Chowańszczy
zna) , Koczubej (Mazepa), Zaccario (Nabucco), Ojciec 
Gwardian (Moc przeznaczenia), Hagen (Zmierzch 
bogów), Borys Timofiejewicz (Lady Makbet mceńskiego 
powiatu) . Znany jest z wykonań partii Borysa Godu
nowa i Iwana Groźnego (Pskowianka). Występował pod 
batutą takich dyrygentów, jak: Valery Gergiev, Michail 
Jurowski, Vassily Sinaisky, Roberto Abbado, Vladimir 
Jurowski, Gianandrea Noseda, Sir Mark Elder, Kent 
Nagano, Jonathan Nott, Vladimir Minin, Gennady Roz
hdestvensky, Paavo Jarvi, Xian Zhang, Tugan Sokhiev, 
Yannick Nezet-Seguin, Esa-Pekka Salonen, Keri-Linn 
Wilson. Ma w dorobku występy w wielu znanych salach 
koncertowych świata , jak: Auditorium di Milana, Salle 
Pleyel, Palau de la Musica, Sala Koncertowa im. Pio-

tra Czajkowskiego, Suntory Hall, Bunka Kaikan, Holly
wood Bowl, Kennedy Center oraz Carnegie Hall. Brał 

udział w Festiwalu Diagilewa, Festiwalu . Białe Noce", 
Moskiewskim Festiwalu Wielkanocnym oraz w festi
walach Aix-en-Provence, Bregenz, Baden-Baden, Hel
sinkach i Mikkeli. Występował też podczas BBC Proms 
w Royal Albert Hall. (fot. arch . artysty) 
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MIKOŁAJ 

ZALASIŃSKI 
ROBERT 

Baryton. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną Abilene Philharmonic, Filharmonii Krakowskiej, a takźe 
w Katowicach. Laureat wielu konkursów wokalnych, m. z Harper Symphony Orchesta, Orquestra do Norte i l'Or
in .: A. Didura i E. Griega oraz Nagrody im. Kiepury dla chestre Lyrique de Region Avignon-Provence. Wspólpra
najlepszego śpiewaka operowego (2009), a takźe Bursz- cowal z takimi dyrygentami, jak: Daniele Callegari, Cyril 
tynowego Pierścienia za kreację Renata w Balu masko- Diederich, Asher Fisch, Patrick Fournillier, Daniele Gatti, 
wym. Nominowany przez .Opernwelt" w kategorii .soli- Valery Gergiev, Friedrich Haider, Jacek Kaspszyk, Kazi
sta roku" za role Macbetha oraz Scarpii w Tosce (sezon mierz Kord, Gabor Otvos, Ewa Michnik, Tiziano Severini, 
2010/2011 ). Ceniony za partie w operach Verdiego: Marcello Viotti, Omer Wellber. Występował w produk
Macbeth, Nabucco i Rigoletto, ale takźe jako: di Luna cjach reżyserów tej miary, co: Laco Adamik, David Alden, 
(Trubadur) , Jago (Otello), Renato (Bal maskowy) , Don Gilbert Deflo, Daniel Herzog, lmmo Karaman, Denis Krief, 
Carlo (Moc przeznaczenia), Amonasro (Aida) , Germont Guy Montavon, Pier Luigi Piui, Jean-Pierre Ponnelle, 
(Traviata) , Seid (Korsarz) i Don Carlo (Ernam) . Uznanie David Pountney, Adam Hanuszkiewicz, Roberto Oswald, 
zdobył również kreując role: Don Giovanniego, Eugeniu- Mariusz Treliński , Krzysztof Warlikowski, Marek Weiss, 
sza Oniegina, Króla Rogera, Gerarda (Andrea Chenier) , Franco Zeffirelli i Michał Znaniecki. Ostatnio odniósł 

Scarpii (Tosca), Barnaby (Gioconda) i Jochanaana sukces, występując w Trubadurze i Andrei Chenier na 
(Salome) . Współpracuje m.in. z weneckim La Fenice, scenie Opery w Norymberdze w Manon Lescaut (TW
turyńskim Teatra Reggio, Operą w Zurychu, wiedeńską ON) i Nabuccu prezentowanym przez Teatr Muzyczny 
Kammeroper, lizbońskim Teatra Sao Carlos, Teatra Real w Lublinie (Hala Globus) ; zaśpiewał w koncertowej wer
w Madrycie, New lsraeli Opera, a takźe z teatrami ope- sji Ernaniego z monachijską Rundfunkorchester, a takźe 
rowymi w: Chicago, Wiesbaden, Berlinie, Norymberdze, na scenie Opery Bałtyckiej jako tytułowy Macbeth (dyry
Lozannie, Tokio, Pekinie, Warszawie, Pradze, Sofii, Wil- gent: Andryi Yurkevych) . Sezon 2013/2014 zainaugu
nie, Kijowie. Był gościem festiwali operowych w Bolo- rowal w Staatstheater Niirnberg jako Jago w premierze 
nii, Rzymie, Portimao, Trapani, Antikenfestspiele Trier, Otella . Ostatnio nagrał z zespołem Teatra La Fenice 
Mozart Festival Roubaix i Wratislavia Cantans. Koncerto- Parsifala Wagnera wydanego na CD i DVD przez firmę 
wal w Filharmonii Berlińskiej i tamtejszym Konzerthaus, Dynamie. (fot. L. Olah) 
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SERGEI 
SKOROKHODOV 
VAUDEMONT 

Tenor. Pochodzi z Petersburga. Absolwent tamtejszej 
Szkoty Chóralnej im. Glinki oraz Konserwatorium im. 
Rimskiego-Korsakowa. Był solistą Akademii Młodych 

Śpiewaków przy Teatrze Maryjskim, w którym zade
biutował w roku 1999 rolą Guido Bardiego w Tragedii 
florenckiej Zemlinsky'ego. Od 2007 roku jest solistą 

Teatru Maryjskiego. W repertuarze artysty znajdują się 
takie partie, jak: Bajan (Rus/an i Ludmila) , Samozwa
niec (Borys Godunow) , Leński (Eugeniusz Oniegin) , 
Vaudemont (Jolanta) , Wakuła (Noc wigilijna) , Miody 
Cygan (Aleko), Iwan (Nos), Kuragin (Wojna i pokój), 
Edgardo (Łucja z Lammermooru) , Macduff (Makbet) , 
Posłaniec (Aida) , Rinuccio (Gianni Schicch1), Eryk (Lata
jący Holender) , Lohengrin (Lohengrin - wersja koncer
towa), Bachus (Ariadna na Naxos - wersja koncertowa), 
Pasterz (Król Roger), Foresta (Attyla) i inne. Występował 
na Festspielhaus Baden-Baden (Eryk w Latającym Holen
drze) , w Operze Królewskiej w Sztokholmie i nowojor
skiej Metropolitan Opera (Iwan w Nosie), Washington 
Opera (Samozwaniec w Borysie Godunowie) -wszystko 
pod dyrekcją Valerego Gergieva, ponadto w Borysie 
Godunowie w Teatrze Bolszoj pod dyrekcją Aleksandra 
Wiedernikowa i w Jolancie w Madrycie pod dyrekcją 

Jurija Temirkanowa. W 2009 roku zastąpił Rolanda 
Villazona podczas plenerowego koncertu galowego 
w Monachium z Anną Netrebko, z którą zaśpiewał też 
w Jolancie w Welsh National Opera pod dyrekcją Ger-

gieva, wziął udział w tournee europejskim (11 wykonań 
Jolanty) , a także wystąpił z nią w Napoju milosnym 
i Łucji z Lammermooru na scenie Teatru Maryjskiego. 
W Jolancie wystąpił ponadto w Monachium w kolejnej 
wersji koncertowej. Odniósł sukces w partii Jazona 
w Medei Cherubiniego w Walencji. Wystąpił w Tragedii 
florenckiej Zemlinsky'ego i Dzwonach Rachmaninowa 
z Londyńską Orkiestrą Filharmoniczną pod dyrekcją 

Vladimira Jurowskiego w London Festival Hall i na 
festiwalu w Edynburgu. W Bayerische Staatsoper był 
Grigorijem Otriepiewem w Borysie Godunowie i śpiewał 
partię Froha w Zlocie Renu. W maju 2013 roku obok 
Placida Domingo wziął udział w gali otwierającej nową 
scenę Teatru Maryjskiego. Na festiwalu w Glyndebourne 
w 2013 roku był Bachusem w Ariadnie na Naxos pod 
dyrekcją Vladimira Jurowskiego. Na otwarciu sezonu 
2013/2014 był Iwanem w Nosie Szostakowicza pod 
dyrekcją Gergieva w Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku. (fot. E. Krasucka) 
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EDEM 
UMEROV 
IBN-HAKI A 

Baryton. Pochodzi z Samarkandy (Uzbekistan). Absol
went Państwowego Konserwatorium im. Rimskiego
Korsakowa w Petersburgu (w klasach: Steblianki, Ochot
nikowa i Zastawnego). Od roku 1992 jest solistą Opery 
Kameralnej w Sankt Petersburgu. W roku 1998 dołączył 
do zespołu Teatru Maryjskiego, gdzie wykonuje takie 
partie, jak: Borys Godunow, Rangoni i Mitiucha (Borys 
Godunow) , Szaklowityj (Chowańszczyzna) , Książę Kur
latiew i Iwan żuran (Czarodziejka) , Tomski i Zlotogór 
(Dama pikowa) , lbn-Hakia (Jolanta) , Juszko Wieliebin 
(Pskowianka) , Grigorij Griaznoj (Carska narzeczona), 
Dolochow i Denisow (Wojna i pokój) , Tanio (Pajace), Ezio 
(Attyla) , Amonasro (Aida) , Mandaryn (Turandot), Scar
pia (Tosca), Telramund (Lohengrin) , Kurwenal (Tristan 
i Izolda) , Alberich (Z/oto Renu, Zygfryd) , Alberich i Gun
ther (Zmierzch bogów) , Arcykapłan (Samson i Dalila) , 
Jochanaan (Salome), Barak (Kobieta bez cienia) , Klingsor 
(ParsifaD . Sinobrody (Zamek Sinobrodego) oraz tytułowe 
w Mazepie , Aleku, Nabuccu, Makbecie , Falstaffie, Rigo
letcie i Królu Rogerze. Jego repertuar obejmuje ponadto 
partie Eugeniusza Oniegina, Kolumba (w operze Piąta 
wyprawa Krzysztofa Kolumba Aleksandra Smielkowa) 
i Geronima (Potajemne mafżeństwo) . Z zespołem Teatru 
Maryjskiego wielokrotnie odbywał tournee - po Wielkiej 
Brytanii (Royal Opera House Covent Garden), Włoszech 
(La Scala, festiwal w Rawennie) , Hiszpanii (Teatra Real) , 
Niemczech (Baden-Baden) i Izraelu. (fot. E. Krasucka) 

MATEUSZ 
ZAJDEL 
ALMERIC 

Tenor. Ukończył Państwową Szkolę Muzyczną im. F. Cho
pina w Warszawie pod kierunkiem Romana Węgrzyna. 

Jest absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej 
w klasie Jerzego Knetiga. Swoje umiejętności wokalne 
doskonalił u Kaludi Kaludowa. Jeszcze podczas studiów 
związał się z Warszawską Operą Kameralną, w której 
obecnie jest solistą. Współpracuje z Teatrem Wielkim -
Operą Narodową. Wykonuje również muzykę oratoryjną. 
Uczestniczy w festiwalach muzycznych, koncertuje 
w kraju i za granicą. W swoim repertuarze posiada par
tie w takich operach, jak: Mitridate, re di Ponta, Zaide, 
Gosi fan tutte , Czarodziejski flet i Uprowadzenie z seraju 
Mozarta, Napój milosny Donizettiego, Żywot rozpustnika 
Strawińskiego , Jenota Janacka, li mondo della Luna 
Haydna, Król pasterzy Kolberga, Bunt żaków Szeligow
skiego, Cyrulik sewilski Paisiella i Dzień panowania Ver
diego. Na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
wystąpił w następujących rolach: Liverotto w Lukrecji 
Borgii, Lord Cecil w Roberto Devereux i Normanno 
w Łucji z Lamermooru Donizettiego, Misail w Borysie 
Godunowie Musorgskiego, Trzeci Esesman w Pasażerce 
Weinberga, Hylas w Trojanach Berlioza, Pong w Turandot, 
Goro w Madame Butterfly Pucciniego, Wieśniak w Halce 
Moniuszki, Remendado w Carmen Bizeta, Sternik 
w Latającym Holendrze Wagnera i Hrabia Lerma w Don 
Carlu Verdiego. (fot. A. Gagatek) 
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JACEK 
JANISZEWSKI 
BERTRAND 

Bas. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho
pina 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 Molla, a od 2008 roku - Francisco Ara
izy. Laureat Konkursu Wokalnego w Dusznikach-Zdroju 
(I nagroda i nagrody specjalne) oraz Konkursu Moniusz
kowskiego w Warszawie (I nagroda i nagrody specjalne); 
finalista konkursów międzynarodowych: Operaliów 
Placida Domingo w Tokio, Neue Stimmen w GOtersloch 
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 Giovan
nim Mozarta, Don Basilia w Cyruliku sewilskim Rossi
niego, Sparafucila w Rigoletcie, Ferranda w Trubadu
rze i Banca w Makbecie Verdiego. Od 2005 roku jest 
zaangażowany w Teatrze Operowym w Bielefeld, gdzie 
występował m.in. jako: Wielki Inkwizytor w Don Carlo
sie 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 Marek 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 . Wyko
nywał również partie: Zbigniewa w Strasznym dworze 
Moniuszki, Leporella w Don Giovannim, Zunigi w Car
men Bizeta, Colline'a w Cyganerii Pucciniego, Rajmunda 
w Łucji z Lammermooru Donizettiego, Dr Grenvila w Tra
viacie, Ober1ina w Jacobie Lenzu Rihma oraz Gospoda
rza i Sierżanta w Manon Lescaut Pucciniego. Brał udział 
w nagraniach dziel Wagnera, R. Straussa, Szostakowi
cza. Współpracuje m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Fil
harmonii Narodowej, MOnchner Symfoniker, Schleswig
Holsteinisches Symfonie-Orchester, Staatskapelle Berlin, 
śpiewając repertuar oratoryjny. W sezonie 2013/2014 
występuje w teatrze operowym w Aachen w roli Wod
nika w Rusafce i Wielkiego Inkwizytora w Don Carlosie. 
(fot. arch. TW-ON) 
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TATIANA 
MONOGAROVA 
JOLANTA 

Sopran. Pochodzi z Moskwy. Studiowała w Rosyjskiej 
Akademii Sztuk. Jej debiut międzynarodowy to partia 
Małgorzaty w Mistrzu i Mafgorzacie Slonimsky'ego 
w moskiewskim Teatrze Forum i podczas tournee po 
Niemczech oraz partia Kseni w Borysie Godunowie w La 
Fenice w Wenecji. W repertuarze posiada takie partie, 
jak: Desdemona w Otellu (Ryga, Teatr Bolszoj, Glynde
bourne Festival) , Pamina w Czarodziejskim flecie (Ryga, 
Opera de Nantes), Tatiana w Eugeniuszu Onieginie 
(Ryga, Hamburg, Cincinnati, Wiedeń , Teatro Real, Teatr 
Bolszoj - przedstawienie Dmitrija Czerniakowa: transmi
sja kinowa, tv, nagranie DVD i tournee po Europie i Izra
elu) , Mimi w Cyganerii (Ryga), Hrabina w Weselu Figara 
(Wiedeń) , Liza w Damie pikowej (Opera de Nantes, la 
Monnaie, Oper Graz, Welsh National Opera, a także 
Monachium, Mediolan, Bolonia, Houston, Modena 
i Ferrara), Julia w Jakobinie (Wexford), Donna Anna 
w Don Giovannim (Glyndebourne Festival, Berno, Kolo
nia), Dorota w Szwandzie dudziarzu (Wexford) , Tamara 
w Demonie (Ryga), tytułowa w Usiczce chytrusce 
(Sewilla) , Kleopatra w Juliuszu Cezarze (Berno), Maria 
w Mazepie (Welsh National Opera), Fiewronia w Legen
dzie o niewidzialnym grodzie Kiteziu i dziewicy Fiewronii 
(Teatro Lirico Cagliari) , Cio-Cio San w Madame Butterfly 
(Dijon, Cape Town Opera) , tytułowa w Rusafce (Sem
peroper Dresden, Lublana). Ponadto wykonuje takie 
utwory, jak: Stabat Mater Dvofaka (Wexford) , Les Noces 
Strawińskiego (Essen, BBC Proms), XIV Symfonia Szo-

stakowicza (z Islandzką Orkiestrą Symfoniczną i Lon
dyńską Orkiestrą Filharmoniczną) , Dzwony Rachmani
nowa (z Atlanta Symphony Orchestra, na BBC Proms, 
z Londyńską Orkiestrą Filharmoniczną, z Philadelphia 
Orchestra, na festiwalu w Hongkongu), Msza gfagolicka 
Janaćka (z Orkiestrą Symfoniczną Radia Bawarskiego), 
Requiem wojenne Brittena (z Londyńską Orkiestrą Fil
harmoniczną w Londynie, Wiedniu i w Moskwie), Cztery 
ostatnie pieśni R. Straussa (z Filharmonią Hongkongu), 
Hamlet Czajkowskiego (z Orchestra of the Age of Enli
ghtenment) oraz Vita Nova Martynova (Londyn, Nowy 
Jork) . Występowała z wieloma znanymi dyrygentami, 
byli to m.in.: Vladimir Spivakov, Vladimir Fedoseev, 
Vladimir i Mikhail Jurowski, Mikhail Pletnev, Alexander 
Vedernikov, Daniele Callegari, Andreas Spering, Louis 
Langree, Julian Reynolds, Normunds Vaicis, Tomas 
Netopil, Edo de Waart, Hans Zender, Kent Nagano, Hans 
Zender, Ed Gardner, Robert Spano i Mariss Jansons. (fot. 
E. Beregovoy) 
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AGNIESZKA 
REHLIS 
MARTA 

Mezzosopran. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wro
cławiu . Laureatka konkursów: we Wrocławiu (I nagroda) 
i Dusznikach-Zdroju (Ili nagroda). W latach 1996-2007 
była solistką Opery Wrocławskiej, gdzie kreowała role 
w operach Verdiego, Gounoda, Mozarta i Bizeta i z którą 
odbyła tournee po Niemczech, Holandii , Belgii , Anglii , 
Irlandii, Francji, Włoszech i Tajwanie. Uczestniczyła 

w wielkich widowiskach operowych odbywających się 
w tamtejszej Hali Ludowej (Carmen , Nabucco , Truba
dur, Straszny dwór, Skrzypek na dachu, Z/oto Renu) .. 
Od 2003 roku regularnie występuje wTeatrze Wielkim 
- Operze Narodowej (m.in.: w Nabuccu, Lukrecji Bor
gii i Pasażerce) . W repertuarze ma ponad 60 utworów 
oratoryjno-kantatowych, od Bacha po Pendereckiego. 
Koncertowała w salach filharmonicznych w Polsce 
i Europie, brała udział w międzynarodowych festiwalach 
muzycznych, m.in. w: Wielkanocnym van Beethovena, 
Wratislavia Cantans, Festival Pablo Casals w Prades, 
festiwalach muzyki sakralnej w Marsylii i Norymberdze, 
George Enescu International Festival , Rheingau Music 
Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival, Praskie 
Jaro, Beijing Music Festival. Występowała z takimi dyry
gentami, jak: Jiff Belohlavek, Gabriel Chmura, Lawrence 
Foster, Gustava Dudamel, Jacek Kaspszyk, Kazimierz 
Kord i Long Yu. Wielokrotnie uczestniczyła w koncertach 
prowadzonych przez Krzysztofa Pendereckiego w kraju 
i za granicą, wykonując takie utwory kompozytora, jak: 
Polskie Requiem, Te Deum, Credo , Siedem bram Jero
zolimy. Wzięła też udzi ał w światowej premierze jego VIII 
Symfonii „Ueder der Verganglichkeit" (Pieśni przemija
nia). Zrealizowała wiele nagrań CD i DVD, wyróżnionych 
m.in. „Fryderykami ". (fot. arch. TW-ON) 

ANNA 
BORUCKA 
MARTA 

Mezzosopran. Absolwentka Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie Jana 
Ballarina i Ewy Biegas. Laureatka konkursów wokal
nych w kraju i za granicą. Uczestniczyła w kursach 
mistrzowskich m.in .: Christy Ludwig, Izabelli Kłosińskiej, 
Heleny Łazarskiej, Ingrid Kremling-Domański , Franzisco 
Araizy, Eytana Pessena. Zadebiutowała w 2008 roku 
partią Orfeusza w Orfeuszu i Eurydyce Glucka w Ope
rze Śląskiej, gdzie wystąpiła również jako Karczmarka 
w Borysie Godunowie Musorgskiego, Dorabella w Gosi 
fan tutte Mozarta oraz Czipra w Baronie cygańskim J. 
Straussa. Współpracuje także z Operą Nova w Bydgosz
czy, gdzie wykonuje partię Laury w Giocondzie Ponchiel
lego, z Operą Krakowską, gdzie zaśpiewała partię Ninon 
w Diablach z Loudun Pendereckiego i Zofii w Halce 
Moniuszki, a także z Gliwickim Teatrem Muzycznym, 
gdzie była Venus w Orfeuszu w piekle Offenbacha i Miną 
w Hrabinie Maricy Kalmana. W 2011 roku z Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia dokonała nagra
nia operetki Karola Szymanowskiego Loteria na mężów, 
czyli Narzeczony nr 69, a w 2013 roku z Orkiestrą Aka
demii Beethovenowskiej nagrania prawykonania pieśn i 

dla dzieci Witolda Lutosławskiego. Realizuje się także 

w repertuarze oratoryjno-kantatowym oraz liryce wokal
nej kompozytorów polskich i zagranicznych. Koncertuje 
w kraju i za granicą . (fot. arch. TW-ON) 
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MARIA 
STASIAK 
BRIGITTA 

Sopran. Pochodzi z Torunia. Ukończyła studia na war
szawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Cho
pina w klasie śpiewu solowego Jolanty Janucik. Obecnie 
studiuje na Wydziale Wokalnym Royal College of Music 
w Londynie pod kierunkiem Amandy Roocroft. W 2012 
roku wzięła udział w produkcji Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej Manon Lescaut Pucciniego. Szkoliła swoje 
umiejętności pod okiem takich dyrygentów, jak: Patrick 
Fournillier, David Hill, Marta Kluczyńska, Janusz Przy
bylski, Sławek Wróblewski. Brała udział w produkcjach 
takich reżyserów, jak: Grzegorz Chrapkiewicz, Beata 
Redo-Dobber, Mariusz Treliński. Debiutuje w partii solo
wej na deskach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
(fot. arch. artystki) 

IRINA 
ZHYTYNSKA 
LAURA 

Mezzosopran. Pochodzi z Iwano-Frankowska na Ukrainie. 
Karierę muzyczną zaczęła od nauki gry na skrzypcach 
w szkole muzycznej. Ukończyła Narodową Akademię 
Muzyczną im. Czajkowskiego w Kijowie, a następnie 
studia podyplomowe. Obecnie uczy się pod kierunkiem 
Jolanty Żmurko . Laureatka wielu konkursów, takich jak: 
Nowe Nazwiska Ukrainy (2003), Sztuka XX Wieku (2004, 
Ili nagroda), Konkurs Młodych Śpiewaków im. Sołowia
nenki (2006, li nagroda). W 2006 roku, jeszcze jako 
studentka konserwatorium, zadebiutowała w Ukraińskiej 
Operze Narodowej w Kijowie jako Olga w Eugeniuszu 
Onieginie Czajkowskiego. W dorobku ma takie partie, jak: 
Siebel w Fauście Gounoda, Lubasza w Carskiej narze
czonej Rimskiego-Korsakowa, tytułowa Carmen w ope
rze Bizeta, Maddalena w Rigoletcie, Fenena w Nabuccu 
i Emilia w Otellu Verdiego, Czarownica w Dydonie i Ene
aszu Purcella, Papageno w Czarodziejskim flecie , Cheru
bin w Weselu Figara , Dorabella w Gosi fan tutte i Zerlina 
w Don Giovannim Mozarta, Szarlota w Wertherze Masse
neta, Maryna Mniszech i Gospodyni w Borysie Goduno
wie Musorgskiego, Konczakówna w Kniaziu Igorze Boro
dina, Dalila w Samsonie i Dalili Saint-Saensa. Posiada 
także bogaty repertuar oratoryjny, wykonuje m.in.: Glo
rię Vivaldiego, Te Deum Brucknera, /Ilię Mendelssohna, 
Mszę C-dur Beethovena i El amor brujo Manuela de Falli. 
(fot. arch. artystki) 
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NADJA 
MICHAEL 
JUDYTA 

Sopran. Pochodzi z Niemiec. Studiowała w Stuttgarcie 
oraz w Indianie (USA). Współpracowała z Chicago Sym
phony Orchestra, wykonując m.in. partię Brangeny w Tri
stanie i Izoldzie (dyr. D. Barenboim) oraz Dydony w Troja
nach (dyr. Z. Mehta). W 2007 roku wystąpiła w Salome 
R. Straussa w mediolańskiej La Scali i londyńskiej Royal 
Opera House, w Fideliu w wiedeńskiej Staatsoper oraz 
w Medei w Theatre Royal de la Monnaie w Brukseli. Była 
Lady Makbet w operze Verdiego na otwarciu sezonu 
2008/2009 w monachijskiej Bayerische Staatsoper, 
a także w Lyric Opera of Chicago i nowojorskiej Metro
polrtan Opera (201 O) . Ponadto śpiewałam . in. w: Arena di 
Verona oraz na festiwalach w Glyndebourne, Bregenz i Sal
zburgu. Pierwszym jej występem w repertuarze bel canto 
była partia Medei w operze Mayra Medea w Koryncie 
w Monachium. W 2011 roku zadebiutowała w partii Marii 
w Wozzecku (dyr. D. Barenboim) w berlińskiej Staatsoper 
Unter den Linden. W Theatre de Champs-Elysees w insce
nizacji Krzysztofa Warlikowskiego opery Cherubiniego 
była Medeą (2012). W Teatra Real w Madrycie wystąpiła 
w Wozzecku, a także w Die Erorberung von Mexico. Jest 
laureatką wielu nagród, m.in.: Goldene Stimmgabel od 
Arte za rolę Salome (2008), była także nominowana do 
South Bank Show ITV Award w londyńskiej Royal Opera 
House (2009). Ma w dorobku liczne nagrania DVD, takich 
oper jak: Don Carlos (Wiener Staatsoper), Salome (La 
Scala, Royal Opera House), Tosca (Bregenzerfestspiele), 
Medea w Koryncie (Bayerische Staatsoper) oraz Medea 
(Theatre de la Monnaie). Działa społecznie na rzecz dzieci 
w potrzebie, założyła też w Monachium własną fundację 
charytatywną Stimme tor die Menschlichkert przyznającą 
doroczną nagrodę Arts and Air Award. (fot. G.Geller) 

GIDON 
SAKS 
SINOBRODY 

Bas-baryton. Pochodzi z Izraela, wychowywał się w RPA. 
Absolwent Royal Northern College of Music (Wielka Bry
tania) i Uniwersytetu w Toronto. Stypendysta Studia Opero
wego w Zurychu. Byt członkiem zespołu Opery Kanadyjskiej. 
W dorobku ma takie partie, jak: Nick Shadow (The Rake's 
Progress) , Enrico i Rochefort (Anna Bolena) , Kreon (Król 
Edyp) , Don Pizarro (Fidelio) , Pustelnik i Kaspar (Wolny strze
lec) , Fasolt (Zloto Renu) , Król Henryk (Lnhengrin) , Hagen 
(Zmierzch bogów), Claggart (Billy Budd'), Czterech Łotrów 
(Opowieści Hoffmanna) , Scarpia (Tosca) , Sinobrody (l.amek 
Sinobrodego) , tytułowe w Mefistofelesie i Borysie Goduno
wie, Seneka (Koronacja Poppe1) , tytułowa i Leporello w Don 
Giovannim, Mefisto (Faust Spohra), Filip (Don Carlo), Spa
rafucile (Rigoletto) , Ashby (Dziewczyna z l.achodu) , Achilles 
(Juliusz Cezar) , Sarastro (Czarodziejski flet), Hrabia (Wesele 
Figara) , Daland (LE.tający Holender) , Koczubej (Mazepa) , 
Wurm (Luisa Miller) , Fafner (Zygfryd') , Hunding (Walkiria) i Król 
Marek (Tristan i Izolda) . Występował m.in. w: Opera de Paris, 
Covent Garden, La Monnaie, Staatsoper i Deutsche Oper Ber
lin, La Fenice, De Nederlandse Opera, Vlaamse Opera, ENO, 
Welsh National Opera, New York Crty Opera, w Waszyngtonie, 
Huston i na festiwalach (BBC Proms, Bregenz, Cleveland) pod 
batutą m.in.: Marca Minkowskiego, Antonia Papano, Petera 
Ećitvćisa i Donalda Runniclesa. W dorobku ma nagrania, m.in. 
partii: Abbota (Curlew River, Philips) , Grabarza w Srebrnym 
jeziorze (BMG), tytułowych w Herkulesie (Deutsche Grammo
phon) i Saulu (Gramophone Award) oraz Claggarta (London 
Symphony Orchestra, dyr. D. Harding, EMINirgin Classics, 
Grammy 201 O - najlepsze nagranie operowe). Artysta jest 
ponadto reżyserem i scenografem, uczy w Konserwatorium 
w Gandawie jako wizytujący profesor. Prowadzi międzynaro

dowe kursy mistrzowskie. (fot. J. Persson) 
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JAN 
FRYCZ 
GŁOS 

Absolwent krakowskiej PWST. Aktor teatrów krakow
skich: im. Słowackiego (1978-1982 i 1984-1989), 
Starego (1989-2006) i warszawskiego Teatru Polskiego 
(1983-1984). Współpracował z teatrami: krakowskimi 
Bagatela, STU, PWST oraz im. Osterwy w Lublinie, Pol
skim we Wrocławiu , Nowym w Łodzi , Sceną na Piętrze 
w Poznaniu. W latach 1982-1983 i od roku 2006 jest 
aktorem Teatru Narodowego w Warszawie. Zagrał tu 
w przedstawieniach Adama Hanuszkiewicza (Jakiś Jan 
w Leśmianie wg Leśmiana, 1982; Amintas w Komedii 
pasterskiej Morsztyna, 1982; role w Śpiewniku domo
wym Moniuszki, 1982), Krystyny Skuszanki (w Zwolo
nie Norwida, 1983), Jerzego Jarockiego (Zachedrynski 
w Mi/ości na Krymie , 2007; Stomila w Tangu, 2009 
- obie sztuki Mrożka), Jana Englerta (rola tytułowa 
w Iwanowie Czechowa, 2008) , Grzegorza Jarzyny 
(Abraham van Helsing w Nosferatu wg Draculi Sto
kera, 2011 ). Wielokrotny zdobywca nagród teatralnych 
i filmowych, m.in. za rolę tytułową w przedstawieniu 
Król Lear Shakespeare'a na XLI Kaliskich Spotkaniach 
Teatralnych (2001) , Grand Prix XIII Festiwal Teatru Pol
skiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry" za 
rolę Marka Brutusa w przedstawieniu Teatr TV Juliusz 
Cezar Shakepseare'a (2006), za rolę Bolesława Kon
tryma „Żmudzina" w przedstawieniu Kontrym (2011) 
oraz za rolę Stomila w przedstawieniu Tango (2013) ; 
Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii „najlepsza drugo
planowa rola męska" - za Siemiana w filmie Pornografia 
(2004) i za rolę Andrzeja Winklera w filmie Pręgi (2005). 
W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycz
nej. (fot. A. Georgiew) 
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