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Wydarzenia

„E lektra” Richarda Straussa to
przeniesienie z Amsterdamu in-
scenizacji Willego Dekkera, zre-

alizowanej przed dziesi´ciu laty. Monumen-
talna, surowa scenografia idealnie zape!ni!a
przepastnà przestrzeƒ Teatru Wielkiego.
Orkiestra da!a z siebie wszystko, a Ewa Pod-
leÊ w partii Klitemnestry stworzy!a kreacj´
wiekopomnà, lecz... nie by!a to produkcja
rodzima od poczàtku do koƒca, a koncepcja
Dekkera podkreÊla!a archetypicznoÊç i uni-
wersalnoÊç opowiedzianej historii.

W przeciwnà stron´ podà˝y! Micha! Za-
dara, wystawiajàc „Orestei´” (1965, osta-
teczna wersja: 1992) Iannisa Xenakisa. Jeden
z najpopularniejszych twórców m!odego
pokolenia teatru zosta! zaproszony przez dy-
rekcj´ w ramach przewietrzania szacownego
gmachu na scenie kameralnej. Poprzednia
uczestniczka akcji estetycznego odÊwie˝ania
– Barbara Wysocka – przedstawi!a tam bra-
wurowà inscenizacj´ opery Glassa „Zag!ada
domu Usherów”. Zadara nie tylko wietrzy!;
on wywo!a! pot´˝ny przeciàg, bez wahania
czyniàc ze spektaklu operowego wyk!ad 
o wspó!czesnej historii Polski. 

Debiutant na scenie muzycznej uwa˝a
„Orestei´” za naturalnà kontynuacj´ swego
dorobku w teatrze dramatycznym: „W!aÊci-
wie ka˝dà przeze mnie wystawianà sztuk´
czyta!em przez jej struktur´, czyli muzycz-
nie. «Wesele», «Odprawa pos!ów greckich»,
« Kartoteka», «Wa!´sa» - to sà wszystko par-
tytury muzyczne, tylko ˝e na sk!ad czysto 
aktorski. Wi´c nic si´ nie zmienia w mo-
mencie, kiedy dochodzi sk!ad orkiestrowy,
dochodzi jeszcze jeden twórczy wspó!pra-
cownik, czyli dyrygent i dochodzà ludzie,
którzy wytwarzajà !adne dêwi´ki, wi´c 
w ogóle mi to nie przeszkadza. Bardzo lubi´
jak sà !adne dêwi´ki”.

„¸adne” – to przewrotne okreÊlenie chro-
pawych, brutalnych wspó!brzmieƒ Xenaki-
sa. Grecki kompozytor próbuje si´ zbli˝yç
do naszych wyobra˝eƒ o muzyce Hellady.
Orkiestra jest skromna, dominujà instru-
menty perkusyjne i d´te, a pierwiastek ryt-
miczny wysuwa si´ na pierwszy plan, przed
melodi´. Wiele jest Êpiewu a cappella lub 
z towarzyszeniem jedynie perkusji. Âpiew
solowy jest bliski melorecytacji, a chóralny 

- realizowany bia!ym g!osem. Xenakis ogra-
nicza partie solowe do dwóch – Kasandry 
i Ateny (u Zadary wykrojona jest jeszcze 
postaç Dzia!acza), wprowadza te˝ kilka ról
niemych. 

TreÊç cyklu trzech tragedii Ajschylosa
skondensowa! Xenakis w stuminutowym 
libretcie. Powrót Agamemnona z wojny tro-
jaƒskiej wraz z brankà, Kasandrà; zamordo-
wanie tych dwojga przez ˝on´ Agamemno-
na, Klitemnestr´ i jej konkubenta, Ejgistosa;
pomszczenie ojca przez Orestesa i Elektr´;
ostateczne zamkni´cie cyklu zemsty. W stu
minutach spektaklu Zadara skondensowa!
çwierçwiecze historii Polski, lata 1945-1971:
przeÊladowania ˝o!nierzy wracajàcych z Za-
chodu, reform´ rolnà, represje stalinowskie,
odwil˝ gomu!kowskà, masakr´ Grudnia
1970 i strajk w!ókniarek z lutego 1972, po
którym Gierek zapyta!: „Pomo˝ecie?”. Re˝y-
ser operuje sugestywnymi, czytelnymi Êrod-
kami – napisy i projekcje filmowe, charakte-
rystyczne stroje zetempowców, ch!opów,
robotników. ChórzyÊci stajà na widowni,
grajàc na grzechotkach i ko!atkach, do fina-
!owej radosnej pieÊni chóru do!àczajà wi-
dzowie, trzepoczàc rozdanymi arkuszami
kalki technicznej.

Zadara wyjaÊnia: „«Oresteia» ma opowie-
dzieç o êródle naszej to˝samoÊci politycznej.

[...] nasza wspó!czesna sprawiedliwoÊç 
wymaga zapomnienia przesz!ych zbrodni 
i krzywd. Musimy si´ przyzwyczaiç do ˝ycia
w posthistorii, w której ju˝ nie ma narracji 
o zbrodni i zemÊcie, tylko jest codzienne ad-
ministrowanie paƒstwem przez ludzi w sza-
rych garniturach”. 

Urodzony w 1976 Zadara nie ma wàtpli-
woÊci, ˝e wolno mu formu!owaç tak Êmia!e
wnioski, skoro artyÊci, którzy w PRL-u ˝yli,
unikajà w swojej twórczoÊci rozliczeƒ z prze-
sz!oÊcià. Czy jednak wolno mu poddawaç
obróbce j´zykowej (w napisach; opera jest
wykonywana w pi´knie brzmiàcym orygi-
nalnym j´zyku) tekst Ajschylosa/Xenakisa,
tak by przystawa! on do jego autorskiej wi-
zji? Oprócz oczywistego uwspó!czeÊnienia
j´zyka w przek!adzie – dost´pne przek!ady
„Orestei” Ajschylosa sà dzisiaj naprawd´ nie
do czytania – Zadara z zespo!em translato-
rów t!umaczy np. „bogów” jako „Boga”.

Kontrowersyjne odczytanie libretta nie
wp!yn´!o na poziom muzyczny spektaklu.
Franck Ollu perfekcyjnie panowa! nad ol-
brzymim zespo!em, w którym, oprócz partii
wokalnych ka˝dy chórzysta doros!y lub
dzieci´cy mia! do wykonania na scenie i wi-
downi odr´bne zadania. Niesamowità kre-
acj´ wokalno-aktorskà stworzy! Holger Falk
– zw!aszcza w monologu Kasandry, akom-
paniujàc sobie na psalterium, którego
dêwi´k przypomina! koto – tradycyjny in-
strument japoƒski. Postaç Kasandry jest
syntezà teatru greckiego i teatru no. Falk, 
w czarnej damskiej peruce, modulowa! g!os,
raz melorecytujàc s!owa Kasandry (false-
tem), raz – kwestie Boga (barytonem). To
wstrzàsajàce skalà ekspresji studium bólu 
i szaleƒstwa. 

Na premierze kontuzjowanego w czasie
prób Falka zastàpi! m!ody polski Êpiewak
Maciej Nerkowski, który zaÊpiewa! rewela-
cyjnie, aczkolwiek nie móg! zrezygnowaç 
z nut i wykonaç zaplanowanych dla tej roli
zadaƒ aktorskich. Wielkie wra˝enie robi!y
trudne fragmenty chóralne, dopracowane 
w najdrobniejszych szczegó!ach dykcyjnych
i intonacyjnych.  

Na uwag´ zas!uguje te˝ pomys!owy pro-
gram, wydany przez Teatr Wielki i plakat do
spektaklu, trafiajàcy w sedno tej inscenizacji.
Jest na nim fotografia przedstawiajàca dwu-
letnià matk´ re˝ysera na tle ruin Warszawy
w roku 1948. "

Premiera 14 marca 2010. Teatr Wielki 
– Opera Narodowa
Iannis Xenakis: „Oresteia”
Maciej Nerkowski, Tobias Hagge
Chór i orkiestra Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej
Chór Alla Polacca
Dyrygent: Franck Ollu
Solo perkusyjne: Leszek Lorent
Re˝yseria: Micha! Zadara

Nie udawaç Greka
W odst´pie zaledwie dziesi´ciu dni sto!eczny Teatr
Wielki by! Êwiadkiem premier dwóch oper, których
libretta oparto na dziejach mitycznego rodu Atrydów.
Opisano je w starogreckich tragediach – Ajschylos 
w trylogii scenicznej „Oresteja” i Sofokles w „Elektrze”. 

Hanna i Andrzej Milewscy
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