
Od reżysera: 

Różnica w powtórzeniu 

Opowieść mityczna jest historią poznania. Mit objaśnia rzeczywistość. Staje się narracją, 

która stwarza świat zrozumiały. Mit jest przestrzenią bezpieczeństwa – pomaga oswoić się z 

tym, co obce. Struktura mitu przenika do rzeczywistości poza-mitycznej. Oddziałuje na życie, 

wpływa na postępowanie człowieka. Dydona – Królowa Kartaginy doskonale zdaje sobie 

sprawę, że ziemia, po której stąpa, została splamiona krwią Akteona. Myśliwego, który, 

podglądając zażywającą kąpieli boginię Dianę, dopuszcza się świętokradztwa. Musi ponieść 

karę – zostaje rozszarpany przez własne psy. Eneasz – bohater wojny trojańskiej ucieka 

zostawiając za sobą splądrowane miasto. Tułając się po Morzu Śródziemnym trafia do 

Kartaginy, gdzie otrzymuje schronienie od łaskawej królowej. To właśnie tutaj przez chwilę 

zwątpi w rodzącą się miłość, a tym samym dopuści się świętokradztwa wobec uczuć. 

Krwawy rytuał zostanie zastąpiony przez destrukcję emocji pomiędzy dwojgiem ludzi.  

Gdy Nahum Tate, librecista bierze na warsztat Eneidę Wergiliusza, nakłada na siebie brzemię 

wielkiej narracji, filaru kultury europejskiej. Gdy Henry Purcell bierze na warsztat libretto, 

nasyca je prawdą ludzkich emocji. Czasoprzestrzeń mityczna staje się podglebiem 

kilkudziesięciominutowego dzieła, w którym kolejne zdarzenia następują po sobie 

niewiarygodnie szybko, a mimo to mit spokojnie i miarowo przypomina o sobie, powraca jak 

echo. Wspomnienie tego, co było, a jednocześnie zapowiedź tragicznej przyszłości. Mit o 

Dianie i Akteonie łączy stare i nowe, nieokreślone i realne, stając się mostem, na którym 

spotykają się hybris i anagnorisis. Pycha i rozpoznanie.  

Czym jest historia Eneasza? Opowieścią o człowieku, który ucieka przed wojną, po to by 

znaleźć nowy, wspaniały świat. Świat, który okaże się nieprzystępny, nie będzie ostoją 

bezpieczeństwa i stałości, nie stanie się przestrzenią spokoju i szczęścia. Świat, w którym 

nieustannie przyjdzie mu mierzyć się z wrogością. Świat Europy, w której obcość powoduje 

brak zrozumienia, akceptacji, co bywa, niestety, brzemienne w skutki. Eneasz ucieka przed 

wojną i próbuje odnaleźć siebie w nieznanym. Królowa Kartaginy, obarczona poczuciem 

straty, od samego początku świadoma jest nieuchronności swojego losu. Mimo wszystko, dla 

kilku ostatnich chwil czystego szczęścia, a także w zgodzie z wartościami Starej Europy, 

decyduje się na śmiertelny krok w miłość. Dydona składa ofiarę ze swojego życia na ołtarzu 

ziemi. W miejscu, w którym Diana zemściła się na Akteonie.  Bo tylko ziemia jest jedynym 

nieustannie milczącym świadkiem wydarzeń.  

Rytuał został ponownie zainscenizowany, choć w jego powtórzeniu skryła się różnica. 
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