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Prezentujemy dzisiaj Państwu dzieło niezwykłe, 
jedno z najwybitniejszych osiągnięć kultury polskiej. 

Fenomen,. Króla Rogera" wynika stąd, że jest on echem przełomu wieków; dziełem 
zrodzonym przez kompozytora w historycznej zawierusze, w czasach I wojny światowej, 
rewolucji bolszewickiej, utraty rodzinnego domu i odzyskania narodowej niepodległości -
rozpadu starego i kształtowania się nowego porządku europejskiego. , 
Stąd pewnie potrzeba sięgnięcia, odniesienia się do źródeł kultury europejskiej, do mitów 
greckiego i rzymskiego antyku - ucieczka od rzeczywistości bieżącej i jej wynik: dzieło 
genialne, nawiązujące do największych dokonań muzycznych epoki postromantyzmu 
i impresjonizmu. 
Na jego gruncie spotkały się dwa wielkie talenty: muzyk Karol Szymanowski i pisarz 
Jarosła w Iwaszkiewicz- dwa filary kultury polskiej, ale też dwóch prawdziwych 
Europejczyków w najlepszym tego słowa znaczeniu. 
Powstało dzieło wyjątkowe, nie dające się porównać z niczym wcześniej w naszej kulturze, 
swym walorem artystycznym przerzucające pomost między dorobkiem Chopina 
a współczesną muzyką polską. Zapewne to właśnie owa niezwykłość „ Króla Rogera" 
spowodowała, że zrazu nie został on w pełni zaakceptowany w Warszawie, że prawdziwy 
jego sukces nadejść miał dopiero w Pradze, a z czasem szeroko na całym świecie. 
Skąd te problemy z recepcją arcydzieła Szymanowskiego w kraju? Na czym polega 
niemożność zagospodarowania go przez kulturę polską? Czy jest zbyt trudny, niedoskonały, 
mało atrakcyjny?. .. Dla widzów, realizatorów, a może dla krytyków muzycznych, 
którzy nie potrafili przybliżyć nam istoty i walorów tego utworu. Takie pytania 
musimy sobie zadawać nieustannie. 
Dzieło Szymanowskiego ciągle jeszcze nosi znamiona awangardy. Długo czekało na swój 
czas. Myślę, że czas ten nadszedł- u progu kolejnego przełomu wieków, w dobie pewnego 
zachwiania starego i kształtowania się nowego systemu wartości w kulturze europejskiej. 
Jestem głęboko przekonany, że nasza obecna inscenizacja, przygotowana 
pod kierownictwem muzycznym Jacka Kaspszyka, w reżyserii Mariusza Trelińskiego 
i dekoracjach Borisa F Kudlicki, ma szansę stać się przełomem - nie tylko w dziejach 
scenicznych „ Króla Rogera", ale także w dorobku narodowego teatru operowego, 
ttv' kulturze polskiej. 
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KRONIKA 

1882 Urodził się 3 października w Tymoszówce na Ukrainie jako syn Stanisława Korwin-
,1 -Szymanowskiego i Anny z Taubów. 

1889 Zaczyna grać na fortepianie pod kierunkiem ojca. Naukę kontynuuje w szkole muzycznej 
Neuhausów w Elizawetgradzie (Jelizawietgradzie). Pierwsze próby kompozycji. 

1900 Zdaje maturę w jelizawietgradzkim gimnazjum. Komponuje Dzie więć preludiów na 
fortepian i pierwsze pieśni do wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 

1901 Wyjeżdża do Warszawy, gdzie podejmuje pięcioletnie studia muzyczne. Uczy się harmonii 
u Marka Zawirskiego, kontrapunktu i kompozycji u Zygmunta Noskowskiego. Poznaje Pawła 
Kochańskiego, Artura Rubinsteina i Grzegorza Fitelberga, z którymi połączy go wieloletnia 
przyjaźń. Zaczyna komponować Wariacje b-moll. 

1902 Powstają Cztery etiudy na fortepian i Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza 
na głos i fortepian . Kończy Sześć pieśni na głos i fortepian do słów Tetmajera. 

1903 Kończy pracę nad Wariacjami b-moll na fortepian. 

1904 Komponuje Sonatę c-mol/ na fortepian i Sonatę d-moll na skrzypce i fortepian. 

1905 Wraz z Fitelbergiem, Ludomirem Różyckim i Apolinarym Szelutą zawiązuje Spółkę 
Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich . Patronat nad tym wydawnictwem obejmuje książę 
Władysław Lubomirski, a siedziba mieści się w Berlinie. Powstają Czte ry pieśni na głos 
i fortepian do słów Tadeusza Micińskiego, Fantazja C-durna fortepian oraz Uwertura 
koncertowa E-dur na orkiestrę symfoniczną. Rozpoczyna komponowanie Pięciu pieśni. 

1906 Wykonanie Uwertury koncertowej E-durpod dyrekcją Fitelberga oraz Wariacji h-mol/ 
i Etiudy b-moll Szymanowskiego w Filharmonii Warszawskiej w ramach koncertu 
kompozytorów Spółki. Powtórzenie tego koncertu w Berlinie. Pobyt w Berlinie rozpoczyna serię 
podróży, które towarzyszyć będą kompozytorowi do końca życia. 

1907 Uwertura koncertowa E-duri Sonata fortepianowa c-moll zostają niechętnie przyjęte 
przez konserwatywną krytykę warszawską. Powstaje I Symfonia f-mol/, Trio na fortepian , 
skrzypce i wiolonczelę oraz Dwanaście pieśni na głos i fortepian do słów różnych autorów. 
Kończy Pięć pieśni na głos i fortepian do słów poetów niemieckich. 

1908 Podróż do Włoch, odpoczywa w Nervi koło Genui. Komponuje Pieśń „ Penthesilea " 
na głos i orkiestrę do słów Stanisława Wyspiańskiego . 

1909 Sonata fortepianowa c-moll otrzymuje pierwszą nagrodę na konkursie kompozytorskim 
Lwowskiego Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina. Powstaje Sześć 
pieśni na głos i fortepian do słów Tadeusza Micińskiego. 

1910 Ze Stefanem Spiessem zwiedza Rzym , Florencję i Wenecję. Wrażenia z tych pierwszych 
podróży po Włoszech odegrają zasadniczą rolę w kształtowaniu nowej orientacji estetycznej 
kompozytora. Komponuje li Symfonię 8-durna orkiestrę symfoniczną. Barwne pieśni na głos 
i fortepian do słów poetów niemieckich oraz Romans O-durna skrzypce i fortepian. 
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1911 Ponownie odwiedza Włochy. Zwiedza Agrigento, Syrakuzy i Palermo na Sycylii. Pierwsze 
wykonanie li Symfonii 8-durw Warszawie. W drugiej połowie roku przenosi się na pewien czas 
do Wiednia. Powstaje li Sonata A-dur na fortepian i cykl Pieśni miłosnych Hafiza na głos 
i fortepian. 

1913 Pierwsze zetknięcie z muzyką Igora Strawińskiego podczas wizyty Baletów Rosyjskich 
Siergieja Diagilewa w Wiedniu. Oglądam.in. Pietruszkę. Lato i jesień spędza w rodzinnej 
Tymoszówce. Komponuje Hagith, operę w jednym akcie do libretta Felixa Dbrmanna. 
Zimę spędza w Zakopanem. 

1914 Wyjazd do Włoch, a stamtąd przez Sycylię do Afryki. Zwiedza Konstantililę, Biskrę i Tunis. 
Przeżywa fascynację sztuką starożytną, orien talną i wczesnoch rześcijańską. Odwiedza Paryż 
i Londyn. Poznaje osobiście Strawińskiego, którego muzykę podziwia. Tworzy drugi cykl Pieśni 
miłosnych Hafiza na głos i orkiestrę. Rozpoczyna pracę nad Ili Symfonią. 

1915 Odwiedza Moskwę i Petersburg, nawiązuje kontakty z wybitnymi przedstawicielami życia 
muzycznego ówczesnej Rosji. Pod wpływem wspornnień z Włoch, Sycylii i Afryki powstają 
fortepianowe Metopy, skrzypcowe Mity oraz Pieśni księżniczki z baśni na głos i fortepian 
do słów Zofii Szymanowskiej. Komponuje Nokturn i tarantelę na skrzypce i fortepian. 

1916 Kończy Ili Symfonię „ Pieśń o nocy" na tenor (lu~ b sopran) solo, chór mieszany i orkiestrę. 
Komponuje Dwanaście etiud na fortepian, trzy utwory na fortepian pod wspóllnym tytułem 
Maski i I Koncert na skrzypce i orkiestrę. 

1917 Wydarzenia rewolucyjne zmuszają Szymanowskich do opuszczenia Tymoszówki 
i przeniesienia się do Elizawietgradu. Kompozytor pisze powieść Efebos i omawia 
z Jarosławem Iwaszkiewiczem plan opery Król Roger. Powstaje Ili Sonata na fortepian, 
I Kwartet smyczkowy C-duroraz dwie kantaty: Demeteri Aga we - obie na alt solo, 
chór żeński i orkiestrę do słów Zofii Szymanowskiej. 

1918 Powstają Trzy kaprysy Paganiniego, Cztery pieśni na głos i fortepian do słów 
Rabindranatha Tagore oraz Pieśni muezina szalonego na sopran i fortepian. 

1919 W wigilię Bożego Narodzenia, po kilku latach nieobecności kompozytor przyjeżdża 
do Warszawy. 

1920 Pierwszy powojenny koncert kompozytorski Szymanowskiego w warszawskim 
Konserwatorium. Koncerty w Krakowie i Lwowie z udziałem Stanisławy Szymanowskiej i Pawła 
Kochańskiego. Pod koniec roku wyrusza przez Londyn do Ameryki. W Anglii poznaje Diagilewa. 
W Ameryce odwiedzam.in. Florydę i Kubę. Komponuje Mandragorę, jednoaktowy balet 
groteskowy. Rozpoczyna pracę nad Królem Rogerem. 

1921 W drodze powrotnej z Ameryki zatrzymuje się w Londynie i Paryżu. Spotyka 
Strawińskiego, ogląda przedstawienia baletu Diagilewa. Lato spędza w Polsce. Jesienią wyrusza 
w drugą podróż do Ameryki. W listach do przyjaciół pojawiają się wzmianki o projektowanym 
balecie góralskim. Powstaje cykl pieśni Słopiewnie na głos i fortepian do słów Juliana Tuwima. 

1922 Triumfalny koncert kompozytorski Szymanowskiego z udziałem Stanisławy 
Szymanowskiej, Roberta Casadesus'a i Pawła Kochańskiego w paryskim teatrze Vieux 
Colombier. Lato spędza w Zakopanem. Jest zafascynowany sztuką góralską. Powstają Trzy 
kołysanki na głos i fortepian do słów Iwaszkiewicza. 

1923 Komponuje Rymy dziecięce na głos i fortepian do słów Kazimiery Iłłakowiczówny. 
Rozpoczyna pracę nad baletem Harnasie. 

1924 Przenosi się wraz z rodziną do Warszawy. Odwiedza Paryż, gdzie bierze udział w różnych 
koncertach. Kończy pracę nad Królem Rogerem z librettem napisanym wspólnie 
z Jarosławem Iwaszkiewiczem. Komponuje mazurki. 
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1925 Utwory Szymanowskiego, prezentowane w Paryżu podczas otwarcia Wystawy Sztuk 
Dekoracyjnych. zyskują wysokie oceny krytyki. Powstaje muzyka do dramatu Micińskiego 
Kniaź Patiomkin, Kołysanka na skrzypce i fortepian i Dwadzieścia mazurków na fortepian. 
Kompozytor rozpoczyna pracę nad Stabat Mater. 

1926 Prapremiera Króla Rogera na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie. Powstaje Stabat 
Mater na sopran, alt, baryton, chór mieszany i orkiestrę do słów łacińskiej sekwencji 
średniowiecznej w przekładzie Józefa Jankowskiego, a także Cztery pieśni na głos i fortepian 
do słów Jamesa Joyce'a. 

1927 Szymanowski zostaje dyrektorem warszawskiego Konserwatorium. Rozpoczyna 
działalność dydaktyczną, planuje reformę studiów muzycznych. Praca oraz niechęć ze strony 
konserwatywnych pedagogów mają negatywny wpływ na zdrowie kompozytora. 
Powstaje li Kwartet smyczkowy na dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę. 

1928 Chory wyjeżdża na kurację do Edlach w Austrii. Lekarze stwierdzają gruźlicę płuc. 

11929 W lecie rezygnuje z obowiązków dyrektora Konserwatori um. Prawykonanie Stabat Mater 
w Filharmonii Warszawskiej. Kompozytor wyjeżdża na kilkumii esięczną kurację do Davos 
i pozostaje tam do połowy następnego roku. 

1930 Zostaje rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (dawne Konserwatorium). 
Otrzymuje Krzyż Kawalerski Legii Honorowej i zostaje wybrany członkiem honorowym 
Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Uniwersytet Jagielloński nadaje mu 
tytuł doktora honoris causa. Komponuje Veni Creator na sopran, chór mieszany, organy 
i orkiestrę do tekstu Wyspiańskiego. Powstają pierwsze z Dwunastu pieśni kurpiowskich. 

1931 Wynajmuje w Zakopanem willę „Atma". Kończy pracę nad Harnasiami. 

1932 Rezygnuje ze stanowiska rektora i przenosi się na stałe do Zakopanego. Komponuje 
IV Symfonię koncertującą na fortepian i orkiestrę i li Koncert na skrzypce i orkiestrę. 
Prawykonanie IV Symfonii w Poznaniu z udziałem kompozytora jako solisty. 

1933 Podróże koncertowe Szymanowskiego po Europie. Występuje w Moskwie, Zagrzebiu, 
Belgradzie, Bukareszcie, Sofii, Paryżu, Amsterdamie, Hadze, Londynie, Glasgow, Kopenhadze, 
Oslo, Rydze, Bolonii i Rzymie. 

1935 Prapremiera Harnasiów na scenie Narodnego Divadla w Pradze w choreografii Jelizawiety 
Nikolskiej. 

1936 Prestiżowa premiera Harnasiów na scenie Opery Paryskiej w choreogeafii Serge'a Lifara. 
Lato spędza kompozytor w Warszawie. Pogarszający się stan zdrowia zmusza Szymanowskiego 
do wyjazdu na południe Francji. 

1937 Ciężko chory kompozytor zostaje przewieziony do Cannes, a następnie do sanatorium 
w Lozannie. Tam też umiera 29 marca. Po uroczystościach żałobnych w Warszawie pochowano 
kompozytora w Krypcie Zasłużonych na podwawelskiej Skałce. 
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Chciałbym się zatrzymać na pewnej sprawie, która bardzo ab
sorbowała Szymanowskiego w ciągu 1918i1919 roku, zastę
pując mu w tym czasie twórczość muzyczną. Było to pisanie 
powieści, która po wielu zmianach otrzymała wreszcie tytuł „Ete
bos ". (. .. ) 
Jak w „Uczcie" Platona, tym niedoścignionym wzorze rozmów 
o miłości, zachowana tu była gradacja i stopniowanie, odnajdu
jące miłość szczęśliwą w dionizyjsko-twórczym uniesieniu, 
w zespoleniu się nie cielesnym, lecz duchowym z przedmiotem 
ukochania. Zadziwiające, że w tym samym czasie, kiedy po prze
ciwnej stronie Europy, za podwójnym kordonem wojsk niemiec
kich, Marcel Proust i Andre Gide rozwiązywali podobne zagadki 
-pogrążony w codziennej pospolitości swojego miasteczka Szy
manowski walczył sam z sobą, zdobywając tę samą wiedzę 
o miłości, co wielcy francuscy pisarze. (. .. ) 
Należy ogromnie żałować, że powieść ta całkowiecie zaginęła. 
Rozpoczęta półżartem, stanowiła dla Szymanowskiego przez 
długie miesiące jedyną możność wypowiedzi i oczyszczając się 
stopniowo z początkowych snobizmów „wielkiego świata ': do 
którego Szymanowski był przyzwyczajony i do którego tęsknił, 
kończyła się prawdziwą symfonią na cześć twórczości artystycz
nej, tej „nieba córy ': w której Szymanowski- jak Proust - widział 
jedynie usprawiedliwienie naszego istnienia .. 
Gdybyśmy mogli studiować teraz „Efeb osa", ujrzelibyśmy zadzi
wiającą zbieżność jego postaw filozoficznych i artystycznych 
z tym, co dawały nowoczesne prądy umysłowe Francji, nieza
leżną - jak mówiłem już- zbieżność z Proustem i Gide'em, świad
czącą o tym, że Szymanowski był nieodrodnym synem Europy 
i że pozostawiony sam sobie szedł drogą tą samą, co wielcy 
moraliści Zachodu. Ta równoległość Szymanowskiego do tego, 
co było ostatnim wydźwiękiem XIX wieku, świadczy o niezaprze
czalnej oryginalności jego umysłu, a pośrednio jest świadectwem 
jego wielkości jako artysty i jako człowieka. 

Jarosław Iwaszkiewicz 
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TADEUSZ A. ZIELIŃSKI 

„Dramat sycylijski" - zrodził się w wyobraźni kompozytora jeszcze w roku 1918, kiedy to omawiali 
z Iwaszkiewiczem (w Elizawetgradzie i Odessie) kształt i charakter przyszłego dzieła . W październi
ku tego samego roku Karol wysłał Jarosławowi do Warszawy obszerny szkic treści dramatu z proś
bą o napisanie na tej podstawie libretta. Sądził wówczas, że je wkrótce otrzyma. Niewykluczone, że 
przedłużający się brak libretta, spowodowany nie tylko opieszałością pisarza, ale i wypadkami poli
tycznymi, by,! jedną z przyczyn [„.] dłuższej przerwy w twórczości Szymanowskiego , nastawionego 
wszak uczuciowo i intelektualnie na komponowanie tego właśnie dzieła. 

Iwaszkiewicz, zniechęcony zmianami, jakie do jego pierwotnego pomysłu wprowadził Szymanow
ski , pisał zamówione libretto bez zapału i ukończył je dopiero 8 czerwca 1920 roku . Akcja opery 
została ostatecznie umiejscowiona w Xll -wiecznym królestwie Sycylii za panowania Rogera li 
z rodu normańskiego. Przyjęty początkowo tytuł dzieła Pasterz został później, już w trakcie pracy 
kompozytora, zmieniony na Król Roger. 

Otrzymawszy libretto, Szymanowski natychmiast zabrał się do komponowania. W ciągu 1920 roku 
powstały I i Ili akt w szkicu fortepianowym; zimą i wiosną 1921 - li I au Kompozytor przerabiał przy 
tym po swojemu libretto Iwaszkiewicza. usuwając, zm i eniając i dopisując słowa lub całe kwestie; 
najw1iększym, gruntownym zmianom uległ akt Ili (ostatni). Partyturę zaczął Szymanowski pisać pod 
koniec 1921 roku, tworząc równocześnie już nowe utwory, które odciągały jego uwagę od opery 
i osłabiały jego dawny do niej zapał. Ostatecznie instrumentacja Króla Rogera została ukończona 
dopiero w roku 1924. 

Poetyc'ka treść dzieła daleka jest od dramatycznych akcji właściwych operze i oczekiwanych zwykle 
przez operową publiczność . Akt I rozpoczyna się w „bizantyjskiej" katedrze w Palermo uroczystymi 
modłami i śpiewami z udziałem kapłanów i mniszek. Gdy wchodzi król z dworem, celebrujący nabo
żeństwo Archiereios i przewodząca mniszkom Diakonissa donoszą mu z oburzeniem o młodym 
pasterzu, który jakoby szerzy wśród ludu nową wiarę , oskarżają go i żądają ukarania. Sprzeciwia się 
temu ukochana małżonka króla Roksana, prosząc by władca wpierw wysłuchał Pasterza. Roger 
każe go przywieść; ten zaś , ubrany w koźlą skórę , spokojny i łagodny, opowiada o swoim pięknym 
i dobrym Bogu, który daje ludziom szczęście, ukazuje piękno świata i miłość, a strapionym przynosi 
pocieszenie. Król jest wzburzony śmiałością natchnionej mowy Pasterza, a duchowni i wierni do
magają się ukamienowania go lub spalenia, Roksana jednak prosi o łaskę dla proroka, a mędrzec 
arabski Edrisi radzi królowi , by wezwał Pasterza do siebie „na sąd " . Roger pozwala młodzieńcowi 
odejść, ale nakazuje mu, by stawił s i ę wieczorem w jego pałacu. 

Akt li rozgrywa się nocą na wewnętrznym dziedzińcu królewskiego pałacu. Król Roger w towarzy
stwie Edrisiego oczekuje z niepokojem przybycia Pasterza. Z dala dochodzi śpiew Roksany, pragną
cej by Roger pozbył się udręki i złych myśli, a serce jego złagodniało. Wchodzi Pasterz ze swą świtą , 
ubrany w bogaty strój indyjski przybrany klejnotami. Pozdrawia Rogera „imieniem wielkiej miłości " ; 
mówi, że przybywa z Indii i - posłany przez Boga - „tajemnych głębin żar wszechmocną roznieca 
ręką" . Wokół Pasterza stopniowo gromadzi się tłum , który rozpoczyna upojny taniec . Z górnych 
gale ri i schodzi Roksana; z Pasterzem patrzą sobie w oczy. Przerażony i rozgniewany Roger każe 
pojmać Pasterza. Straż wiąże młodzieńca łańct:Jchami , jednak ten z łatwością zrywa je i rzuca królo
wi pod nogi, po czym - zapraszając do siebie Rogera - powoli odchodzi, a za nim - jak we śnie -
Roksana i stopniowo coraz więcej obecnych osób. Roger zostaje sam z Edrisim , z twarzą ukrytą 
w dłoniach. Po chwili zrzuca koronę i płaszcz , odpasuje miecz i ciska nim o ziemię . „ Pątnikiem stał 
się król ". 

15 



Miejscem Ili aktu są ruiny teatru greckiego z ołtarzem Dionizosa. Tuż przed świtem pojawia się tam 
Roger z Edrisim w poszukiwaniu Pasterza i Roksany. Na wołanie króla Roksana wychodzi z głębi 
i biorąc go z czułością za rękę, mówi: „wprowadzę cię do mego pałacu , tam spoczniesz na moim 
łożu". Zbliżają się do ołtarza i rzucają nań stos kwiatów, który się zapala. Z mroku wyłania się liczna 
grupa osób. Na szczycie ołtarza ukazuje się Pasterz w pełnej blasku postaci boga Dionizosa i wzywa 
wszystkich ku sobie. Roksana zrzuca płaszcz i występuje jako menada z tyrsem w ręku. Rozpoczyna 
się ekstatyczny, bachiczny taniec, lecz Roger pozostaje z boku. Gdy wstaje słońce, blask Dionizosa 
rozpływa się , po czym wszyscy znikają. Roger zostaje sam i, ku zdziwieniu Edrisiego, jak przebu
dzony, z nową mocą wstępuje po stopniach ku górze , po czym śpiewa podniosły hymn na cześć 
wschodzącego słońca, któremu ofiarowuje swe serce - „wyciąga ku słońcu złożone dłonie, jakby 
unosząc w nich bezcenny dar". 

Ten poetycki , pozbawiony ostrych realnych konturów dramat trudno uznać za wymarzoną kanwę 
dla dzieła operowego, przynajmniej w dawnym sensie. Nie przyciąga on, sam w sobie, tradycyjnego 
widza i nie ułatwia mu kontaktu z nową stylistycznie muzyką. Wprost przeciwnie. Ale pogarda dla 
realizmu (niebywały pomysł ożywienia w chrześcijańskiej średniowiecznej Italii greckiego boga Dio
nizosa) i wieloznaczna symbolika, choć dodatkowo podnoszą poziom percepcyjnej trudności, mogą 
być dla niejednego widza fascynujące. Gorzej z wymogami konstrukcji; pod tym względem libretto 
należy do najsłabszych stron Króla Rogera, stanowiąc niemałą przeszkodę na drodze do popular
ności i do zadomowienia się go na scenach. 

Akcji Króla Rogera brakuje ostrego pulsu , nerwu dramatycznego, intrygi i wielkich , teatralnych 
napięć. Wszystkie trzy akty są w jakiś sposób do siebie podobne: oczekiwanie na Pasterza, jego 
przybycie i - po wygłoszeniu tyrad - odejście w coraz większej chwale. Różni je najbardziej sceneria 
(którą Szymanowski opisał niezwykle szczegółowo , wyraźnie przywiązując do niej większą wagę niż 
do żywej akcji scenicznej) oraz typ nastrojowości. Dramatyczne konflikty rozgrywają się raczej 
w duszach protagonistów niż na deskach sceny, są bardziej wewnętrzne niż zewnętrzne . Nie ma tu 
realnej tragedii , nie płynie krew - jak w Bachantkach Eurypidesa. Ciekawe, że temat namiętnych 
czcicieli Dionizosa potraktował Szymanowski niedramatycznie, przedstawił ich w nimbie łagodno
ści i pokoju; wyraźnie chciał w tej religii umieścić symbol własnego uwielbienia urody życia , ziem
skiego piękna i miłości . Dzisiaj bliższa i bardziej aktualna wydaje się nam wizja i problematyka 
Eurypidesa, podnosząca grozę zbiorowego szaleństwa , zaślepienie i okrucieństwo fanatycznego 
tłumu , poruszanego i upojonego wspólną wiarą. Wizja Szymanowskiego jest odwrotna, ale za to 
zawarł on w swym dramacie apoteozę tolerancji. Poza postawą duchowieństwa w I akcie (którego 
agresywność jednak nie wyszła poza słowa), pozostałe postacie ujmują dobrocią i wyrozumiało
ścią: tolerancyjny jest Arab Edrisi, tolerancyjny jest - w końcu - Roger, którego odruchy sprzeciwu 
szybko łagodnieją; pełen miłości dla przeciwników i nie pragnący walki jest Pasterz; Roksana chce 
połączyć czułość dla Rogera z zachwytem dla nowej wiary. W Pasterzu Szymanowski chciałby 
widzieć (jak podkreślił w swoim „szkicu" z 1918 roku i w późniejszych listach) połączenie cech Jana 
Chrzciciela, Chrystusa i młodego Bachusa. 

A jednak, co istotne, Szymanowski nie ograniczył się w swym dziele do apologii dionizyzmu i czci
cieli Pasterza. Zakończenie dramatu i jego puenta zwracają się gdzie indziej . Roger nie przyłącza się 
do wyznawców Pasterza, wybiera samotność i oddaje indywidualną cześć słońcu. Jak wiadomo, 
kult słońca w starożytnym Egipcie, za panowania Echnatona (w XIV w. przed Chr.) , był pierwszą 
w dziejach religią monoteistyczną, próbą uchwycenia niewyobrażalnego Boga-absolutu . Roger, ofia
rujący słońcu swe serce, symbolizuje bezpośredni kontakt uczuciowy pojedynczego człowieka 
z Bogiem, czy - jak kto woli - z panteistycznie pojmowanym absolutem. Takie zakończenie dramatu 
pojawiło się dopiero w toku pracy; w pierwotnym szkicu go nie było. Znamienne jest przy tym, że 
Szymanowski, przekształciwszy Ili akt, zmienił też tytuł dzieła z Pasterza na Król Roger. Ostatecz
nym i rzeczywistym bohaterem dzieła jest więc samotny Roger, a nie tłumni czciciele Pasterza. 

Niektórzy komentatorzy określają Króla Rogera jako „operę filozoficzną"; ujmujmy ją raczej jako 
,,religijno-filozoficzną", a jeszcze ściślej - jako dzieło o wierze. Zajmuje się ono jednak nie tyle tre
ściami wierzeń , ile ich warstwą uczuciową , postawami i zachowaniami. We wszystkich śpiewanych 
„kazaniach" Pasterza odnajdziemy same kwieciste słowa, bez jasnych odniesień doktrynalnych. 
Autorzy libretta wyraźnie celowo unikali konkretyzacji i wyjścia poza sferę czysto emocjonalną. To 
samo dotyczy przeciwników Pasterza, którzy głośno wołają o jego bluźnierstwie i grzechu, lecz 
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nigdzie - poza samym imieniem Chrystusa - nie określają, jakich wartości bronią, oraz Rogera, który 
w finale modli się do słońca, lecz nie tłumaczy, co przez ten kult rozumie. Szymanowski, poprawia
jąc libretto Iwaszkiewicza, starał się bardzo, by jego symbolika nie była zbyt prosta i jeanoznaczna, 
i tłumaczył to w liście autorowi (20 1111921 ), dodając: „właściwie widz sam powinien się domyśleć 
o co chodzi, albo, jeżeli jest cymbał, wyjść ogłupiony z teatru, czego mu z głębi serca życzę". Tak 
daleko idące odrealnienie, oddramatyzowanie i poetycka wieloznacz,ność nie dają operze zbyt moc
nego oparcia w treści. Z drugiej strony, otwierają szerokie możliwości dla artystyczno-filozoficznej 
interpretacji przez reżysera. Jednak niezależnie od różnych dopuszczalnych pomysłów, powinno 
w niej pozostać zawsze to, co w dramacie jest niewątpliwe i najcenniejsze: poza wspomnianym 
przesłaniem twórcy o tolerancji , chodzi tu o pokazanie trzech „religii " (czy raczej postaw wyznaw
ców) . Pierwsza to religia oficjalna. instytucjonalna (i skłonna do represji) . Druga - to spontaniczny, 
gromadny ruch czcicieli, wpatrzonych w swego idola („w mych oczu wierzą blask" - śpiewa Pa
sterz) . Trzec ia - to indywidualny. samotny (bez pośredników) , myślowo-uczuciowy kontakt ludzkiej 
jednostki z tym, co jest dla niej symbolem najwyższej wartości czy Bogiem. W swej pierwszej idei 
dramatu Szymanowski był podniecony wizją młodego Pasterza i jego adherentów; po latach, gdy 
kończył dzieło, skierował swą (jak się zdaje, większą już) sympatię w stronę trzeciej postawy. 

Jako dzieło muzyczne reprezentuje Król Roger gatunek dramatu muzycznego, nie zaś „klasycznej" 
opery, złożonej z oddzielnych cząstek-numerów o własnej muzycznej budowie. W każdym z trzech 
aktów płynny tok muzyki odpowiada dokładnie tokowi akcji scenicznej. Partie śpiewaków (Roger -
baryton, Pasterz i Edrisi - tenory, Roksana - sopran) są po prostu śpiewanymi kwestiami , jak 
u Wagnera czy Debussy'ego, do tego w większości wymykają się prostym, łatwo uchwytnym for
mułom tonalnym (choć są równie dalekie od totalnie chromatycznej atonalności śpiewów Schonber
ga). Z tego względu ich melodyjny walor odsłania się słuchaczowi dopiero przy bliższym poznaniu 
i pamięciowym uchwyceniu poszczególnych fraz. Jedynie w pewnych szczególnie eksponowanych 
miejscach (jak np. pierwsza pieśń Pasterza w I akcie, pieśń Roksany w li akcie) melodia zostaje na 
tyle uproszczona, że natychmiast utrwala się w pamięci. Niezależnie od prostoty lub komplikacji 
formuł melodycznych, wyraz uczuciowy kwestii wokalnych jest zawsze bardzo sugestywny, podob
nie jak ekspresja i nastrojowość towarzyszącej im orkiestry 

Mglistość i poetycko-symboliczny charakter dramatu znalazły odbicie również w typie muzyki. Styl 
i przebieg muzyczny Króla Rogera daleki jest od ostrej, „krwistej" dramatyczności i dosadności napięć 
oper Straussa czy Berga, podobnie zresztą jak i dzieł włoskiego weryzmu. Muzyczna akcja rozgrywa 
się trochę jak we śnie , brak szybkich dialogów, dość długie, nieśpieszne kwestie śpiewaków, ich „ miękka" 
melodyjność , zwłaszcza w kwestiach Pasterza (mimo zaskakujących nieraz, niekonwencjonalnych zwro
tów) , hieratyczny ton, fantastyka brzmień orkiestry - stwarzają atmosferę pewnej dziwności i niereal
ności. Nie brak tu oczywiście w każdym z trzech aktów dramatycznych napięć i uniesień , ale są to 
bardziej intensyfikacje i kulminacje emocji , spowite tajemniczymi barwami, niż pełne ostrej agresyw
ności , gwałtowne eksplozje i błyskawice , właściwe dramatom niemieckim. 

W swej onirycznej wieloznaczności, poetyckim symbolizmie i brzmieniowym półmroku muzyka Króla 
Rogera wydaje się bliższa postawie Debussy'ego niż niemieckich ekspresjonistów, ale mimo to jej 
aura uczuciowo-nastrojowa, nie mówiąc o języku dźwiękowym , jest wyraźnie inna niż poetyka Pele
asa i Me lizandy. W tym dziele, bardziej może niż w jakimkolwiek innym, możemy dopatrywać się 
rysów wspominanego już „ekspresjonizmu słowiańskiego " - łączącego dziwne, mistyczne emocje 
o wysokiej nieraz temperaturze ze zmysłową wrażliwością i miękkością wyrafinowanych kolorów. 

Król Roger op. 46, którego pomysł zrodził się jeszcze podczas pobytu kompozytora na Ukrainie, 
stanowi zwieńczenie twórczości Szymanowskiego tamtych lat. Mimo że komponowany był już 
w Warszawie, a partytura została ukończona dopiero w roku 1924 (gdy powstały już nowe, zupełnie 
inne stylistycznie utwory), jego poetyka, ekspresja i świat brzmieniowy wywodzą się z poprzedniej 
epoki . Tylko w nie11vielu miejscach można doszukiwać się dość nikłych podobieństw z nowym sty
lem lat dwudziestych i fascynującym wówczas Szymanowskiego folklorem Podhala (np. w chórze 
po wejściu Pasterza w Ili akcie). Styl Króla Rogera tłumaczy się najpełniej postawą twórcy w latach 
1917-18, gdy łączył on chętnie różne tradycje i środki kompozytorskie. Mimo określonej atmosfery 
emocjonalnej, opera ta nie stanowi dźwiękowego i stylistycznego monolitu. Nie jest też dziełem 
artystycznie równym i - od początku do końca - doskonałym, choć mając w pamięc i najlepsze 
stronice, trudno odmówić jej wielkości. 
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Najbardziej odstaje od reszty partytury począt~k dzieła - c~óry w. katedrze i ~piewy duchowieństwa, 
zwracającego się do Rogera. Początek ten z wielu względow moze wydawac się niefortunny 1 nawet 
drażniący. Pomysł rozpoczęcia opery - bez żadnej introdukcji - od razu od chórów a cappella jest 
równie niekonwencjonalny i zaskakujący jak pomysł rozpoczęcia li Symfonii od skrzypiec solo. Ale 
kompozytor. rezygnując z najmniejszego choćby wstępu orkiestrowego, zrezygnował zarazem 
z możności wprowadzenia słuchaczy w klimat dźwiękowy i ekspresyjny dzieła; początek nie anon
suje bowiem. nic z rzeczywistego stylu Kr~la Rogera; co. gorsza. nie ujawnia nawet osobowości 
Szymanowskiego, przez co na słuchacza działa przez długi czas wręcz myląca . Słyszymy po prostu 
prawosławne śpiewy chóralne, jak w religijnych dziełach twórców rosyjskich , w tradycyjnym stylu 
harmonicznym, przetykanym niekiedy archaiczną surowością kwint. Zamiast nowoczesnej stylizacji 
mamy tu dosłowność , zamiast właściwej całemu dramatowi dziwności i symboliki - najczystszy 
realizm. Być może kompozytor chciał w ten sposób podkreślić obcość (nieprzystawalność) sfery 
przedstawicieli panującej religii w stosunku do przeżyć głównych bohaterów dramatu. Niemniej 
cierpliwość odbiorcy, spodziewającego się w tym dziele wrażeń bardziej świeżych i oryginalnych, na 
miarę problematyki stylistycznej opery XX wieku. wystawiona jest na próbę, bo dopiero po kilku 
minutach, wraz z pierwszym śpiewem Roksany. stającej w obronie potępianego Pasterza, wkracza 
ton i język właściwy temu dziełu. Zaś rzeczywisty urok i smak muzyk.i Szymanowskiego objawia s1ię 
w pełni jeszcze później - w scenie wejścia Pasterza. Jego pieśń: „Mój Bóg jest piękny jako ja, mój 
Bóg jest dobry pasterz" , stanowiąca centralny akcent I aktu, ujmuje niezwykłą łagodnością i mięk
kością wyrazu, a równocześnie świeżym, trochę nierealnym kolorytem, kontrastującym z do-sadno
ścią poprzednich śpiewów religijnych i agresywnych fraz chóru. Wpływa na to archaiczna-modalna 
motywika melodii oraz gęsty, n_ieco zamglony akompaniament smyczków. tworzących harmonię 
wszystkich tonów gamy E-dur. Spiew rozwija się coraz bujn·iej na tle fantazyjnej, „impresjonistycz
nej'' kolorystyki orkiestry. Wraz z wejściem sopranu Roksany temperatura emocjonalna podnosi 
się . Na złowrogie akcje chóru („O królu, ukarz go! ") Pasterz odpowiada nową, wyrazistą melodią: 
„Mój Bóg to zielonych lasów cień, to morza dalekiego szept" . Falujące gwałtownie emocje osiągają 
kulminację w potężnym tutti, gdy chór woła rytmicznie: „Taki Taki Niech zginie, niech nie bluźn i!' ', 
a równocześnie z tym Pasterz śpiewa spokojnie: „mój Bóg jest miłościwy„." Dramatyczny krzyk 
króla - „Dość ''"· uciszający raptownie wielką masę dźwiękową, rozpoczyna ostatni, najpiękniejszy 
odcinek aktu. Wyrafinowane figury orkiestry oddają niepokój i walkę wewnętrzną Rogera, który 
w końcu każe puścić wolno Pasterza, by odszedł daleko w góry. Niesamowicie brzmią ciche, ryt
miczne dźwięki chóru („Zgroza! Zgroza' ") na tle akordów fortepianu, puzonów i niskich smyczków. 
W zakończeniu Pasterz, odpowiadając na zaproszenie go przez króla do pałacu, śpiewa raz jeszcze 
melodię swojej głównej pieśni, a powtarzają ją , z właściwym tylko Szymanowskiemu urok1iem, 
I skrzypce w wysokim rejestrze (w ostatnich taktach solo). 

Najwspanialszy muzycznie akt li rozpoczyna się pięknym wstępem orkiestrowym, wyrażającym ta
jemniczość, lęk, wewnętrzne napięcie i zarazem - dziwną malarską fantazję. Muzyka, oparta na prze
nikających się skalach - całotonowej i półtonowej - należy do szczytowych kart orkiestrowych 
w twórczości Szymanowskiego, jego „czarodziejskiej " kolorystyki i oryginalnej ekspresj i!. Trudno 
nie żałować, że podobnym (pod względem artyzmu) wstępem nie rozpoczął się cały dramat. 

Również w pełnej niepokoju i tłumionych napięć scenie wyczekiwania orkiestra, jako tło dla dialogu 
króla z Edrisim, przykuwa uwagę barwnością i bogactwem przebiegu. Koloryt muzyki zmienia się, 
gdy rozbrzmiewa śpiew niewidocznej Roksany. Wschodnia ornamentalność jej wstępnej wokalizy 
(skala arabsko-perska, następstwo małych tercji i półtonów) przeplata się z prostotą głównej melo
dii pieśni Roksany - archaiczna-modalnej, tak jak pieśń Pasterza z I aktu. Imitowanie motywów 
śpiewu przez instrumenty przydaje scenie pewnego ornamentalnego powabu. W momencie natęże
nia emocjonalnego dołącza się chór żeński na głosce a, nasycając melodię ciepłem i słodyczą. 
Pieśń Roksany najprędzej z całego dzieła trafia do nie przygotowanego słuchacza , ze względu na jej 
łatwy urok. Paweł Kochański transkrybował ją w roku 1926 na skrzypce z fortepianem. 

Przybycie oczekiwanego Pasterza przynosi nową zmianę kolorytu . Bogaty epizod orkiestrowy otwiera 
najbardziej kunsztowną część opery. Rozbrzmiewają tu różne znane już motywy, najmocniej - po
czątkowy motyw pieśni Pasterza z I aktu. Motywem tym rozpoczyna się również jego śpiew - po
czątkowo jeszcze bardziej prosty i oszczędny niż poprzednio (pentatonika). Jego przyjazne dla Ro
gera słowa zderzają się z nie uf ny mi reakcjami monarchy, co wraz z ostrymi interwencjami orkiestry 
nadaje scenie dużą energię dramatyczną. Tempo przebiegu muzyki wzrasta, co chwila następują 
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nowe spięcia i zwroty. Wejście Roksany podnosi temperatu rę, a równocześnie - kunszt pracy moty
wicznej. W parti i tej słychać wyraźn e przetwarzanie motywów jej poprzedniej pieśni , a miejsca, 
gdzie Roksana śpiewa w duecie z Pasterzem i przy akompaniamencie różnyc h głosów instrumen
talnych, mogą dać słuchaczowi wiele wyrafinowanej p rzyjemności. 

Efektownym epizodem tego aktu jest taniec bachiczny w wykonaniu gromady zebranych na dzie
dzińcu wyznawców. Jego ostro pulsujący rytm, akcentowany przez fortepian, harfy i kilka instru
mentów perkusyjnych (m.in. bębenek baskijski) , łączy się z egzotycznym i piskliwym charakterem 
ornamentalnych figur instrumentów dętych . Z muzyki tej emanuje żar, rozpasanie, energia i dzikość, 
czym zdradza ona pokrewieństwo z późniejszym (lepszym jednak) Tańcem zbójnickim z Harna 
siów. Dynamika jej narasta, gdy do instrumentów dołącza się śpiew Roksany, Pasterza i chóru. 
Scena porywa, ale nie wzrusza - namiętność tego tańca jest raczej zewnętrzna , gestualna, obiektyw
na, nie sięgająca g łębi. Być może celowo, gdyź znacznie ważniejsze i głębsze przeżycia emocjonalne 
kompozytor szykuje w następnych scenach: pojmania Pasterza i jego cudownego uwolnienia się . 
Jest to dramatyczna kulminacja całego dzieła , nasycona niezwykle silną ekspresją i świetnym , bar
dzo nowoczesnym brzmieniem akcji orkiestrowych. Ale przejmujący i pełen muzyki jest takźe cały, 
dług i jeszcze fina ł aktu - od strofujących króla śpiewów Pasterza, poprzez upojne jak mocne wino 
tutti orkiestry w scenie jego triumfalnego wyjścia ze swymi ludźmi i Roksaną, aż do cichych fraz 
bolejącego i zmęczonego Rogera, którym towarzyszy znów muzyka wstępu, a na koniec - opadające 
powoli piękne dźwięki pizzicata. 

Również początek 11 1 aktu należy do najpiękniejszych miejsc opery. Powolny wstęp orkiestrowy 
(smyczki z różnymi glosami dętymi) snuje uporczywy motyw kwarty z opadającym półtonem (es
as-g) , tworząc muzykę chromatyczną , ale o surowej fakturze, cichą , skupioną , nasyconą lękiem czy 
niepokojem. Motyw ten towarzyszy też pierwszej scenie - monologowi Rogera w ruinach teatru . 
Jest to najbardziej wzruszająca partia tej postaci w całej operze, poważna, melodycznie surowa 
i ascetyczna, ale nabrzmiała głęboko ludzkimi uczuciami. Mroczne tło orkiestry jest od czasu do 
czasu rozjaśnione kolorystycznymi błyskami. Gdy słychać z dal i melizmatyczny śpiew Roksany, 
potem i Pasterza. atmosfera uczuciowa gęstnieje, rosną napięcia . Pojawienie się Roksany na scenie 
rozpoczyna wielkie falowanie ekspresji. Jej melodyjny śpiew: „Daj mi swą rękę, Rogerze" przeplata 
się z dramatycznym wołaniem króla - „Gdzie jest Pasterz?" Niezwykłą aurę potęgują jeszcze kolory
styczne przerywniki orkiestry i odzywające się w oddali dźwięki fletów, perkusji i chóru. 

Od chwili pojawienia się na ołtarzu Pasterza w nadziemskiej postaci , muzyka zdaje się tracić swój 
ekspresyjny powab; wbrew fantastyce wydarzeń jest bardziej obiektywna i bezosobowa niż dotąd. 
Majestat Dionizosa i jego wołanie do wiernych: „wzywam was w bezkresną wędrówkę" - znajdują 
odbicie w potężnej masie dźwiękowej - tutti z organami i chórem - w której rozległe wielopiętrowe 
akordy zmieniają się , kłębią, tworząc w praktyce totalne brzmienie 12-tonowe. Jest to niewątpliwie 
kulminacja brzmieniowa dramatu, ale nie uczuciowa - trudno ją porównać z ekstatycznymi szczyta
mi w Ili Symfonii i I Koncercie. Dopiero po uspokojeniu i zniknięciu Pasterza z Roksaną i tłumem 
powraca autentyczna intymna uczuciowość i - raz jeszcze - piękno muzycznych detali. Urok adoracji 
wschodzącego słońca mógłby długo pozostać w pamięci , gdyby ostatni potężny odcinek, z końco
wym akordem C-dur, nie raził nadmierną i pustą pompatycznością w guście postwagnerowskich 
epigonów. 

Mimo pewnej nierówności artystycznego lotu, łącznie ze słabiznami libretta, faktyczne zalety Króla 
Rogera oraz wiele wspaniałych miejsc w partyturze czynią z tego dramatu wybitne, a w kaźdym 
razie godne uwagi dzieło nowoczesnej muzyki operowej pierwszej ćwierci XX wieku. Trudno nie 
docenić oryginalnych rysów w jego poetyckim symbolizmie, w typie ekspresji, w kolorystyce brzmie
nia i w stylu melodyki. Ten swoisty „sycylijski dramat" nie przypomina żadnych znanych oper, ani 
nie jest przykładem jakiegoś szerszego stylistycznego nurtu w twórczości swojej epoki. Między 
operami Straussa, Ravela, SchOnberga, Strawińskiego , Bartóka, Berga I Prokofiewa zajmuje miej
sce odrębne i samotne. 

(z książki T. A. Zielińskiego 
Szymanowski. Liryka i ekstaza 
PWM. Kraków 1997) 
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STAGE PERFORMANCES OF KING ROGER 

19 czerwca/June 1926, Warszawa/Warsaw, Poland 
(prapremiera/world premiere) 
Dyrygent/Conductor: Emil Młynarski 
Reżyseria/Director: Adolf Popławski. Scenografia/Designer: Wincenty Drabik 
Teatr Wielki 

28października/Octoher1928, Duisburg, Germany 
Dyrygent/Conductor: Paul Drach 
Reżyseria/Director : Alexander Schum. Scenografia/Designer: Johannes Schróder 
Stadttheater 

21 października/October 1932, Praga/Prague 
Dyrygent/Conductor: Otakar Ostreil 
Reżyseria/Director: Josef Munclingr. Scenografia/Designer: Vaclav Pavlik 
Narodni Divadlo 

16 kwi1etnia/April 1949, Palermo, ltaly 
Dyrygent/Conductor: Mieczysław Mierzejewski 
Reżyseria/Director : Bronisław Horowicz. Scenografia/Designer: Renato Guttuso 
Teatra Massimo 

23listopada/November1965, Warszawa/Warsaw, Poland 
Dyrygent/Conductor: Mieczysław Mierzejewski 
Reżyseria/Director: Bronisław Horowicz. Scenografia/Designer: Otto Axer 
Teatr Wielki 

29 czerwca/June 1974, Gdańsk, Poland 
Dyrygent/Conductor: Zbigniew Chwedczuk 
Reżyseria/Director: Stanisław Hebanowski. Scenografia/Designer: Marian Kołodziej 
Opera Bałtycka 

14maja/May1975, Londyn/London, Great Britain 
Dyrygent/Conductor: Charles Mackerras 
Reżyseria/Director: Anthony Besch. Scenografia/Designer: John Stoddart 
New Opera Company, Sadler's Wells 

16 kwietnia/April 1976, Londyn/London, Great Britain 
Dyrygent/Conductor: Charles Mackerras 
Reżyseria/Director: Anthony Besch. Scenografia/Designer: John Stoddart 
English National Opera, Coliseum 
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19września/September1976, Kraków/Cracow, Poland 
Dyrygent/Conductor: Robert Satanowski 
Reżyseria/Director : Maciej Prus. Scenografia/Designer: Zofia Wierchowicz 
Teatr Muzyczny 

9 grudnia/December 1979, Poznań, Poland 
Dyrygent/Conductor: Wojciech Michniewski 
Reżyseria/Director : Maciej Prus. Scenografia/Designer: Sławomir Dębosz 
Teatr Wielki 

7 czerwca/June 1980, Bytom, Poland 
Dyrygent/Conductor: Napoleon Siess 
Reżyseria/Director: Ludwik Rene. Scenografia/Designer: Jan Bernaś 
Opera Sląska 

8 listopada/November 1981, Buenos Aires, Argentina 
Dyrygent/Conductor: Stanisław Wisłocki 
Reżyseria/Director: Aleksander Bardini 
Scenografia/Designer: Andrzej Kreutz Majewski 
Teatra Colón 

24 czerwca/June 1982, Kraków/Cracow, Poland 
Dyrygent/Conductor: Ewa Michnik 
Reżyseria/Director: Wojciech Ziętarski 
Dekoracje/Set designer: Elżbieta Krywsza-Fedorowicz 
Kostiumy/Costumes: Zofia Wierchowicz 
Teatr Muzyczny 

2października/October1982, Lublin, Poland 
(wersja lalkowa/puppet show version) 
Reżyseria/Director: Jan Dorman. Scenografia/Designer: Małgorzata Bundzewicz 
Teatr Lalki i Aktora 

23października/October1982, Wrocław, Poland 
Dyrygent/Conductor: Marek Tracz 
Reżyseria/Director: Eugeniusz Karin. Scenografia/Designer: Ewa Nowicka-Ogielska 
Opera Wrocławska 

20 lutego/February 1983, Warszawa/Warsaw, Poland 
Dyrygent/Conductor: Robert Satanowski 
Reżyseria i scenografia/Director and Designer: Andrzej Kreutz Majewski 
Teatr Wielki 

1 czerwca/June 1986, Dortmund, Germany 
Dyrygent/Conductor: Robert Satanowski 
Reżyseria/Director : Laco Adamik. Scenografia/Designer: Andrzej Krei.itz Majewski 
Opernhaus 

6 grudnia/December 1986, Warszawa/Warsaw, Poland 
Dyrygent/Conductor: Robert Satanowski 
Reżyseria/Director: Laco Adamik. Scenografia/Designer: Andrzej Kreutz Majewski 
Teatr Wielki 
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24 stycznia/January 1988, Long Beach, USA 
Dyrygent/Conductor: Murry Sidlin 
Reżyseria/Director: David Alden . Scenografia/Designer: Philipp Jung 
Terrace Theater, Long Beach Opera 

1 maja/May 1988, Bremen, Germany 
Dyrygent/Conductor: Pinchas Steinberg 
Reżyseria/Director: Krzysztof Zanussi. Scenografia/Designer: Ewa Starowieyska 
Theater der Freien Hansestadt 

3listopada/November1990, Sydney, Australia 
(wersja baletowa/ballet version) 
Choreografia~Choreographer: Graeme Murphy 
Scenografia/Designer: Kristian Fredrikson 
Sydney Dance Company, Sydney Opera House 

11 lutego/February 1992, Palermo, ltaly 
Dyrygent/Conductor: Frank Martin 
Reżyseria/Director: Krzysztof Zanussi. Scenografia/Designer: Ewa Starowieyska 
Teatra Politeamo 

3 kwietnia/April 1992, Buffalo, USA 
Dyrygent/Conductor: Richard Woitach 
Reżyseria/Director: Marek Weiss-Grzesiński 
Scenografia/Designer: Andrzej Kreutz Majewski 
Greater Buffalo Opera Company 

2 maja/May 1992, Detroit, USA 
Dyrygent/Conductor: Richard Woitach 
Reżyseria/Director: Marek Weiss-Grzesiński 
Scenografia/Designer: Andrzej Kreutz Majewski 
Michigan Opera Theatre 

7 listopaida/November 1997, Stuttgart, Germany 
Dyrygent/Conductor: Lothar Zagrosek 
Reżyseria i dekoracje/Director and Set designer: Peter M ussbach 
Kostiumy/Costumes: Florence von Gerkan 
Wi.irttembergische Staatsoper 

10 marca/March 2000, Warszawa/Warsaw, Poland 
Dyrygent/Conductor: Jacek Kaspszyk 
Reży.seria/Director : Mariusz Treliński . Dekoracje/Set designer: Boris F. Kudlicka 
Kost1umy/Costumes: Magdalena Tesławska, Paweł Grabarczyk 
Teatr Wielki - Opera Narodowa 
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JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

Geneza Króla Rogera? Zdaje mi się , że już niewiele mogę powiedzieć na ten temat. Sprawa to, o ile 
chodzi o przeżycia osobiste, odległa; minęło już prawie pół wieku, kiedyśmy z Szymanowskim 
omawiali to dzieło , od kiedy zaczęły się rodzić w naszych głowach jego najpierwsze i bardzo jesz
cze niewyraźne kontury. Sprawa ta należy już chyba do historii muzyki i dziejów opery polskiej, 
i nie tyle ja, jako autor libretta i pierwotnego pomysłu akcji teatralnej, mam tutaj coś do powiedze
nia, ile badacze, uczeni w piśmie i ci, którzy potrafią dziwaczny w gruncie rzeczy pomysł wyprowa
dzić z ducha tej jakże odległej epoki . 

Najwięcej danych ci uczeni mogą znależć w listach Szymanowskiego do mnie - już ogłoszonych 
w książce - a mających w sobie wiele z treści owych czasów. Nie były one jednak dotychczas 
dostatecznie uważnie przeczytane. 

Przede wszystkim istnieje list z dnia 18 sierpnia 1918 roku , który ustala zasadnicze koncepcje 
naszej współpracy nad Rogerem. W liście tym jest bardzo dużo uwag Szymanowskiego o teatrze 
i muzyce teatralnej w ogóle, o operze jako „widowisku ", o tym pod jakimi wpływami powstała 
w głowie kompozytora wizja niezmiernie barwnego, bogatego, w zamyśle swoim „przeładowane
go dzieła". 

Uderza nas w słowach tego listu wyraz głębokiej wiary Szymanowskiego w potrzebę opery i jej 
żywot. Więcej, Szymanowski pisze: „Nie wierzę nawet, by teatr bez muzyki mógł już długo trwać!". 
To znaczy, że zakłada w ogóle istnienie widowiska teatralnego, współczesnego widowiska, jako 
widowiska muzycznego par excellence. 

Oczywiście, gdy porównuję istniejące dzieło z wszystkimi zamiarami, jakie się w naszych głowach 
lęgły - uderza mnie kontrast pomiędzy gigantycznością zamysłu a skromnością jego realizacji. 
Chociażby pod względem czasowym. Szymanowski w liście swoim wspomina, że można by było 
rozciągnąć owo widowisko na dwa wieczory - marzy mu się coś w rodzaju cyklu operowego 
w guście Wagnera. Jak wiadomo, w realizacji Król Roger okazał się bardzo krótką operą. I dobrze, 
że tak się stało. Skondensowanie dziania się muzycznego - i nikła dosyć akcja dramatyczna -
rozciągnięte na większą przestrzeń czasową na pewno zmniejszyłby efekt muzyczno-teatralny dzieła. 

Trzeba sobie zdawać sprawę - zastanawiając się nad genezą tego utworu - kim byli ci dwaj kontra
henci, którzy się spotkali przy realizacji nader ambitnego zamiaru. Chociaż liczyłem sobie wów
czas dwadzieścia cztery lata (Szymanowski był o dwanaście lat starszy), to jednak młodość moja 
upłynęła w dość ciężkich warunkach prowincjonalnego bytu i mało byłem oswojony z ogólnym 
poziomem ówczesnej sztuki europejskiej. Mówiąc po prostu, mało co widziałem i mało co słysza
łem, naprzód w dalekim Elizawetgradzie, potem w Kijowie, gdzie oczywiście poziom życia kultural
nego był wysoki - ale ani moje środki, ani bardzo wcześnie zaczęta praca zarobkowa nie pozwalały 
mi w tym życiu brać należytego udziału . Oczywiście za granicę - ani nawet do Moskwy czy Peters
burga - nigdy nie wyjeżdżałem i niewielkie miałem pojęcie o osiągnięciach ówczesnego teatru 
muzycznego i teatru w ogóle. Toteż Szymanowski musiał mnie wymownie przekonywać do przeję
cia się twórczością teatralną. 

„Nie zapomnij, że muzyka sceniczna jest naprawdę czarodziejskim środkiem - pisał Szymanowski. 
- Mnie się zdaje, że Ty nie zdajesz sobie z tego dostatecznie sprawy z powodów czysto zewnętrz
nych - mianowicie, iż nie widziałeś wprost przedstawienia, które by było idealne samo w sobie". 
Przytacza przy tym takie widowiska, jak przedstawienie Elektry Straussa w Operze Wiedeńskiej, 
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jak przedstawienie Tristana (gdzie? nie wiem - o idealne przedstawienie tej opery Wagnera i dzisiaj 
jest bardzo trudno) i wreszcie balety Strawińskiego w teatrze Diagilewa. 

Wziąwszy chociażby te wzory, zobaczymy jak bardzo pomysł Szymanowskiego był związany 
z epoką i ze stylem sztuki muzycznej i teatralnej, jakiej realizacje przypadły na lata pomiędzy pierw
szą rewolucją 1905 roku a rokiem 1917. Myślę, że inscenizując Króla Rogera, pracując nad jego 
realizacją i ustawiając go w stosunku do innych dzieł muzycznych, zawsze to trzeba brać pod 
uwagę. 

Trzeba także zdawać sobie sprawę, że w gruncie rzeczy Szymanowski szukał tylko pretekstu do 
stworzenia tego muzycznego widowiska i że wszelkie momenty ,,treściowe " nie przedstawiały dla 
niego szczególnej wagi. 

„ Myślowo to mi się rysuje w tym kształcie: olbrzymie kontrasty i bogactwa dziwnie łączących się 
światów .. . poszukiwanie ukrytego znaczenia tego, rozwiązywanie jakichś nierozwiązalnych zaga
dek ... błądzenie wśród niesłychanych skarbów ... akcja sceniczna może być właściwie zupełnie 
luźna! ". 

Są to słowa Szymanowskiego wciąż z tego samego listu. Wynika z nich jasno, że każde powiązanie 
tych rzeczy i spraw, które uderzyły go w czasie typowo „estetyzującej " wycieczki na Sycylię, było 
by dla niego dobre. 

Zatrzymuję się dłużej nad tym listem, gdyż jest on jakby momentem centralnym realizacji naszego 
pomysłu. 

Ów list z sierpnia poprzedzała moja wizyta w Elizawetgradzie w czerwcu 1918 roku , kiedy to wyło
nił się po raz pierwszy pomysł naszej współpracy. Musieliśmy o tych rzeczach coś niecoś wspo
minać i podczas poprzedniej zimy, którą Szymanowski spędził częściowo w Kijowie, gdzie choro
wał ciężko na szkarlatynę , i gdzie go często odwiedzałem . Gadaliśmy przy tym na najrozmaitsze 
tematy Trzeba oczywiście pamiętać, że nie wydałem wówczas ani jednej książki , a i w szufladzie 
mojej niewiele utworów spoczywało. Wszystkie te moje szkice i wiersze, i pierwsze początki prozy 
(Ucieczka do Bagdadu) Szymanowski znał i tylko na podstawie moich pierwocin zapali I się do 
pomysłu współpracy. 

Moja ówczesna wizyta w Elizawetgradzie bardzo jest dla mnie pamiętna; Szymanowski prawie 
wcale nie komponował , odkładając swoją pracę muzyczną „na później", za to bardzo dużo czytał , 
pisał literacko i porządkując wspomnienia ze swych podróży odbytych w latach 1913 i 19114, bar
dzo dużo wspominał. Wtedy to opowiadał mi szczegółowo i szeroko o tym, co go zafrapowało 
podczas podróży na Sycylię i w ogóle do Włoch. Dla mnie były to opowiadania o rzeczach kom
pletnie nieznanych. Słuchałem ich z zapartym oddechem. Z tych właśnie opowiadań - z początku 
o cesarzu Fryderyku 11 , a potem o królu Rogerze i jego wnuku - zrodziły się pierwsze szkice naszej 
opery. 

W wiele lat potem odbyłem moją pierwszą podróż na Sycylię i wracałem do niej wielokrotnie, 
zawsze z tym samym zaciekawieniem i przejęciem , jakie wznieciły we mnie opowiadania elizawet
gradzkie. (Między innymi byłem tam także w Palermo na przedstawieniu Króla Rogera w Teatra 
Massimo w roku 1949). Oczywiście patrzyłem na Sycylię innymi już oczami i widziałem w niej nie 
tylko to piękno, które spostrzegał Szymanowski. Zawsze jednak został we mnie ten sam, co 
u kompozytora, podziw dla tego zadziwiającego pomieszania kultur i przenikania wzajemnego wiel
kich obszarów sztuki greckiej, arabskiej normańskiej i włoskiej Mieszanina ta stanowi największą 
osobliwość i upajający czar tej wyspy, mimo iż stopniowa technizacja, uprzemysłowienie, a zwłaszcza 
przysposobienie dla turystów wiele z uroków tej dziedziny zabiło. 

W zeszłym roku byłem jeszcze w Syrakuzach nad „źródłem Aretuzy", które już zupełnie inaczej 
wygląda niż przed trzydziestu laty, kiedy widziałem je po raz pierwszy. Musiało jeszcze inaczej 
wyglądać , kiedy widział je Szymanowski przed pół wiekiem. 

Z tych rozmów z moim kuzynem urodził się więc pierwszy pomysł. Nastąpił potem okres wymiany 
listów (nie wszystkie one ocalały) i szkicowania samego szkieletu dramatycznego. 
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Na jesieni tegoż samego rnku , jeszcze przed wyjazdem ostatecznym do Warszawy, zajechałem na 
trzy dni do Odessy, gdzie Szymanowski bawił z rodziną , i tam już ostatecznie omówiliśmy na 
podstawie sporządzonych przeze mnie szkiców całość sycylijskiego dramatu. 

Toteż ile razy myślę o „genezie Króla Rogera", widzę raczej właśnie ten moment: siedzieliśmy na 
wysokim brzegu morza obok willi państwa Dawydow w ten sposób, źe sylwetkę Karola widziałem 
n~ tle niebi~sk_ieL zielona~ej wody_ (pierwszy raz wtedy ujrzałem morze) i długie godziny spędza
l1smy na mow1en1u sobie, Jak będ_z1e wyglądał nasz Roger i ile „nierozwiązalnych zagadek" posta
wimy nie tylk~ naszemu w1dzow1 i słuchaczowi , ale także reżyserowi i inscenizatorowi. Szyma
nowski do mojego tekstu dopisał bardzo szczegółowe didaskalia, opisując dekoracje wszystkich 
trzech aktów. Zrobił to , ponieważ ja nie widziałem tego wspaniałego tła , na którym chciał umieścić 
SWÓJ dramat, mogłem to sobie co najwyżej i bardzo niedoskonale wyobrażać. Ale didaskalia te są 
zbyt szc_zegółowe, ażeby dały _ się zrealizować na scenie, szczególnie we współczesnym teatrze - a 
zdaje m1 się , ze Szymanowski tak dokładlille podawał te opisy, gdyż chciał pamiętać o tych wido
kach , chciał je sobie w wyobraźni wciąż wywoływać . 

Tam też , w Odessie doszło do ostatecznego ustalenia nie tylko rzeczy generalnych , ale i szczegó
łó~ Szymanowski ~ógł przystąpić do komponowania. Uczynił to jednak dopiero po powrocie do 
kraju, w_ samym ~oncu rnku 1 _919. Komponow_ał też potem i w Ameryce - i jak wynika z jeQO listu, 
przerobił cały moi tekst drugiego aktu, za wyiątk1em kołysanki Roksany, która zresztą i tak była 
dopisana później, jako specjalnie efektowny „numer". 

Oto mn!ej_ więcej wszystko, co w tej chwili mógłbym powiedzieć o tym , jak powstał Król Roger. 
Oczyw1sc1e wszystko to są sprawy czysto zewnętrzne. Bo jaką drogą Szymanowski doszedł do 
całej filozofii Króla Rogera, do jego ekstatycznego uniesienia - to są już tajemnice jego tylko twór
czego warsztatu. 

(Tekst powstał w 1965 r. 
na zamówienie Teatru Wielkiego) 

Jarosław Iwaszkiewicz 

Sądzę że anegdotyczna treść 
- ta tyczny z ie/el dramatu, 
jest raczej mniejszej wagi 
niż j '!JO e nętrzna 
emocjonalna ub tancja. 

Karol Szymano s 1 
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Chrześcijaństwo było od poczatku, w istocie swej i zasadzie, 
wstrętem życia, które zmierziło sobie życie, wstrętem, któremu 
wiara w świat „inny" lub „lepszy" jest tylko przebraniem, scho
wkiem, przystrojeniem. Nienawiść do ,,świata", obrzucanie klą
twą afektów, obawa piękna i zmysłowości, zaświat wymyślony, 
by ten świat bardziej oczernić, w gruncie pragnienie nicości, koń
ca, wypoczynku, ,,sabatu nad sabaty" - to wszystko, tak samo 
jak bezwzględna wola chrześcijaństwa, uznawania ty I ko moral
nych wartości, zdawało mi się zawsze najniebezpiecznejszą i naj
bardziej niepokojącą formą z wszelkich możliwych form „woli 
zaniku·: co najmniej znakiem najgłębszego chorzenia, znużenia, 
zniechęcenia, wyczerpania, zubożenia życia, - bo wobec moral
ności (zwłaszcza chrześcijańskiej, to znaczy moralności bez
względnej) życie mus i ustawicznie i nieuniknienie nie mieć 
słuszności, bo życie jest czymś esencjonalnie niemoralnym, -
w końcu mus i się życie, przygniecione ciężarem pogardy i wiecz
nego nie, odczuwać jako niegodne pożądania, jako nic niewarte. 
Sama moralność - jak to? Nie byłażby moralność „wolą zaprze
czenia życia': tajnym instynktem zniszczenia, zasadą upadku, 
zmniejszania, oczerniania, początkiem końca? A przeto niebez
pieczeństwem nad niebezpieczeństwy? ... Pr ze ci w moralno
ści więc zwracał się wówczas, tą książką roztrząsania godną, 
mój instynkt, jako instynkt, przemawiający za życiem, i wynalazł 
sobie zasadniczo przeciwną naukę o życiu i przeciwną jego oce
nę, czysto artystyczną, an tych r ześc ijańsk ą. Jak ją nazwać? 
Jako filolog i człowiek mowny ochrzciłem ją, nie bez pewnej 
swobody - bo któż zna prawdziwe miano Antychrysta? - mia
nem boga greckiego: nazwałem ją di o n i z y j s ką . 

Friedrich Nietzsche 
(Przekład Leopolda Staffa) 
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BOHDAN POCIEJ 

„Sztuka dionizyjska oczekuje więc od widza, by mu się wszystko jawiło zaczarowane, by coraz 
wi ęcej widział jako symbol, by cały widzia lny świat sceny i orchestry był krainą cudu. Gdzie za ś 
jest moc wprowadzająca go w nastrój wiary w cuda, d z ięki któremu widzi on wszystko zaczaro
wane? Co pokonało władzę pozoru, redukując go do roli symbolu? Otóż muzyka". (Friedrich 
Nietzsche, Światopogląd dionizyjski, w: Pisma pozostałe , prze kład B. Baran, Kraków 1993) 

Muzyka 
Dzieło to sytuuje się w centrum twórczości Szymanowskiego; powstaje w punkcie przecięcia linii , 
na przełomie epok, estetyk, nurtów. Jest owocem wielkiej syntezy - w podwójnym sensie: syntezy 
stylów i języków muzyki oraz syntezy kultur. Powstawało na przestrzeni lat kilkunastu, sam po
mysł długo dojrzewał zanim przybrał ostateczny kształt formy dramatu muzycznego. Tak więc 
powiedzieć można , że Król Roger wyrasta z kręgu „słowiańskiego ekspresjonizmu" - I Koncertu 
i Ili Symfonii; a równocześnie rysują się w nim nowsze tendenC)e archaizujące . wynikające z fascy
nacji religijną muzyką dawną (tutaj zresztą swoiście zabarwioną wspomnieniem chórów cerkiew
nych słyszanych w młodości), których najdoskonalszym wyrazem będzie wkrótce Stabat Mater, 
są tu również pewne zapowiedzi tendencji folklorystycznych i - znamiennego dla późnych 11at twór
czości - konstruktywistycznego „wytrawienia" migotliwie gęstej materii dźwiękowej. 

W tej partyturze najpełniej realizuje się osobowość kompozytora: muzyczny autoportret twórcy 
jest maksymalny, bogaty w kolory i odcienie. 

Uderzająca jest też oryginalność dzieła w obrazie twórczości muzycznej Europy pierwszych lat po 
woj1nie światowej: trudno byłoby tu znaleźć dramat muzyczny czy operę podobną w temacie , za
komponowaniu całości, o podobnej dynamice formy muzycznej, podobnej aurze stylu. Dzieło to 
zdaje się nam niezależne od aktualnie panujących prądów muzycznych: wiedeńskiego ekspresjoni
zmu, niemieckiego konstruktywizmu, francuskiego neoklasycyzmu, rosyjskiego i węgierskiego 
witalizmu; nic go zgoła nie łączy ze Strawińskim, Bergiem, Schónbergiem, Bartókiem, Prokofie
wem - by wymienić najwybitniejsze indywidualności kompozytorskie ówcześnie działające. Orygi
nalność bowiem Króla Rogera wynika z odrębności stylu muzyki Karola Szymanowskiego. Odręb
ność i oryginalność u twórców wybitnych nie przeczy zresztą głębokiemu zakorzenieniu, silnym 
więzom z przeszłością - tradycją muzyki i tradycją kultury Zachodu. Tak więc partytura Króla Ro
gera w równym stopniu może zafascynować historyka muzyki , co historyka idei. Jest to , czysto 
muzycznie rzecz biorąc, partytura mistrzowska: przedstawia rzecz dźwiękową o znakomitej archi
tekturze - w planie całościowym i w ramach poszczególnych aktów - i świetnej dramaturgii formy; 
kompozycję zwięzłą, skondensowaną , gęstą - w sensie treści muzycznej - i wykończoną, wycyze
lowaną w każdym szczególe. W muzyce czuje się stale to napięcie trwania, intensywność życia , 
w jego zasadniczych wymiarach: dynamicznym, lirycznym, ekstatycznym, ludycznym: wyczuwa 
się też, że cały ów żywioł, bogactwo i przepych brzmieniowy poddane są nadrzędnej dyscyplinie 
formy; swoista bujność muzyki przejawia się bardziej w wymiarze przestrzennym niż czasowym . 

Jakie przede wszystkim tradycje składają się na ów oryginalny stop muzyki Króla Rogera, trakto
wanej jako apogeum indywidualnego stylu kompozytora? Gdzie biją główne muzyczne źródła tej 
partytury? Nie trudno je wskazać ; skupiające się w niej linie biegną tu : od Wagnera (zakosztowane
go w młodości idiomu Tristanowskiego nie wyprze się Szymanowski do końca życia); od Mahle-
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rawskiej VIII Symfonii z jej „kosmicznym" spleceniem i przenikaniem się żywiołów: instrumental
nego i wokalnego, z jej wybujałą ekstatycznością przepolifonizowanych mas dźwiękowych; od 
Skriabina z jego mistyczną, ekstatycznością światła w dźwięku; od Debussy' ego z jego wyzwoloną, 
nową, rozrzedzoną i selektywną dźwiękowością. 

Muzyka Króla Rogera powstaje na przecięciu dwu „sfer wpływów". I tak, z jednej strony mamy to, 
co rdzennie romantyczne i genetycznie niemieckie, północne, przełamujące już wszakże roman
tyczną opisową dosłowność w ekspresjonistyczny skrót: muzykę prącą do bezpośredniego wyra
zu uczucia, melodyczny liryzm, swoistą ruchliwą gęstość, skrajną polifonizację brzmieniowej ma
terii i stałą tendencję do ekstatycznych scalonych kulminacji, znamienną dialektykę żywiołowej 
płynności (barwa-ruch) i spekulatywnej kompozycyjności. Z drugiej zaś strony będziemy mieli to, 
co impresjonistyczne, nowodźwiękowe, południowe i genetycznie francuskie (lub francusko-ro
syjskie), dźwiękowość wytrawioną i selektywną skłonność do wyodrębniania barw dźwiękowych; 
upodobanie w ostrościach harmonicznych i dźwięku wyzwolonym z sieci zależności chromatycz
nych; dźwięk jak punkt, jak ukłucie, jak ostra przyprawa, bezpośredni smak brzmienia nowego; 
inklinacje do trzeźwości brzmieniowej, pewnej twardości brzmienia, wyrazistości konstrukcji. 

Spytać można, co tu przeważa, co dominuje: duch irracjonalny romantyczno-metafizycznej półno
cy (duch głębi), czy też duch racjonalistyczna-zmysłowego południa (duch lotności)? Trudno jed
noznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem owe pierwiastki wydają się u Szymanowskiego 
splecione i wzajemnie sobą przeniknięte. Jedno jest pewne: całą tę muzykę - w jej bogactwie 
dźwiękowym i brzmieniowym przepychu - zdomiliowuje silny pęd do ekstatyczności. Ekstatyczno
ści dionizyjskiej. 

„Pod czarem Dionizosa zawiera znowu związek nie tylko człowiek z człowiekiem; także obca, wro
ga, nieujarzmiona przyroda święci znów święto pojednania z swym marnotrawnym synem, czło
wiekiem.( ... ) Teraz wobec ewangelii harmonii światów, czuje się każdy z bliźnim swym nie tylko 
zjednoczonym, pojednanym, stopionym, lecz jedno$ ci ą - jakby przedarła się zasłona Mai 
1 tylko w strzępach jeszcze trzepotała przed Prajednią. Spiewając i tańcząc, objawia się człowiek 
jako członek wyższej społeczności; zapomniał chodzić i mówić i jest gotów tańcząc, wzbić się 
w powietrze. Z ruchów jego przemawia oczarowanie ( ... ), bogiem się czuje, on sam kroczy teraz 
tak zachwycony i wyniosły, jakby we śnie bogów widział kroczących. Człowiek już nie jest artystą, 
stał się dziełem sztuki.„" (F. Nietzsche, Narodziny tragedyi, przekład L. Staff) 

Tu musimy już wszakże dotknąć źródeł inspiracji pozamuzycznej, które kształtowały czy też do
kształtowywały te partyturę. Ta muzyka bowiem, której substancja jest dla nas tak oryginalna 
i atrakcyjna, stanowi przykład szczególnego kształtowania dźwiękowości przez kul
t ur ę, jej różnorodne smaki , klimaty, atmosfery, ekspresje. Samo dzieło muzyczne - poprzez oso
bę swego twórcy, szczególnie otwartego na całość kultury duchowej, i z wyjątkową wrażi'iwością 
chłonącego jej różnorodne czary i uroki - poddane jest tutaj intensywnemu promieniowaniu kultu
ry śródziemnomorskiej, u jej południowych źródeł. Wręcz zachłannie czerpał z tych źródeł Szyma
nowski w czasie pracy nad Królem Rogerem. Promieniuje tu na muzykę i przenika ją mit i idea: mit 
orficko-dionizyjski, platońska i neoplatońska idea piękna. Mit i idea oddziaływują tu zarówno po
przez historię, jak i poprzez atmosferę artystyczno-intelektualną czasów, z których sam Szyma
nowski bezpośrednio wyrósł. Mit dionizyjski i neoplatońska idea rozkwitną mianowicie - odnowią 
się w świadomości człowieka z przełomu wieków - w epoce młodości Karola Szymanowskiego. 
Jest to dekadencka epoka piękna przerafinowanego - także swoistych „rel,igii piękna" - ale też 
i drążenie „pokładów duszy"; epoka skrajnego estetyzmu, jak również panteistycznego mistycy
zmu; jest to epoka szczególnego maksymalizmu doznań i przeżyć - osobliwego spotęgowania 
pierwiastków romantycznych - niebotycznych wzlotów i przepastnych załamań; epoka estetyczne
go maksymalizmu, ale również swoistego zacierania granic między sztuką a kiczem; epoka poetyc
kości nadmiernej, przepoetyzowania, poetyckiej retoryki. Sztuka w tych czasach rodlzi zjawiska 
niezwykłe, olśniewające, o wartości najwyższej; jest to epoka secesji , muzyki Mahlera, Debus
sy'ego, Skriabina; epoka Prousta, Rilkego i Tomasza Manna. W momencie ukończenia partytury 
Króla Rogera (1926) epoka ta już wygasła - przecięta brutalnie cezurą I wojny światowej - ale jej 
ślady w samej muzyce są wyraźne i trwałe . 
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Muzyka ta wydaje się ~rodz?n.a z wielkiej - „wstecznej", przeszłościowej - tęsknoty: do wyidealizo
".'Vanego obra~u st~r?zytno~c1 _weck1~J, uszlachetnionej religią piękna i miłości; do mistycznego 
S"".~~tła sta~ozyt.nosc! pogansk1ei; takze tęsknoty do miłości idealnej i ekstatycznej, „androgynicz
ne] .' platon~kl~J własn1e. Są to tylko tęsknoty- z czego dobrze zdawali sobie sprawę i Szymanow
ski 1 lwas~k1ew1cz - ~le równocześnie pragnienia o potężnej artystycznej mocy, sile formotwórczej. 
W !Ym dz1.ele - w ~torym, poprze.z gorąco-intensywne dzianie się muzyki, dany jest nam konflikt, 
sp?r 1de1 1 postaci, _h1s~oryczny 1 równocześnie ponadczasowy - nic nie jest dopowiedziane do 
konca, ws_zystko ~d-~Je się zawieszone, poetycko otwarte, niedomówione. Bo przecież obydwa światy 
- _dwa o~ltcza rehg11 dane w muzyce - bizantyjsko-świetlisto-mroczny świat Króla Rogera (wspa
niałe chory cerkiewne!.) 1 ks1ęzycow.o-słon~czny, tajemniczy świat Pasterza-Dionizosa - z równą 
mocą artystyczną wabią nas ku sobie, w1ązą nas z sobą sugestią muzycznej wizji. Zaden nie jest 
l 1~pszy czy.gorszy

1 
bo w_ gruncie rzeczy obydwa dążą do idealnej syntezy i samourzeczywistnienia 

s1_ę w rel1g11 noweJ, dopiero przeczuwanej. Samo zakończenie partytury Króla Rogera - ekspresjo
nistyczni~ zgęsz~zone w Jednym maksymalnie intensywnym, oczyszczającym rozbłysku światła 
słonca - iest własnie takim gorąco-symbolicznym muzycznym otwarciem na to, o czym już samo 
dzieło dosłownie nie mówi, a co rysuje się na świetlistym horyzoncie jako przeczucie i domysł ... 

Osobowość kompozytora 
' 

Jeśli prawdą jest (a_ja w to wierzę), że osobowość wybitnego twórcy w swoich istotnych cechach 
sk1Jp1a się cała w Jego dziełach , a w każdym swoim kolejnym dziele daje on nam siebie - to 
w pr~ypadku Karola Szyman?wskiego ta prawda potwierdza się dobitnie. W jego dziełach najzna
komitszych - Jak Ili Symfoma, I Koncert skrzypcowy, kwartety smyczkowe, Stabat Mater, Król 
~og_er- ~amy go całego , w cechach jego osobowości najcenniejszych. I chociaż ja sam - podob
nie)ak n1_emal .ws_zyscy słuch.acz~ jego muzyki dzisiaj - osobowość Szymanowskiego znam jedynie 
posredn10:. z l1stow-' fotograf11, roznych relac11, to słuchaiąc muzyki Króla Rogera przy odpowied
nim do. n_1~J nastawieniu, m_am poczucie, że obcuję z jej twórcą bezpośrednio, osobiście ; w narracji 
muzyki, JeJ to_ku, pulsowaniu, opal1zac11 kolorytu, grze barw, w bogactwie brzmień i harmonicznym 
w~raf1nowani~, w szczeg_ólnej temperaturze, ż~rliwości frazy melodycznej; w fascynującej różnoli
to_sc1 _elementow prz~~a_p1anych w J~de~ !~dyw1dualny styl kompozytora - w tym wszystkim przeja
wia się . cała złozonosc 1 swoista buinosc Jego natury twórczej, w której - w sposób znamienny dla 
tradyCJI romantycznych - kompozytor splata się z pisarzem. W muzyce, inspirowanej tyleż bogac
twem wrazeń 1 doznań zmysłowych, co ideami i myślą, jest więc Szymanowski-romantyk i Szyma
nowski-modernista, a przede wszystkim Szymanowski - wielki arystokrata ducha ... Jak z tym współ
grają relacje świadków, ludzi znających go osobiście? 

Oto co pis~ł w roku 1947, w dziesięć lat po śmierci Szymanowskiego, Zygmunt Mycielski : „Dziwny 
ten człow1e.k łączył "'! sob_1e mnós~wo ~przeczności, harmoniz1Jjąc je w łagodny, wyrozumiały 
1 pełen ~dz1ęku sposo~. Mia~ w sobie cos z koczownika, który kocha.ł dom, coś z trampa dbające
go o kroJ swoich ub ran, do bor krawatek, spinek i rękawiczek, był idealistą i entuzjastą nie znoszą
cym patosu 1 fanatyzmu, sceptykiem szukającym namiętnie wartości etycznych, człowiekiem bez
interesownym, potrzebującym ~awsze pi_eniędzy na konieczny, zrośnięty z jego naturą luksus 
1_ wygodę, cz_łow1ek1em lekkomyslnym, hojnym a pełnym drobnych egoizmów, żartującym z miło
sc1 a wiecznie zakochanym. 

Tworząc~ ukrywał dyskretnie wszel_ki wysiłek, nigdy się nim nie popisywał, jak nie popisywał się 
swymi _c1erp1eniam11. kłopotami. Jlezel1 s1.ę skarżył w gronie przyjaciół, to czynił to głosem cichym, 
maskującym duszę zarl1wą , chłonną 11 c1ek_a~ą wsz_ystk!ego , co rzutkie, nowe i odważne . Sztukę 
kochał namiętnie~ ale 1n_terns~wał go ba_r~z1e1człowiek1 Jego „wewnętrzne możliwości ", niż czysto 
techniczne, małpie własc1wosc1 1 łatwosc wrodzonego talentu. Nieraz wyrażał żal, że nie poświęcił 
się literaturze czy naukom ścisłym, dla których żywił prawdziwy kult: 

- Cóż to, ten nasz materiał, lotny, sypki, nieu~hwytny Pomyśl tylko, jaki to świat pojęciowy 
łączy się.ze słowem! !a.kie_ to ma. wszechludzkie znacz~nie , co z tego można zrobić' A z muzy
ką, ;akaz to płynnosc, ;ak1 brak istotnych sprawdz1anow, poza czysto technicznymi' 
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- To czemu piszesz muzykę? Uśmiech błyskał mu w oczach: - Bo lubię tę robotę- a potem dodawał , 
jakby mimochodem - i wiesz, jakoś tak mnie wzrusza. Ale, w późniejszych zwłaszcza latach, wolał 
mówić o książkach niż o muzyce. 

Do sztuk plastycznych, zwłaszcza malarstwa, jego stosunek był chłodniejszy niż do poezji i litera
tury. W architekturze i rzeźbie szukał wzruszeń i wrażeń, które powstają raczej z historycznych 
kojarzeń i erudycji humanistycznej. Istota rytmu, właściwa tym dyscyplinom twórczym , nie była 
podstawowym motorem jego stosunku do plastyki.( ... ) 

W ciągłym pogłębianiu inteligencji jasnej bezkompromisowej, w bystrej myśli widział najlepszy 
sposób, by nie popadać w zakłamania i mgliste sny lecz znajdować precyzję , tę rzecz, która szero
kim naturom słowiańskim przychodzi nieraz tak trudno i dostępna bywa tylko za cenę największe
go wysiłku całego życia". (Z. Mycielski, Szymanowski romantyk, w: Ucieczki z pięciolinii, War
szawa 1957) 

Kultura śródziemnomorska 
Tkwił w niej głęboko, całym sobą , żył nią, z jej przebogatego dziedzictwa czerpał życiodajne ener
gie; stąd szły rozliczne podniety, bodźce, impulsy ... A najwspanialszym, najpełniejszym i najbar
dziej fascynującym owocem tych kulturowych inspiracji jest właśnie Król Roger. 

Jeszcze raz Zygmunt Mycielski: „Kochał tę Europę, Morze Śródziemne, Podhale i Ukrainę. Mówił 
po swoim powrocie z Ameryki: - Nie masz pojęcia , jakie to wzruszenie zobaczyć z morza te 
pierwsze skałki bretońskie, jak bardzo się wtedy czuje , że się jest Europejczykiem'. 

Kochał więc duchowe judeo-grecko-rzymskie dziedzictwo tej kultury, bez której nas by po prostu 
nie było, a której wyrzekając się wpadlibyśmy w otchłań współczesnej barbarii: bolszewizmu, 
sowietyzmu, hitleryzmu, faszyzmu, maoizmu, czy jak to jeszcze nazwiemy .. . Dziś Karol Szyma
nowski, gdyby jakimś cudem ożył, najwięcej miałby chyba do pomówienia z Zygmuntem Kubia
kiem, najznakomitszych dziś w Polsce wyznawcą , apologetą i tłumaczem wartości kultury śród
ziemnomorskiej. 

„Już nieraz o tym mówiłem i pisałem, że ilekroć kto mnie pyta, jakie jest moje miejsce na mapie 
różnych podziałów i sporów w moim kraju i w świecie współczesnym, odpowiadam, że ,moją 
Polską jest Polska śródziemnomorska, która pod względem duchowym leży nad Morzem Sród
ziemnym, oparta na wielkiej, klasycznej tradycji intelektualnej i broniąca mądrego ładu, jaki z tej 
tradycji wynika" (Polska śródziemnomorska, 1991 ). 

Karol Szymanowski z Jarosławem Iwaszkiewiczem, rozsnuwający w Królu Rogerze niezwykłą wi
zję spotkania, dramatycznego zderzenia religii nowej chrześcijańskiej z archaicznymi kultami po
gańskimi. I Zygmunt Kubiak, który tak pisze (w eseju Dobry Pasterz, 1991 ): „Właśnie Dobry Pa
sterz, młody, piękny, odziany w tunikę wędrowca , który trwa w marmurze słynnego posągu, niesie 
tak owcę na ramionach. Wizja ta zbiega się z wyobrażeniami greckimi. Obrazy bowiem z życia 
pasterskiego są równie wyraziste i żywe w obu częściach wielkiej tradycji ludzkości: dziedzictwie 
biblijnym i dziedzictwie grecko-rzymskim. Helleńskim patronem pasterzy_ był bóg Hermes, szcze
gólnie czczony w górzystej, pasterskiej Arkadii. Często przedstawiano go jako młodzieńca niosą
cego na ramionach barana; był to Hermes Krioforos, „Niosący barana". Zachwycająca statua chrze
ścijańska właśnie od takich helleńskich wizerunków Hermesa się wywodzi, a wzór ten został przez 
antycznych chrześcijan przyięty dlatego, że przypowieść Pańska o pasterzu szukającym zabłąka
nej owcy, a także mowa Pańska o Dobrym Pasterzu otwierały przed nami obrazy pełne szczegó
łów, do których przywykli od dzieciństwa i od wieków". 

Pasterz - tajemniczy i niejednoznaczny - jest naczelną postacią, figurą Króla Rogera. Mit i trage
dia grecka tkwią w zamyśle i u podstaw tego dzieła; mit Dionizosa i przedstawienie tego mitu 
w tragedii Bachantki Eurypidesa. 

„Ten niedaleki od Erosa, a najczęściej obok Apollina wspominany dziś bóg antycznej religii grec
kiej, zwłaszcza odkąd chwałę jego zaczął w XIX wieku głosić Fryderyk Nietzsche, filozofa Dionizo-
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sa ostatni uczeń, wiecznego powrotu nauczyciel, w eposach Homera jest, jak i Demeter, rzadko 
wymieniany. Nie wydaje się jednak, by musiało to świadczyć o nowości jego kultu , gdyż wzmianki 
są tego rodzaju, że wskazują na coś słuchaczom dobrze znanego. Raczej domyślamy się, iż oba 
kulty były zbyt ludowe, by bliżej interesował się nimi arystokratyczny poeta. („.) 

W sztuce archaicznej Dionizos jest zawsze brodaty, w długiej szacie; potem młody, często obnażony. 

W najdawniejszej zaś dla nas widzialnej swojej roli w Grecji przewodzi on tańcom ekstatycznym, 
które określano wyrazem orgia, oznaczającym wszelkie obrzędy tajemne, najczęściej jednak sto
sowanym właśnie do dionizyjskich tańców, dosyć często też do rytów Demeter w Eleusis. Grecy 
zawsze pamiętali, iż przodowały orgiom Dionizosa kobiety, macedońskie i trackie . Po Grecji, 
w okresie, którego dokładnie określić nie umiemy, orgie rozszerzyły się, rozszalały jak pożar. Ko
biety błądziły po górskich bezdrożach. Zarówno wspaniałe malowidła na wazach , jak i opisy lite
rackie , zwłaszcza podstawowa dla naszych badań tragedia Eurypidesa Bachantki, wystawiona 
w teatrze ateńskim prawdopodobnie w roku 405 przed Chr., roztaczają panoramę tego, co się 
niegdyś w borach działo . Zazwyczaj odbywało się to w nocy. Oprócz kobiet tańczyli też mężczyźni, 
nieraz razem z nimi, ale główną rolę odgrywały one. Pieśń rozbrzmiewająca w Bachantkach głosi 
nawet, iż dla nich było to doświadczenie szczególne, gdyż kobieta grecka żyła zazwyczaj tylko 
w domu. Wyzwoliciel Dionizos, jak to przedstawia pieśń, odrywa je od krosien i czółenek! Pro
wadzi je jednak w Eurypidesowej tragedii Dionizosowy kapłan mężczyzna, długowłosy młod~ieniec . 

Te „ szalejące kobiety nazywano menadami (mainades, od gr. mainomai, szaleję) albo bachantka
mi (bakchai , od obocznego imienia boga Bakchos), albo wreszcie tyjadami" (Z. Kubiak, Mitologia 
Greków i Rzymian). 

Kompozytor i jego lektury 
Szymanowski był człowiekiem rozlicznych Ie kt ur, rozmiłowanym w książkach. Czytał dużo: lite
raturę piękną - poezję i prozę, dzieła filozoficzne, prace z estetyki , historii sztulki, prace naukowe. 
Czytał w różnych językach: niemieckim, francuskim , angielskim, rosyjskim. Rozmiłowany był 
w literaturze polskiej. Znał , jak każdy człowiek wykształcony w jego czasach, łacinę i grekę. 
Z kompozytorów - przed nim - takim zamiłowaniem do lektury odznaczali się zwłaszcza: Beetho
ven, Wagner, Mahler.„ 

Można więc chyba powiedzieć , że fascynująca muzyka Króla Rogera jest także, pośrednio, owo
cem licznych i różnych lektur Szymanowskiego; także lektur wspólnych z jego kuzynem Jarosła
wem Iwaszkiewiczem - wieloletnia przyjaźń ze znakomitym naszym poetą wzmagała jeszcze ów 
apetyt na książki „. 

W związku z tym powstaje frapujące pytanie ogólniejszej natury: w jaki sposób to, co kompozytor 
czytał i sobie w lekturze przyswoił i przetrawił, mogło istotnie wpływać na jego muzykę; nie tylko 
na jej nastrój, klimat, wyraz, ale wprost - substancjalnie - na jej tok, narrację, kształtowanie, struk
turę , konsystencję , formę? Pytanie: jak literatura - szeroko pojęta, włączając w to prace filozoficz
ne i popularno-naukowe - zdolna jest, poprzez lektury kompozytora, kształtować czy dokształto
wywać muzykę? 

Na to pytanie odpowiedzieć można wprost (choć to tylko domniemanie, ale o dużym stopniu praw
dopodobieństwa): ilość i różność lektur i zawartych w nich podniet, impulsów, bodźców emocjo
nalno-intelektualnych, wydatnie i zasadniczo wpływa na to, co nazwać można twórczym fermen
tem i wzburzeniem materii dźwiękowej i (konstruktywnym) niepokojem formy w muzyce. A ponie
waż chłonność umysłów twórców wybitnych, wielkich, genialnych, i ich zdolność przyswajania 
sobie i przeżywania danych w lekturze myśli, idei, przedstawionych przedmiotów, postaci, stanów 
rzeczy, obrazów - jest wprost nieprawdopodobna (Wagner, na przykład, cz ter okr ot n ie prze
czytał „jak swoje" dzieło Schopenhauera - oba potężne tomy i - Swiat jako wola i przedstawienie; 
a nie było to bynajmniej jedyne dzieło filozoficzne, które w swoim życiu czytał!) , dlatego możemy 
chyba powiedzieć, iż te ważne lektury wielkich kompozytorów (u Szymanowskiego - przykładowo: 
Nietzsche, Tadeusz Zieliński w swoich pracach na temat kultury greckiej, tragedie greckie - zwłasz-
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cza Eurypides) wydatnie pobudzają zmysł odkrywczości i nowatorstwa, ożywiają wynalazczość 
inwencji . To również więc dzięki lekturom Beethovena muzyka jego ostatnich sonat i kwartetów 
jest tak oryginalna, zaskakująco niezwykła, prekursorska. To także dzięki lekturom (filozoficznym!) 
pobudzona myśl w ruchu pojęć mogła tak aktywnie i wielostronnie oddziaływać na myśl muzycz
ną, kompozytorską Wagnera, że w efekcie tego oddziaływania powstawały partytury największych 
jego arcydzieł: Tristana, tetralogii, Parsifala, wypełnione niezwykłym, różnopłaszczyznowym, ciągle 
nas zaskakującym ruchem my ś I i m u z y cz ny c h . 

To także dzięki lekturom Karola Szymanowskiego muzyka Króla Rogera tak nas ku sobie przyciąga 
i oczarowuje: niezwykłością swych wewnętrznych poruszeń, migotliwością kolorytu. opalizacją 
barw - przepychem brzmieniowym swojej zmysłowej powierzchni, sugerującej tajemnicze ducho
we głębie„. Albowiem przedziwny czar tego dzieła - dający się chyba w muzyce porównać tylko 
z „czarami" (Zauber) Wagnerowskiego Parsifala - bierze się również z pewnej ważkiej idei, szcze
gólnego pragnienia i osobliwej tęsknoty (dziś bliskiej Zygmuntowi Kubiakowi, a niegdyś Nietz
schemu! i Wagnerowi): do zespolenia starogreckiego pogan izmu - rzeczywistości mitycznej - z 
nadprzyrodzoną rzeczywistością chrześcijańskiego objawienia; zjednoczenia w wyższej płaszczyź
nie ducha, w niedocieczonej - a przecież gdzieś istniejącej! - sferze (punkcie?), gdzie wszystkie 
religie i wszystkie tęsknoty człowieka do Nieznanego Boga się spotykają - w ofiarowaniu, odkupie
niu, zbawieniu, duchowym porwaniu, „uwiedzeniu" - (vademecum!): - Chrystus - Pasterz - Her
mes - Dionizos„. Jak pisał Jarosław Iwaszkiewicz (w Piosence dla zmarłej): 
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Zapomnieni dawno 
Wyrośniem kwiatami 
Bowiem Dionizos 
Modli się za nami. 

Bohdan Pociej 
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Pamiętam dawno temu, w dzieciństwie, moja stara ciotka, która 
mnie wychowywała, i którą bardzo kochałem, chodziła ze mną 
w czasie Wielkiego Postu do kościoła Matki Bożej w Krakowie 
na jakieś straszliwe żałobne nabożeństwo, którego wtedy zupeł
nie nie rozumiałem. Pamiętam głębokie, w półcieniu, czerwo
no-złociste gotyckie sklepienie z migocącymi płomykami świec 
na ołtarzach przy świętych obrazach. Takim pozostał mi ów ko
ściół w pamięci na zawsze. A pod wysokim sklepieniem oddzie
lającym wielki ołtarz wisi krucyfiks, odmienny od tych, które 
zwykliśmy widywać w kościołach.(. .. ) Ogromny drewniany kru
cyfiks, a na nim Chrystus nadnaturalnej wielkości - i ma taki 
wygląd jakby skonał właśnie w okrutnych męczarniach, tak cud
ną i pełną cierpienia miał twarz. Kazano mi przystąpić do komu
nii i miłować Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie 
samego. Nie wiedziałem, jak to należy robić i z rozpaczą myśla
łem, ie będę skazany na wszystkie męki Piekła. Bowiem „bliź
niego "wyobrażałem sobie wówczas zawsze jako jakiegoś obce
go, obojętnego, szaro ubranego pana, o obcej twarzy - za cóż 
więc miałbym go kochać? „Boga" również nie znałem - wma
wiano mi zawsze, ii jest on „Duchem ·: nie mógł się on jeszcze 
pomieścić w mym małym dziecięcym sercu. Kochałem więc tyl
ko ukrzyżowanego Chrystusa, który umarł w mękach, by odku
pić moje ciężkie grzechy, i z wysokości sklepienia obracał ku 
mnie swe cierpiące oblicze. I tylko jednego nie rozumiałem: dla
czego właśnie on - taki dobry i łaskawy, bliski i kochany, wyma
gał od ludzi tego, co wydawało mi się niewykonalne. I miłość ta, 
tamto zdziwienie pozostało we mnie na zawsze, aż do tego oso
bliwego momentu, kiedy to wiele lat później, gdy byłem po raz 
pierwszy we Włoszech, ujrzałem i wreszcie odgadłem jego twarz 
spoglądającą na mnie smutno z żałosnych resztek farby na po
pękanej, zżartej przez wilgoć i czas ścianie: to prawdziwe jego 
Młodzieńcze oblicze, które zobaczył Leonardo w proroczym chy
ba śnie! - o tyle wydaje się ono jedyną pośród wszystkich in
nych podobizną Chrystusa. Dopiero wtedy, medytując z drże
niem serca nad tym uosobionym przez Loenardo da Vinci nad
ludzkim, bezkresnym cierpieniem, poczułem nagle, jak nikt, nikt 
go nie rozumiał! Jak w najbliższym, wąskim kręgu uczniów 
i wierzących, prostych i nieokrzesanych ludzi - jak płasko, nie
wolniczo i fałszywie tłumaczono Jego Słowa! Dopiero wtedy 
pojąłem, kim był On w rzeczywistości - On - Chrystus - Eros! 
Wcześniej niż zapieje trzeci kur! ... - jaka wstrząsająca, nieubła
gana pewność nadludzkiej samotności. O wówczas On - Syn Boży 
- Chrystus - Eros, zjawiwszy się po raz ostatni na tej najsmut
niejszej na świecie uczcie, poczuł nagle, że jest tu obcym i że 
będzie wydany czerni. I to było jego najgłębszym cier
pieniem, cierpieniem tego, kto kochał Boga - nie Jehowę, nie 
groźnego Adonai, nieubłaganego Sędziego jego uczynków, lecz 
zrodzonego z miłości, z bezgranicznej wolności, w nieugaszo
nym pragnieniu Wieczności. 

Karol Szymanowski 
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JERZY PROKOPIUK 

Król Roger- ten „dramatyczny poemat m~zyczny" Karola Szymanowskiego i Jarosława Iwaszkie
wicza - przenosi nas w czasy wczesnego Sredniowiecza. Duchowym tłem tego poematu jest kon
flikt między pradawnym pogaństwem Sródziemnomorza, przede wszystkim Sycylii , a - relatywnie 
- nową religią: chrześcijaństwem (Religia to nowa, ale bądź co bądź mająca już wtedy przeszło 
tysiącletnią tradycję). 

Najpierw wszakże przytrzyjmy się historycznej scenie tego konfliktu dwóch „duchów". Jesteśmy 
na Sycylii w Xll wieku. Sciślej: w Królestwie Sycylii , w którym w latach 1130-54 panuje król Roger 
li ; to on jest jednym z bohaterów dzieła Szymanowskiego i Iwaszkiewicza. To jego ojciec, Roger I, 
podbił Sycylię w latach 1061-91 jeszcze jako władca zbójeckich Normanów - Wikingów skandy
nawskich (głównie norweskich) - którzy już od VIII wieku podbijali różne kraje Europy od Irlandii 
i Normandii po Ruś i Nadwołże. Obaj Rogerowie podbili nie tylko Sycylię, lecz także całe Włochy 
Południowe, zakładając dynastię mającą panować do 1194 roku. 

Podbita przez Normanów Sycylia to już w Xll wieku kraj - wyspa z „bogatą przeszłością". Pierwot
nie zamieszkana przez neolityczne jeszcze plemiona Sikulów i Sikanów, począwszy od X wieku 
przed Chr. stała się terenem kolonizacji prowadzonej przez Fenicjan, od VIII wieku przed Chr. -
przez Greków, następnie zaś przez Kartagińczyków. W Ili wieku przed Chr. Sycylia staje się prowin
cją Rzymu (po zniszczeniu przezeń Kartaginy). Po upadku Cesarstwa Zachodnia-Rzymskiego ( 476 
r.n .e.) znalazła się pod rządami Odoakra, później germańskich Ostrogotów, od 535 roku w rękach 
Bizancjum, a począwszy od X wieku w posiadaniu Arabów, którzy zapewnili jej wysoki rozwój 
gospodarczy i kulturalny. A wtedy przybyli północni najeźdźcy - Normanowie. 

Sycylia króla Rogera 11 jest więc pod względem religijnym i kulturowym osobliwym tyglem. Oficjal
ną i panującą w niej religią jest już, oczywiście, chrześcijaństwo. Jest to zresztą chrześcijaństwo 
w pewnym stopniu podzielone: w zasadzie rzymskie , ale ciągle jeszcze zachowujące - po czasach 
okupacji bizantyjskiej - silne wpływy grecko-ortodoksyjne; trzeba pamiętać , że do rozłamu między 
Kościołem zachodnim i wschodnim doszło stosunkowo niedawno - w 1054 roku. Wszakże pod tą 
chrześcijańską politurą kryją się liczne warstwy przedchrześcijańskie. Przede wszystkim - w bez
pośredniej chronologii - muzułmańskie, nie wszyscy bowiem Arabowie opuścili wyspę z chwilą 
przybycia normańskich najeźdźców. Ci ostatni zresztą, choć formalnie chrześcijanie rzymscy, 
w głębi swych dusz zachowują jeszcze dalekie relikty swej staroskandynawskiej religii Odyna. Na 
wyspie mogły zresztą zachować się jeszcze jakieś ślady germańskiego kultu Wotana, przybyłego 
tam wraz z Odoakrem i Ostrogotami. A gdy cofniemy się jeszcze głębiej po szczeblach „drabiny 
czasu", dotrzemy także do kręgu bóstw greckich i rzymskich, być może nawet fenickich i kartagiń
skich , czy zgoła ostatnich ech neolitycznego kultu Bogini Wielkiej Matki i Młodego Boga. 

„Muzyczny poemat" zaczyna się od wezwania Boga chrześcijaństwa: w rzymskiej formie kościel
nej jednoczącego w sobie żydowski jeszcze i grecki obraz Boga Ojca stopiony z Chrystusem Pan
tokratorem. „Hagios Kyrios Theos Sabaoth" (Swięty Panie Boże Zastępów) śpiewa chór, akcentu
jąc dalekiego Boga, potęgę pozakosmiczną, królującego na swym złotym tronie nad obłokami, 
otoczonego Cherubinami i Serafinami, Mocami i Majestatami , upadającymi na twarz przed tą potę
gą . W tym obrazie Bóstwa jawi się wschodni satrapa: Jahwe i Pantokrator, ale nie powstydziłby się 
go także islamski Allach. (Pamiętać trzeba, że Bóg tak widzianY, jest tyle Bogiem kleru i feudalnego 
rycerstwa, co - przynajmniej w Starożytności i w początkach Sredniowiecza - także Bogiem miej-
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skim; przecież nie bez powodu wyznawców religii Starej Europy - bogów grecko-rzymskim, celtyc
kich, germańskich czy słowiańskich - chrześcijanie „miejscy" nazwali poganami, tj . wieśniakami). 

Ale oto na scenę wkracza Pasterz - głoszący chwałę „Boga nieznanego". (Ongiś, w I wieku naszej 
ery, Apostoł Paweł głosił Ateńczykom chwałę innego „Boga (wówczas) nieznanego" - Chrystusa 
Jezusa. Teraz pojawia się jego Przeciwnik - w istocie raczej Bóg zapomniany niż nieznany). Pasterz 
- „młodzik, z włosem miedzianym, kędzierzawym, ubrany w skórę koźlęcia", o „oczach jak gwiaz
dy i uśmiechu pełnym tajemnicy" - to w oczach pobożnych chrześcijan szaleniec i bluźnierca; 
chrześcijan także okrutnych , wołających: „w ogniu spalić go, ukamienować go". Pasterz głosi 
chwałę swego Boga: „Mój Bóg jest piękny, jako ja", mój Bóg jest pięknym i dobrym Pasterzem. 
(Rzecz znamienna: w greckim tekście Nowego Testamentu Chrystus sam nazywa się „pięknym 
Pasterzem", co najczęściej tłumaczone jest jako „dobry Pasterz"). Kim jednak jest ten Bóg? Przy
pomina zarówno Hermesa („owieczek strzeże swych"), jak i Narcyza („w ciemności szklanych fal 
przeziera się"). Uśmiecha się, cicho śmieje, cierpiącym przynosi pociechę „słodkich ramion ", ma 
więc także coś z Erosa. Zarazem też jest uosobieniem Natury - Młodym Bogiem - „zielonych lasów 
cieniem, morza dalekiego szeptem, gromem dalekich burz". Bóg ten jest Bogiem Miłościwym . Cóż 
to jednak za Bóg? Ten Bóg to Di o n i z os. 

Kim jest - może już tylko był? - Dionizos? W pantęonie helleńskim zwany także Bakchosem, był 
synem Zeusa i Semele, córki Kadmosa, króla Teb. Zył jako Bóg winnej latorośli, wina, mistycznej 
ekstazy i odradzającej się przyrody. Przybył jednak do Grecji ze Wschodu - może z Tracji („krainy 
ducha"). W Tracji był Bogiem piorunów, przyrody i radości , gdzie przedstawiano go jako byka. Ku 
jego czci na jesieni odprawiano misteria (bakchanalie), podczas których wypijano ogromne ilości 
wina i tańczono orgiastyczne tańce. Najbliższe otoczenie Dionizosa tworzyli: sylenowie, satyrowie 
i roztańczone bakchantki (menady). Wiosną, w święto zmartwychwstania Boga, kobiety urządzały 
po górach i wąwozach biegi z pochodniami, tzw. orgie. Kult Dionizosa połączono z kultem Demeter 
i Ko re (Persefony) w misteriach eleuzyjskich. Z obrzędów tzw. Wielkich Dionizji wyłonił się dramat 
grecki. - Tyle opis słownikowy. 

Wielki filolog klasyczny, Węgier naturalizowany w Szwajcarii, Karl Kerenyi (1897-1973), historyk 
religii zainspirowany przez myśl C. G. Junga, w swym studium pt. Dionizos (przekł. poi. Ireneusza 
Kani, Kraków 1997) wywodzi go z kręgu kultury kreteńskiej i mykeńskiej. Swemu studium daje 
podtytuł : „Archetyp życia niezniszczalnego" - i właśnie w kategorii „życia" (pojętego jako nieznisz
czalna zoe, w przeciwieństwie do zawsze zagrożonego śmiercią bios) upatruje istotę tego Boga. 

Zarówno Karl Kerenyi , jak i na naszym gruncie Szymanowski wraz z Iwaszkiewiczem mieli swego 
prekursora we Fryderyku Nietzschem jako wielkim wielbicielu Dionizosa. Wspaniałym hymnem na 
cześć Dionizosa są Narodziny tragedii z ducha muzyki z 1872 roku, gdzie „żywiołowi apollińskie
mu" w kulturze greckiej, czyli zdolności tworzenia fikcji, pozoru, wywodzącej się z marzeń sen
nych, a polegającej na kreacji harmonijnych wizji i obrazów, żywiołowi epickiemu zatem, Nietzsche 
przeciwstawia „żywioł dionizyjski" przejawiający się we wzruszeniu, upojeniu, nastroju, a więc 
żywioł lirycznej ekspresji, który najpełniej wyraża się w muzyce. W swej pracy o Nietzschem (War
szawa 1976) Zbigniew Kuderowicz pisze: „W żywiole dionizyjskim ( ... ) „samozapomnienie" pod
miotowości i liryczna ekspresja nię odgradzają jednostki od reszty świata, lecz pozwalają jej odczu
wać przynależność do niego. („. ) Zywioł dionizyjski rozwija więzi niesformalizowane i niezinstytu
cjonalizowane. ( ... ) Z żywiołem dionizyjskim kojarzy się działalność występna, łamiąca przyjęte 
zasady. Dionizyjskość wyrasta z uświadomienia , że życie nie posiada żadnego wyższego sensu, 
a niezbędnym jego składnikiem jest cierpienie. Procesy destrukcyjne mają charakter dionizyjski .. 
(„.) Pogodzenie tych żywiołów dokonało się w tragedii''. Sam Nietzsche stwierdza w Narodzinach 
tragedii ... : „Dionizos mówi językiem Apollina, lecz Apollo w końcu językiem Dionizosa: dzięki 
temu osiąga się najwyższy cel tragedii i sztuki w ogóle" (przekł. poi. Leopolda Staffa, Warszawa 
1907). Dla Nietzschego żywioł dionizyjski jest podłożem świata, w ten sposób podkreśla on jego 
irracjonalny priorytet. 

Nietzscheański też jest Dionizos Pasterz Szymanowskiego i Iwaszkiewicza. Także u nich jest ży
ciem - miłością, ale i przynoszącym cierpienie - naturą samą, ale tą naturą, która żyje w człowieku. 
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Za Dionizosem tak pojętym podąża , „niby pątnik" , i król Roger, i jego małżonka Roksana, i nawet 
uczony muzułmanin , symbol rozumu, Edrisi. (Tu Dionizos przypomina „Szczurołapa z Hameln" -
ale czyż my, ludzie, nie podążamy nieraz, jak dzieci , za muzyką miłości lub pożądania?). Wzywa ich 
tajemny zew Boga - „w bezkresną wędrówkę", wciąga w ,,radosny tan" (pamiętacie zakończenie 
Siódmej pieczęci Ingmara Bergmana?). Wzywa ich - dokąd? „W upojeń wiecznych kraj''. 

Fascynacja Dionizosem bowiem to z jednej strony pogański bunt przeciwko chrześcijaństwu, zwłasz
cza w jego zinstytucjonalizowanej wersji ; bunt życia przeciwko myśli , który sam Nietzsche prze
płacił obłędem (w swych listach podpisywał się: „Dionizos"„.). Dziś możemy to obserwować na 
przykładzie licznych ruchów neopogańskich - zarówno w świecie, jak i u nas. W tej funkcji fascy
nacja ta pokazana jest w Królu Rogerze. Ale z drugiej strony jest to pokusa wyzwolenia z tego oto, 
z „naszego" świata . Dokąd wszakże wyzwolenie to może nas zaprowadzić? Do „kraju wiecznych 
upojeń''. Cóż to za kraj? Kraj iluzj1i, pięknej , lecz pozbawionej sensu i celu. Wyzwolenie takie uwodzi 
człowieka, wyrywa go z Ziemi , miejsca „zabawy zwanej życiem, którą Bóg nam dał, abyśmy się nią 
bawili", jak powiada Pismo Święte. Wyzwolenie takie ma rozedrzeć ludzkość na tych, którzy jako 
„inteligentne bestie" pozostaną na Ziemi, żyjąc tylko nią i zapominając o Niebie, i na tych, którzy 
w wiecznym upojeniu rozpłyną się w fałszywej nirwanie iluzorycznych krajów upojeń. Warto o tym 
pamiętać słuchając muzyk11 Szymanowskiego i poezji Iwaszkiewicza. 

Jerzy Pr~opiuk 
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Na Cyprze oddawano cześć brodatej Afrodycie, zwanej Afrody
tosem, a w Italii czczono łysą Wenus. Jeśli chodzi o Dionizosa, 
to był on bogiem dwupłciowym par excellence. W jednym z fra
gmentów Ajschylosa ktoś zakrzyknął na jego widok: „Skąd przy
bywasz, mężczyzno-kobieto, i jaka jest twoja ojczyzna? Co za 
strój masz na sobie?" 
Zrazu Dionizosa wyobrażano sobie jako istotę silnie zbudowaną 
i brodatą, dwukrotnie potężniejszą z racji swej dwojakiej natury. 
Dopiero później, w epoce hellenistycznej, sfeminizowała go sztu
ka. 

Mircea Eliade 
{Przekład Bogdana Kupisa) 
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TADEUSZ MANTEUFFEL 

Miejscem akcji opery Szymanowskiego jest XI I-wieczna Sycylia. Wyspa ta we wczesnym średnio
wieczu znajdowała się w posiadaniu Bizancjum. W ciągu IX wieku opanowal i ją Arabowie przybyli 
z północnej Afryki , utracili jednak swą zdobycz w drugiej połowie XI stulecia na rzecz Normanów 
francuskich. Te zmienne losy sprawiły, że mieszkańcy Sycylii reprezentowali różne elementy et
niczne i rozmaite wartości kulturalne. 

Pierwszym władcą Sycylii podbitej przez Normanów był hrabia Roger I, który umierając pozosta
wił dwóch nieletnich synów. Po rychłym zgonie starszego z nich , jedynym spadkobiercą całego 
dziedzictwa ojcowego został młodszy, Roger 11. Pozostając parę lat jeszcze pod opieką matki , objął 
samodzielne rządy dopiero w roku 1112. 

Młody władca , który odziedziczył po ojcu nie tylko zdolności , ale również wygórowaną ambicję, 
został oceniony przez obecną historiografię jako „ największy mąż stanu w nowożytnym tego sło
wa znaczeniu ". Uważano go za wybitnego polityka i doskonałego organizatora. Był autokratą we
dle wzoru bizantyjskiego, tzn . doceniał rolę nauki i sztuki , a dwór swój uczynił ich ośrodkiem . 
W stosunku do wrogów przejawiał mściwość i okruciernstwo, co wiązało się być może z wpływami 
muzułmańskimi, odgrywającymi dużą rolę w jego otoczeniu . 

Obejmując rządy na Sycylii , prag~ął wykorzystać jej położenie geograficzne dla przejęcia kontroli 
nad szlakami handlowymi Morza Sródziemnego oraz narzucania swojej hegemonii krajom położo
nym w zachodnim jego basenie. Realizacja tych planów uległa jednak zwłoce wobec bezpotomnej 
śmierci w roku 1127 księcia Apulii. Otwierała ona przed Rogerem li możność podporządkowania 
sobie normańskich Włoch południowych , co też udało mu się osiągnąć po dwuletnich walkach 
z tamtejszymi feudałami. Schizma papieska w roku 1130 pozwoliła Rogerowi utrwalić ten stan 
rzeczy przez uzyskanie od antypapieża Anakleta 11 korony królewskiej. Powstałe w ten sposób 
Królestwo Sycylijskie, obejmujące - poza wyspą - południową część Półwyspu Apenińskiego , zo
stało uznane jako lenno papieskie, dziedziczne w rodzinie Rogera 11. 

Wspomniane zmiany naruszyły równowagę polityczną w basenie Morza Śródziemnego, wywołu
jąc żywe zaniepokojenie zarówno w Bizancjum, jak i w Cesarstwie Rzymsko-Niemieckim. Ze stro
ny tego ostatniego podjęto nawet próby, zresztą bezskuteczne, rozbicia jedności Królestwa Sycy
lijskiego w drodze poparcia udzielonego feudałom Apul1ii, buntującym się przeciwko autokratycz
nym rządom Rogera 11. Zawiodła także zbrojna interwencja papieża Innocentego 11 , który po prze
granej bitwie jako jeniec normański musiał przystać na potwierdzenie inwestytury udzielonej on
giś przez antypapieża Anakleta li Rogerowi li na Królestwo Sycylijskie (1139). 

Również próba rozczłon.kowania tego królestwa, podjęta przez króla niemieckiego Konrada Ili 
w porozumieniu z cesarzem bizantyjskim Manuelem, zawiodła wobec zaabsorbowan ia Niemiec 
sprawą drugiej krucjaty. Sytuację tę wykorzystał Roger 11 dla zaatakowania Bizancjum, zajęcia 
wyspy Korfu oraz spustoszenia Eubei i Przesmyku Korynckiego. Dla uniemożliwienia zaś inter
wencji niemieckiej udzielił poparcia opozycji welfickiej i zbliżył się do niechętnie nastrojonego wobec 
Niemiec króla Francji, Ludwika VII. 

W tym samym czasie udaje się R,ogerowi 11 zrealizować częściowo plan podporządkowania sobie 
środkowej części basenu Morza Sródziemnego. Dysponując bowiem silną flotą i dobrymi portami 
na Sycylii, zdołał opanować północne wybrzeże Afryki : od Trypolisu na wschodzie po Bone na 
zachodzie (1148-53) . 
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K śc ó S n C t o 
(PI rM 

Nie mniejsze były osiągnięc i a Rogera li na polu kultury. Jego dwór, na którym islam pozostawił 
swe piętno , w większym stopniu przypominał rezydencję emira arabskiego aniżeli zachodniego 
monarchy. Posługiwano się tam chętnie językiem arabskim i hołdowano obyczajom wschodnim . 
Król , wzorem swych ml!lzułmańskich poprzedników na Sycyl1ii , utrzymywał harem, a także chętnie 
otaczał się poetami i uczonymi . Co więcej, interesował się żywo osiągnięCliami tych ostatnich . 
Uwagę jego przyciąga/a zwłaszcza geografia, co tłumaczy się nie tylko zainteresowaniami intelek
tualnymi monarchy, lecz również - i chyba przede wszystkim - względami praktycznymi. Był bo
wiem Roger 11, mimo wszystko, potomkiem normańskich piratów, którzy działali na wszystkich 
morzach i szlakach rzecznycfil ówczesnego św i ata . 

Tymi zainteresowaniami da się wytłumaczyć jego inicjatywa sporządzenia dokładnej mapy św1i ata. 
Jej twórcą był uczony arabski Muhammad al-ldrisi , wywodzący się z książęcej rodziny po/udnio
wohiszpańskiej, a występujący w operze Szymanowskiego pod imieniem Edrisiego. Zaproszony 
na dwór Rogera w Palermo, miał odegrać w jego planach opanowania muzułmańskiej Hiszpani:i 
wybitną rolę. Wprawdzie do realizacji tych zamierzeń nie doszło , jednak al-ldrisi zyskał sobie na 
dworze Rogera li sławę wielkiego uczonego, przekazując potomności dz1ie/o o geografii świata, 
zatytułowane Księgi Rogera. Znalazł się w n1iej ustęp poświęcony ówczesnej Polsce, występującej 
tam pod nazwą Bulunija. 

Twórca Królestwa Sycylijskiego, hojny mecenas nauki i sztuki , Roger li zakończy/ życie 26·1utego 
1154 roku. 

Tadeusz Manteuffel 
(Tekst powstał w 1965 r. 
na zamówienie Teatru Wielkiego) 
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Ofiara stała się przede wszystkim środkiem odnowienia jedno
ści pierwotnej. I rzeczywiście, dzięki ofierze łączą się rozdzielo
ne członki Pradżapatiego, to znaczy na nowo odtwarza się Istota 
boska złożona, w ofierze na początku Czasów, aby z jej ciała mógł 
się narodzić Swiat. Istotną funkcją ofiary jest zebrać na nowo 
w jedną całość to, co zostało podzielone na kawałki „onego cza
su".( ... ) Proces reintegracji dokonuje się też w samym kapłanie 
składającym ofiarę. Łącząc w obrzędzie członki Pradżapatiego, 
kapłan sam ,,się skupia ': to znaczy usiłuje zintegrować jedność 
swego prawdziwego Ja. 

Chodzi w gruncie rzeczy o wyjście z samego siebie, o przekro
czenie specyficznej, mocno uwikłanej w historię sytuacji jednost
kowej, i o odzyskanie sytuacji pierwotnej, ponadludzkiej i po
nadhistorycznej, poprzedzającej bowiem powstanie społeczno
ści ludzkiej; o odzyskanie sytuacji paradoksalnej, której nie da 
się utrzymać w trwaniu świeckim, w czasie historycznym, którą 
trzeba jednak od czasu do czasu reintegrować w celu odtworze
nia, choćby tylko na chwilę, początkowej pełni, nie napoczętego 
źródła świętości i mocy. 

Wszystkie [te] mity, obrzędy i wierzenia (. .. ) mają jedną cechę 
wspólną: zmuszają człowieka do tego, aby zachowywał się ina
czej, niż miałby to robić spontanicznie, zmuszają do tego, by 
myślą przeciwstawił się temu, czego dostarcza mu bezpośred
nie doświadczenie i prosta logika; słowem, do tego, by stał się 
tym, czym nie jest - tym, czym nie może być - w swym stanie 
świeckim, nie oświeconym, w swej kondycji ludzkiej. (. .. ) Mity 
o coincidentia oppositorum pomagają temu, kto je rozważa, prze
kroczyć płaszczyznę doświadczenia bezpośredniego i odkryć 
ukryty wymiar rzeczywistości. 
Historyk religii może dostrzec coincidentia oppositorum, czyli 
tajemnicę Całości, zarówno w symbolach, teoriach i wierzeniach 
odnoszących się do ostatecznej rzeczywistości, prapodstawy 
(niem. Grund) bóstwa, jak i w kosmogoniach tłumaczących dzieło 
stworzenia rozbiciem Jedności pierwotnej, w obrzędach orgia
stycznych pociągających za sobą rozprzężenie zachowań czło
wieka i pomieszanie wartości, w mistycznych technikach jedno
ści przeciwieństw, w mitach o androgynizacji itd. Najogólniej 
można powiedzieć, że wszystkie te mity, obrzędy i wierzenia mają 
na celu przypomnienie ludziom, że ostateczna rzeczywistość -
sacrum, bóstwo - przekracza możliwości ich racjonalnego po
znania, że prapodstawa (niem. Grund) daje się poznać jedynie 
jako tajemnica i paradoks, że doskonałości boskiej nie można 
pojmować jako sumy atrybutów i cnót, lecz jako absolutną wol
ność, poza Dobrem i Złem, że to, co boskie, absolutne, trans
cendentalne, jakościowo różni się od tego, co -ludzkie, względ
ne, bezpośrednie, ponieważ nie stanowi szczególnej odmiany bytu 
ani sytuacji przypadkowych. 

Mircea Eliade 
(Przekład Bogdana Kupisa) 
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Pasterz 

Libretto 
Osoby: 

Roger li, król Sycylii baryton 
Roksana sopran 
Edrisi, mędrzec arabski tenor 
Pasterz tenor 
Archiereios bas 
Diakonissa alt 
Chór 

Aktl 
Kler, mnisi, mniszki, akolici (chór chłopców: dyszkanty i alty), 
kilku dostojników z dworu królewskiego, straż królewska, 
normandzcy rycerze 

Akt li 
Kobiety, młodzieńcy (śpiewacy i tancerze), eunuchy, tłum dworaków, 
służba, straż królewska, czterej towarzysze Pasterza 

Akt Ili 
Chór niewidoczny 

Rzecz dzieje się w Xll wieku na Sycylii 
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Wnętrze kościoła wzniesionego wszechmocnymi rękami bizantyjskich Bazileusów, dawniejszvch władców 
wyspy. Pośrodku, w głębi, olbrzymie półkoliste sklepienie absydy nad wielkim ołtarzem oddzielonym od 
głównej nawy szeregiem kolumienek z różnobarwnych marmurów, zakończonych u góry kapitelami o róż
norodnych dziwacznych kształtach. Pośrodku szeroko otwarte wrota, wiodące do ołtarza jarzącego się od 
świec . Wrota owe znajdują się o kilka stopni wyżej od ogólnego poziomu sceny. Liczne luki i sklepienia 
świątyni opierają się na olbrzymich kamiennych kolumnach, przy1viezionych z leżących w gruzacl1 anty
cznych chramów. Wnętrze sklepienia absydy 1vypelnione gigantyczną mozaikowa ikoną Chrystusa o chu
dej, ascetycznej twarzy, o niezgłębionych czarnych oczach, z prawicą grożnie wzniesioną ku górze. Po 
bokach szereg zadumanych, rozmodlonych aniołów Ogólne tło. przyćmione złoto, połyskujące sennie 
w świetle tysiącznych świec, jarzących się w zawieszonych u stropu polykandelach. Boczne luki i sklepie
nia wypełnione również szczelnie mozaiką o bogatych barwach, przedstawiającą w szeregu scen dzieje 
świętych apostołów Piotra i Pawia. 
Surowy rytm świątyni naruszony jest jednak przez póżniejszych przybyszów i władców wyspy. U góry widać 
część stropu, rzezanego w drzewie rękami Arabów, w formie stalaktytów, pokrytych bogatymi barwami, 
wśród których wiją się podstępnie umieszczone, pisane kufickim pismem, 1versety Koranu. Strop taki dziś 
jeszcze można oglądać w Capella Pa latina w pałacu królów Sycylii w Palermo. Cztery lwy kamienne umiesz
c_zone w ścianach na połowie ich wysokości. Kazalnica i posadzka ozdobione bogatą marmurową mozaiką. 
Spiew hymnu slychac jeszcze przed podniesieniem zasłony. Zasłona unosi się powoli. Scena pogrążona na 
pól w cieniu, oświetlona tylko przez mnóstwo świec i ostatnie promienie zachodzącego słońca . Pomimo 
napełniającego świątynie tłumu olbrzymie wnętrze zdaje się trwać w zupełnym bezruchu. Ciemne postacie 
mnicl1ów i mniszek klęczą ze schylonymi głowami. Wśród mniszek wyróżnia się wyniosła postać Diakonis
sy. Archiereios w złotej szacie stoi przed ołtarzem. Za szeregiem kolumienek widać tłum diakonów, prezbi
terów i akolitów Jedyny ruch to kołyszące się wolno kadzielnice . Ruch zaczyna się dopiero od wejścia do 
świątyni króla i dworu. 

Chór 
Hagios! Hagios' 
Hagi os Kyrios The os Sabaoth ! 

Chór chłopców 
Na złotym tronie ponad obłokami 
Dzierżący moce w dłoni swej. 

Chór 
Hagios Kyrios Theos Sabaoth' 

Chór chłopców 
Cherubiny i Serafiny, 
Moce i majestaty 
Na twarz upadają przed potęgą twą 

Chór 
Hagios Kyrios The os Sabaoth' 

Archiereios 
W krzaku gorejącym płonący, 
Palący się na górze Synaj; 
W piorunach, w wichrze straszliwym 
Panie przychodzący. 

Chór chłopców 
Mieczem rządzący płomienistym, 
Rozsyłający swoje Archanioły 

Chór 
Hagios Kyrios Theos Sabaoth' 
Wejście króla i jego dworu. 
Boże pobłogosław Panie praodwieczny, 
Królowi naszemu Rogerowi, 
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Jego dostojnej małżonce' 
Pobłogosław Boże' 

Tenor 
Królowi naszemu Rogerowi, 
I jego dostojnej małżonce' 

Archiereios 
Królu' Wzywamy Twej sprawiedliwości , 
Okaż nam miłosierdzie! 

Diakonissa 
Broń święte i wiary naszej 1 

Chór 
Panie sprawiedliwy! 

Archiereios 
Jakowyś pasterz mąci rzesze ludzkie, 
Baranki nasze. 

Diakonissa 
Błąka je niebacznie' 

Chór 
Panie sprawiedliwy! 

Archiereios 
Naucza ludzi przeciw wierze świętej! 

Diakonissa 
Niewiasty do grzechu namawia! 

Chór 
Panie sprawiedliwy, 

Rozważ w swej mądrości 
Winy niezgłębione' 

Król Roger 
półgłosem do Edrisiego 
Czyś słyszał? 

Edrisi 
półgłosem 
To Pasterz, podobno błądzi wśród wiosek, 
Naucza dziwnie i dziwne pieśni śpiewa 
Na cześć nieznanego Boga' 

Archiere ios 
Przybył dziś tu, 
Do ludu mówi przed kaplicą 
Każ go uwięzić' 

Diakonissa 
Oddala go od kościoła, szerzy grzech' 

Chór 
Królu, sędzio sprawiedliwy, 
Rozważ w swej mądrości' 

Roksana 
O nie, 
Królu, nie' 
Zowią cię sprawiedliwym' 
Nie każ go więzić' 
Niech przed tobą stanie, 
Niech winę stwierdzi swą. 
Przywieść go każ przed swe oblicze . 

Edrisi 
Królowej ustami przemawia ptak mądrości, 
Każ go przed sobą stawić, Królu! 

Król Roger 
przez chwilę pogrążony w zadumie, wreszcie stanow
czo 
Niech go przywiodą' 
Straże wychodzą 

Chór 
Ukarz go Panie' Niechaj nie bluźni, 
Niech nie obraża Chrystusa Pana' 
Królu, sędzio sprawiedliwy. 

Król Roger 
Niecierpliwym ruchem ręki zmusza tłum do milcze
nia. Zwraca się ku Edrisiemu. 
Czyś go już widział? 

Edrisi 
To młodzik; włos ma miedziany, kędzierzawy, 
Ubrany w skórę koźlęcia, jak każdy pasterz, 
Oczy ma jak gwiazdy, 
I uśmiech pełen tajemnicy. 

Roksana 
w zadumie 
I uśmiech pełen tajemnicy, 
Jak ów, co z swej przezroczej głębi 
Jeziora leśne słońcu ślą . 

Król Roger 
do Edrisiego 
Jakiż jest ów Bóg nieznany, 
Którego Pasterz chwałę głosi? 

Edrisi 
Sam ci to powie za chwilę. 
Przy drzwiach wiodących do kościoła ruch. 

Chór 
Oto wiodą goi 
Ukamienować, w ogniu go spalić, 
Ukamienować go! 
Wchqdzi Pasterz, zatrzymuje się na chwilę na pro
gu. Smialym spojrzeniem ogarnia zebranych, na
stępnie zatrzymuje wzrok na Rogerze i wolnym, 
swobodnym krokiem podchodzi niemal do stóp 
tronu. 

Chór 
Oto bluźnierca' 

Król Roger 
Ktoś ty? 

Pasterz 
Pasterz. 

Chór 
Bluźnierca , to bluźnierca' 

Król Roger 
Dlaczego mącisz lud? 

Pasterz 
Mówię mu o swoim Bogu. 

Król Roger 
Jakiż jest twój Bóg? 

Pasterz 
Mój Bóg jest piękny jako ja 

Archiereios 
Milcz szalony! Milcz' 

Diakonissa 
Milcz szalony' Milcz' 

Chór 
Szalony! Bluźnierco' Milcz' 

Roksana 
O Królu! Daj mu mówić Królu. 

Król Roger 
rozkazującym ruchem ręki do cisnącego się wokół 
tłumu 

Dość. Niech mówi Pasterz' 

Pasterz 
w zadumie , z niewysłowionym uśmiechem na 
ustach 
Mój Bóg jest piękny jako ja, 
Mój Bóg jest dobry pasterz 
Przez drogi, przez kamienie, 
Przez ścieżki gór wędruje. 

Chór 
A···' 

Pasterz 
Szuka zbłąkanych stad. 
W bluszczowy strojny wian, 
Winogron niesie pęk , 
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Owieczek strzeże swych 
Wśród szmaragdowych łąk. 
Cały tłum zapełniający na wę, nieznacznie zbliża się 
ku przodowi sceny coraz ciaśniejszym kołem otacza
jąc Króla i stojącego przed nim Pasterza, który jakby 
budząc się z zadumy, kontynuuje z ożywieniem 
Mój Bóg, nad lustrem wód 
W ciemności szklanych fal przeziera się, 
By ujrzeć uśmiech swój. 
Z różanych zórz ma szaty, 
Stopy ma mocne i złote, 
Bezskrzydły, a skrzydlaty! 
Wędruje, szuka zbłąkanych stad. 
W skupieni u zwraca się do otacza;ącego go tłumu. 
Wy, którzy cierpicie, 
W nocy szukacie ręki radości, 
On was odnajdzie. 
Którzy owocu słodkich ramion pożądacie, 
On was utuli. 
Łaska wielka drzemie w jego uśmiechu! 

Roksana 
w zadumie 
W jego uśmiechu 1 

Czemu w oczach twych, Pasterzu, 
Czai się tajemny dreszcz, 
Jak odblask gwiazd na fali wód? 
A na ustach twych, Pasterzu, 
Jak na skraju wonnej kruży szkarłatnych róż, 
Waży się jak lśniący motyl, 
Cichy twego Boga śmiech! 

Król Roger 
Roksano' Zamilcz! 

Roksana 
O Pasterzu, powiedz mi, 
Jak przepastna serca głąb, 
W ofierze twemu Bogu 
Ogni skrytych niesie żar? 

Król Roger 
Zamilcz' Roksano' 
Kłam ny czar łańcuchem złudy pęta myśl' 
O zamilcz' 

Pasterz 
Królu' Wierz mi, wierz, 
Spętanym nową wolność dam. 

Chór 
Królu, Panie, ukarz go! 
Na śmierć' Na stos go wiedź! 

Chór chłopców 
O Panie ukarz go' 
Na śmierć' Na śmierć' 

Diakonissa 
Królowo' Ty wierzysz jego słowom' 
Spoglądasz nań jak na zbawiciela. 

Archiereios 
O Panie, spójrz na nas, na nasz ból. 
Na Chrystusa, co złoty spogląda z ołtarza. 

60 

Pasterz 
jakby nie słysząc wzmagającego się gwaru 
Mój Bóg, to zielonych lasów cień, 
To morza dalekiego szept, 
To grom dalekich burz 
Na podsłonecznych oceanach. 
To oczu świętych blask. 

Roksana 
Twój Bóg' Twój Bóg! 

Król Roger 
z mocą 
Roksano' Milcz' 
do Pasterza 
Złośliwy z oczu świeci blask. 
Zwiedziesz niewiasty, nie zwiedziesz mnie' 

Edrisi 
błagalnie 

Królu, bądź łaskaw na szaleńca. 

Król Roger 
Wpatruje się z determinacją w Roksanę. 
Niech zginie! 

Diakonissa, Archiereios, Chór 
Tak' Tak! Niech zginie, 
Niech nie bluźni Chrystusowi. 
Niech zginie' Niech zginie' 
Nie bluźni Chrystusowi. 

Pasterz 
w zachwycie, obojętny na wszystko, co się wokół 
niego dzieje. 
Mój Bóg jest miłościwy, 
Jest dobrym pasterzem, Bóg mój. 

Diakonissa, Archiereios, Chór 
O Królu, nich Bóg będzie mu sędzią 
Na śmierć go' Na śmierć! 

Roksana 
On prawdę głosi! 
On kocha' 

Edrisi 
Bądź sprawiedliwym Królu' 
WezwiJ go na sąd! 

Diakonissa, Archiereios, Chór 
Niech sędzią mu Bóg będzie wszechmocnym, 
Sprawiedliwym, miłościwym! 
Na śmierć! Na śmierć' Na śmierć' 

Król Roger 
Z naglą stanowczością zatrzymuje tłum 
rozkazującym gestem 
Dość' Dość' 
Opada na tron. Ukrywa twarz w dłoniach. Wyczuwa 
się w nim straszliwą wewnętrzną walkę. 
głucho 
Niech odejdzie Pasterz. 
Niech odejdzie daleko stąd w swe góry 

Chór 
Zgroza' Zgroza' 

Król Roger 
do tłumu mocno 
Odejdzie wolny w dalekie swe góry. 

Chór 
Zgrzeszył' Zgrzeszył! 
Zgroza' Zgroza' 

Chór chłopców 
Zgroza' 
Na twarzy Pasterza pojawia się cudowny uśmiech. 
Przez chwilę patrzy wprost w oczy Króla, jakby w ta
jemnym porozumieniu, następnie wolno, jakby się 
ociągając, zmierza ku wyjściu 

Król Roger 
z nagłym postanowieniem 
Stój' 
Pasterz zatrzymuje się u drzwi i zwraca się do Króla. 
Dziś wieczór stawisz się na sąd! 

Roksana 
Na sąd? 

Król Roger 
Gdy gwiazdy zabłysną na granatowym niebie, 
Przyjdź do mego pałacu bram! 
Straż da ci hasło „Pasterz", 
A ty odpowiesz im „Roger"' 

Pasterz 
Odpowiem im „Roger". 
Królu! Pamiętaj, że sam wzywałeś mię na sąd do siebie. 
Pamiętaj, Królu. Przybędę do ciebie, 
Pokłonię się do stóp. 
Pamiętaj, że sam przywołałeś mnie! 

Chór 
Zgroza, zgroza' 
Bluźnierstwo' 

Chór chłopców 
Zgroza, zgroza! 
Zgroza' Boże bądź litościw! 

Pasterz 
Zmierza wolno ku wyjściu, śpiewając pieśń o swoim 
Bogu. 
Po szmaragdowych łąkach moich rodzinnych gór 
Wędruje dobry Pasterz, 
Szukając swych zgubionych stad. 
Głos Pasterza ginie w oddali. 

Chór 
Zgroza' Zgroza! 
Boże bądź miłościw' 

Chór chłopców 
Amen' 



Wewnętrzny dziedziniec pałacu Króla Rogera. Ogólny charakter architektury swą ornamentacją zdradza , iż 
pałac ów został wzniesiony na rozkaz kalitów przez budowniczych przybyłych ze Wschodu. Jednak w tym 
i owym wyczuć już można żelazną rękę potężnych zdobywców z Po/nocy Wschodnia miękkość i kobieca 
niemal wytworność wijących się misterną linią różnobarwnych arabesków, żóltoniebieskich majolik, prze
dziwnych kobierców, łączą się w dziwny akord granitowych luków i kolumn, spiżowych olbrzymich podwoi 
u wejścia. Gdzieniegdzie połyskują cudne mozaiki. Dzieło rąk artystów z Bizancjum, przedstawiające ta
jemne ogrody o nieznanych dziwach i fantastycznych ptakach. W głębi ci~ho szemrze '}Jarmurowa fontan
na, której basen tonie w bogactwie przywiezionych ze wszystkich stron sw1ata kw1atow. DZJedz1n1ec 1est 
otoczony dwupiętrową wewnętrzną galerią, opierającą się na lekkich kolumienkach o fantastycznych kapi
telach. Wgłębi, pośrodku, główne wejście, olbrzymie spiżowe podwoje. Obok niewielkie drzwi zawieszone 
dywanami. W górnej galerii również drzwi oraz okna haremów królewskich. Owa górna galeria łączy się 
z właściwym poziomem sceny wewnętrznymi schodami, biegnącymi z prawej strony sceny Z lewej, na 
przodzie sceny, na podwyższeniu, znajduje się tron królewski. Obok, trochę w głębi, olbrzymie okno na. 
wpół zasłonięte kobiercami, przez które spostrzega się niepewne zarysy drzew, palm, cyprysów - olbrzymi 
szmat nieba. 
Jest noc. Płoną alabastrowe lampy, zawieszone pomiędzy kolumnami galerii, słabo oświetlają wnętrze. Na 
tronie spoczywa Król Roger we wspaniałych szatach. Obok okna Edrisi, spoglądający przez nie w daleką 
przestrzeń, jakby w oczekiwaniu. U głównych drzwi kilku nieruchomych, jak posągi, zakutych w stal ryce
rzy ze straży królewskiej 

Król Roger 
Cała jego istota zdaje się być ogarnięta oczekiwa
niem i niepokojem 
Niepokój bladych gwiazd 
W zielonym morzu nieba płonie. 
do Edrisiego 
O, weź w swe chłodne ręce 
Me rozpalone dłonie. 
W słonecznym dnia nieładzie 
Nie zdało mi się wcale, 
Bym tak z lękiem czekał. 
ku straży 
Straże 1 Czuwajcie 1 
Wprowadźcie go, gdy przybędzie! 
Wprowadźcie Pasterza Prorokat 
Hasło „Pasterz". 

Straże 
Hasło „Pasterz". 

Edrisi 
Niepojęty jest strach, 
Otrząsa jak wicher płatki jaśminu 
Twe dobre, radosne sny 
Królu. Czy dawno słuchałeś pieśni słów? 
Z rozkoszą ustami szukałeś ust Roksany? 

Król Roger 
z niepokojem 
Czy widziałeś jej oczu blask, 
Gdy Pasterz śpiewał o Bogu? 
Czy ty wiesz co się czai w sercu niewiasty? 
Czy wiesz, co się w nim czai? 

Edrisi 
Królu' Jesteś Panem! 
Szary mgły nocnej mrok, 
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Niech cię nie obejmuje lękiem. 
Skąd taki dziwny dreszcz? 

Król Roger 
To drżenie gwiazd przejmuje tak me ciało. 
w zadumie 
Me serce kute w sp iżu 
Drży dziś przed blaskiem gwiazd 
I lęka się jak dziecię tajemnych, wrogich sił. 
Ma wszechmoc sięga tam, 
Gdzie mój królewski miecz! 
A wokół tajemnica, 
Milczenie gwiazd i lęk. 
Edrisil W jego oczach niezłomny płonie żar, 
I żar ów zetrze w proch królewskie moje serce, 
Co w twardym kute spiżu 
Dziś drży przed blaskiem gwiazd, 
Zaklętych w jego oczach. 

Edrisi 
Królu 1 Natrętne , blade widma 
Zaklęciem odpędź precz! 
Posłuchaj nocnej ciszy. 
Łabędzi u snął blask, 
W sadzawkach drzemią światła , 
Odbicia sennych gwiazd . 
I ledwie drzew gałęzie w ciemnościach drżą, 
Chwieje się kołys cichy milczących wód. 
Cyt Tamburyny brzęczą tam 
W stronie drzemiących przedmieść. 

Król Roger 
z niepokojem 
To on' 

Edrisi 
Wszystko umilkło w ciszy. 

Roksana 
nie widoczna 
A···' 

Król Roger 
Roksana' Jej śpiew' 

Edrisi 
Słuchajmy, Królu 1 

Roksana 
A···' 
Uśnijcie krwawe sny Króla Rogera, 
Niech balsam nocy spłynie na jego wolę, 
Niech żądne, mściwe serce łaską się napełni. 
A···' 

Chór 
A ··· ' 

Król Roger 
Czy słyszysz jej śpiew? 

Edrisi 
Jak cudna pieśń! 

Roksana 
A···' 
Bądź łaskaw Królu, na Pasterza, 
Niech jak zmęczona, syta krwi pantera 
Gniew twój minie. 
Bądź łaskaw Królu, na Pasterza. 
A ... ! 

Król Roger 
Błaga o łaskę dla Pasterzat 
Słyszysz? 

Edrisi 
Jej se rce rozkwita jak lotos nocą! 

Roksana 
A···' 
Nocy dzisiejszej jastrząb nie goni ptaszyny, 
Węże usnęły na łodygach lilii, 
Łaskawość zsyła biały płomień planet. 
A I 

Chór 
A .. . 1 

Król Roger 
Wzdryga się. 
Ktoś mglisty przeszedł między strażą. 
Edrisi 1 Dlaczego lęka się me serce? 
Dlaczego drży? Edrisi' 

Edrisi 
Królu! Wszak on na sąd do ciebie przyjdziet 
Nagle za sceną w oddali słychać hasło straży po
wtarzane kilkakrotnie coraz bliżej 

Straże 
Hasło „Pasterz" t 

Pasterz 
głos za sceną w oddali 
Hasło „Roger"! 

Król Roger 
Zrywa się z miejsca. Uparcie wpatruje się w zamknię
te jeszcze podwoje Edrisi zbliża się do Króla. Obaj 
toną w oczekiwaniu. 
To on! Nadchodzi' 
Za drzwiami wyczuwa się ruch, udzielający się wresz
cie i straży stojącej na scenie. W pewnej chwili po
dvvoje otwierają się szeroko. Ukazuje się w nich 
Pasterz, za nim czterech jego towarzyszy W głębi 
widać cisnące się postacie żołdactwa , niektórzy z 
pochodniami w ręku . Pasterz chwilę zatrzymuje się 
na progu Ogarnia spojrzeniem całe t·vnętrze Następ
nie, swobodnym, śmiałym krokiem zbliża się ku kró
lowi. Jego towarzysze niosą dziwne, wschodnie in
strumenty muzyczne w ręku. Idą kilka kroków za nim, 
nie dochodząc jednak do przodu sceny, usadawiają 
się w milczeniu na leżącym na ziemi kobiercu. Po
zostają tak w bezruchu i milczeniu, aż do chwili, 
gdy w pewnym momencie Pasterz rozkaże im grać. 
Podwoje zawierają się z ciężkim łoskotem Pasterz 
zatrzymuje się u przodu sceny, z prawej strony Przy
brany jest w niezmiernie bogaty strój indyjski po
kryty bezcennymi klejnotami Spod zawoju-opadają 
na ramiona ciemnomiedziane kędziory Podobne 
stroje, mniej bogate, mają jego towarzysze 

Pasterz 
O przychodzę sam, jako kazałeś , Królu. 
Pozdrawiam cię imieniem wielkiej miłości . 

Król Roger 
z mocą 
Skąd idziesz? 

Pasterz 
ze słodyczą 
Z uśmiechu południowych gwiazd, 
Siad stopy mej znajdziesz na drogach licznych. 
W różowym Benares modlę się za ciebie. 
Lotosy Indry niosą pozdrowienia dla ciebie. 
Odbicie me na wodach Gangesu 
Pozdrawia cię Rogerze. 

Król Roger 
Skąd twoja kłamna moc? 

Pasterz 
Zapytaj cichych drzew w godzinie południowej, 
Zapytaj róż w godzinę słońca, 
Zapytaj słodki winnic sok' 

Król Roger 
Po co czarujesz tłumny lud? 
Kto cię posyła ku nam? 

Pasterz 
Kto mię posyła? Bóg' 
Z zielonych połac i rajski ch włości, 
Złotem swej ręki , 
Znakiem ku górze wywołał mię 
Jak kwiat z kwieci stych błoni , 
Z ogrodów brzoskwiniowych 
W godzinę, kiedy puch migdałów 
Różową wonność śle. 
Jak myrry stos ofiarny 
Powstałem z piany fal, 
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Zabłysłem jak promień słońca, 
Jak białych ptaków skrzydła, 
Jak łono białych bzów. 

Król Roger 
Lękiem mię przejmuje twoje bluźnierstwo I 
O zamilcz! 
Lękam się piorunów' 
W czasie całej następnej sceny wnętrze pałacu na
pełnia się z wolna tłumem postaci. Piękne młode 
kobiety, młodzież, chłopcy, rzezańcy przekradają się 
przez liczne drzwi, zbiegają ze schodów, cisną się u 
drzwi i okien, tworząc jakby szerokie półkole w głę
bi sceny Oczy wpatrują się chciwie w Pasterza, 
wyciągają się ku niemu ramiona kobiet, w całym tym 
tłumie wyczuwa się podniecenie i wyczekiwanie. 

Roksana 
z górnych galerii, niewidzialna 
A „.! Uśpij swój lęk i gniew Rogerze' 

Pasterz 
Usłyszawszy śpiew zwraca głowę ku niewidzialnej 
Roksanie, następnie do Rogera. 
Królu, czy słyszysz jak z wyżyn błagalny brzmi śpiew? 
I spływa ku nam słowiczych pieśni świergotem. 
W nieznanem sercu miłość 
Jak kwiat rozkwita nocą' 

Roksana 
A···' 

Król Roger 
O zamilcz' 
Zakute w gniewu spiż królewskie moje serce' 

Roksana 
A···' 
Uśnijcie krwawe sny Króla Rogera' 

Pasterz 
Wszak sam wezwałeś mię Królu. 
Stawiłem się na sąd. 

Król Roger 
Nad sobą sądu chcesz. 
Przeczże umykasz z rąk 
Jak ptak o skrzydłach chyżych, 
Jak srebrnołuski wąż' 
W twych oczach tai się zatruty blask 
Dalekich wrogich gwiazd' 

Roksana 
A ·' 
Uśpij swój gniew i lęk! 

Król Roger 
Jakiemi czary pętasz tłum szaleńców, 
Rabów, co obłędnie po twoich krążą drogach? 
W co oni wierzą? Mów' 

Pasterz 
We mnie wierzą' 

Król Roger 
Bluźnierca! 

Edrisi 
O Królu, spokojnym bądź' 
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Pasterz 
W mych oczu wierzą blask, 
Którego tak się lękasz Królu, 
Miłują uśmiech mój i mój taneczny śpiew. 

Król Roger 
O dość, już dość' 
Tyś nie prorok' 
Z piekieł dna czarnoksięską czerpiesz moc! 
W otchłań śmierci wiedziesz tłum 1 

Pasterz 
Tajemnych głębin życia żar 
Wszechmocną mą rozniecam ręką 
Wskazuje ręką na gromadzący się wokół niego 
tłum 

O Królu, spójrz' 
Jak motyli barwnych róJ 
Wokół wonnych róż szkarłatu 
Krążą cisi wokół mnie, 
Sennym wirem barwnych tęcz, 
Oczu moich łowią blaski' 
Dzieweczki, cudni młodzieńcy 
Mkną na skrzydłach w szałów lot' 
Zwraca się do swych muzykantów 
Bracia 1 Chyżo 1 Pieśń taneczną' 
W strun uderzcie srebrny dzwon, 
Tamburynów wartki rytm 1 
do króla 
Królu' Wokół spójrz i zważ 
Jak z dna serc, szlochaniem fal wzbiera 
Tajnych tęsknot szał. 
Rogerze, słysz' 
Muzykanci Pasterza zaczynają grać Cały tłum poczy
na kręcić się w zaczarowanym tańcu. Taniec ten co
raz to potężnieje. Roger wpatruje się z niemym prze
rażeniem w wirujące taneczne kolo. Pasterz z za
gadkowym uśmiechem patrzy w twarz Rogera. 
W pewnej chwili na górnych galeriach ukazuje się 
Roksana i w podnieceniu zaczyna zbiegać ze scho
dów 

Chór 
A···' 
Roger dostrzega Roksanę. Zrywa się z miejsca i zrę
cznym ruchem ręki zatrzymuje ją w połowie scho
dów. Pasterz odrywa wówczas wzrok od króla i zwra
ca go powoli ku Roksanie, przez dłuższą chwilę 
wpatrują się w siebie. Roger w rozpaczy rzuca się 
na swoj tron, ukrywając twarz w dłoniach. Z wolna 
z ust Roksany wyrywa się zrazu nieśmiały, coraz to 
1ednak potężniejszy śpiew Pasterz również zaczy
na śpiewać. 

Chór 
A···' 

Roksana 
W radosnym tańcu, 
W wesołym szale promienny świt' 
Zwierz swe tajemnice' 
Powiedź w swoją dal' 

Pasterz 
W tańcu miłosnym, 
W płomieniach krwi nieskończoności żar! 

W raju promiennym! 
W szale tajemnym boski pląs' 

Król Roger 
z najwyższą rozpaczą 
Roksano! 

Roksana 
Chłody, ogrody! 
Tany! Sen piany, głębin żar' 
Skrzydeł lot! 

Pasterz 
Promienny tan 1 
Głębin żar' Skrzydeł lot! 

Roksana, Pasterz, Chór 
A ... ! 
Z kręcącego się w szalonym tańcu tłumu, dochodzą 
tez głosy, wszystko łączy się w 1eden potężny akord. 

Król Roger 
Strąży '.Wierna straży 1 
Wezm11 go! Schwytać go! 
Zwiąż I 

Straż rzuca się ku Pasterzowi, roztrącając tańczą
cycl1 Ta mec opada. Wszyscy zatrzymują się nagle 
w me opisanym przerazemu. Straze dopadają Paste
rza, w1ąząc mu ręce łańcuchem Ten wyrywa im się 
1 ze związanymi rękami staje na schodach obok Rok
sany 

Pasterz 
z gniewem 
Kto śmie mój czar łańcuchem pętać rabów? 
Kto chce mię brać? 
Wszak wasz ja jestem cały' 
Rozrywa łańcuch i rzuca go pod nogi Królowi. Wznosi 
wolne od oków ramiona. 
O, spójrzcie głębią serc 
Na wolne me ramiona, 
Kto wolny, za mną w dal' 
Po drngach mych radosnych 
Powiodę was w mój świat, 
W ga1ów słodki cień. 
Szemrzą strumyki 1 
Pląs boskich dziew' 
Okrzyki' Zew' 
Tajemny, daleki zew! 

Roksana, Chór 
Tajemny, daleki zew' 
Kto wolny za nim w dal 1 

Pasterz 
Słuchajcie. 
W ciszy nocy, słuchajcie ... 
W szumie mórz tajemny, daleki zew' 

Roksana 
Tajemny, daleki zew' 

Chór 
Daleki zew' 

Pasterz 
Kto pójdzie za mną w dal? 

Patrzy na Rogera z naciskiem 
Kto pójdzie za mną w dal? 
Roger milczy Pasterz _z wolna_ podąża ku wyjściu. 
Roksana 1dz1e_ za mm 1ak w połsnie. z tłumu odry
wa;ą się oddzielne postacie 1 idą za nimi, coraz ich 
w1ęcer 

Król Roger 
Budzi się nagle z odrętwienia. 
Stój! Dokąd wiedziesz tłum? 
Roksanę„. Dokąd wiedziesz? 

Pasterz 
Zatrzymuje się u drzwi. 
Do twych królewskich stóp 
Rzuciłem ci łańcuchy 
I wolny stąd odchodzę' 
Gdy sędzią mym chcesz być, 
Wzywam cię Królu, 
Na mój słoneczny brzeg' 
Czyś pojął mię, Rogerze? 
Rogerze' 

Roksana, Chór 
A .„1 
Pasterz wychodzi. Za nim Roksana i tłum Scena 
pozostaje pusta. Tylko _Król Roger na swym tronie, 
z t~arzą ukrytą w dłoniach i Edrisi wpatrujący się 
wen z na;wyzszym me pokojem 

Król Roger 
z głębokim bólem 
Roksana' 

Edrisi 
Podchodzi do okna i patrzy w ciemną przestrzeń. 
Nocy cień już okrył cały tłum. 
W oddali milknie pieśń 
I chyży tupot stóp! 

Król Roger 
Po_ chwili. nan;ysłu, z nagłą decyzją zrzuca koronę, 
krolewsk1 swo1 płaszcz, odpasuje miecz i rzuca go 
z brzękiem na ziemię. 
Idźmy za nimi w ślad' 
Pątnikiem stał się Król' 
Wychodzą z Edrisim 
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Ruiny antycznego Teatrum. Z prawej, od przodu sceny biegną w głąb ol_brzymim lukiem kute w g/~zie lawy. 
Majestatyczne ich półkręgi, wynosząc się 1edne ponad drugie, s1ęga1ą niemal polowy wysokosc1 sceny. 
Ponad nimi jest jeszcze przepaścista głąb nieba. Głaz spękany, _zniszczony przezn1ezl1czone stulecia, zwie
trzały, strupieszały przez wichry i w_ody. Ze. sz~zelin i rumowisk wyrasta1ą bu1ne chwasty, polne kwiaty. 
Gdzieniegdzie zielonym kobiercem sc1_ele się sw1eza m~ra.wa. Z lewe1, w ukos ku g_lęb1, zwaliska skeny. 
Stoją jeszcze na wpoi strzaskane potęzne kolumny; u stop ich, w prochu, dumne kw1e_ciste kapitele, frag
menty fryzów, metop, zdobiących niegdyś Teatrum. Na postumentach szczątki posągow. Cudne ich głowy, 
toczone ramiona, cząstki torsów leżą gdzieniegdzie wśród rumowisk Za_cho'l'(ąly się niemal w ca/osc1 po
dwójne schody wiodące z proskenion na poziom skeny. Zachowa/a się t~z częsc muru za .skeną, kry1ąc sobą 
rozległy widok. W pośrodku orchestry resztki ołtarza. Unoszący się zen lekki dym, w1ence 1 kwiaty u pod
stawy świadczą jakby o niedawnej ofierze złozone1 przez ta1~mnicze ręce Ni.eznanemu Bogu .. W głę~1! po
między skrajem skeny i amfiteatru olbrzyny1 wy/om, przez ktory wzrok b1egn1e w siną nie_skonczonosc mo
rza. Na skenie nic oprócz martwych g/azow, nieba 1 morza. Jest noc. Na niebie 1asno 1arzą się gwiazdy. 
Blady księżyc oświeca niepewnym, .mdłym blaskiem_ wnętrze ruin, rzuca1ąc długie cienie, tworząc cza me 
przepaście głębin w załomach muraw. Cisza 1 spoko}, tylko morze, niestrudzone, niespoko1ne, tłucze się 
ciężko o nadbrzeżne skały. . . . . . . . . . . z prawej strony wychodzą na scenę Kroi Roger 1 Edns1. Kroi w zniszczone}, zakurzone} tunice, z rozwianym 
włosem, znużony, siada ciężko na jednym z głazów. Kry1e twarz w dłoniach. Po chw1l1 podnosi głowę 
i rozgląda się wokół. 

Król Roger 
Wokół martwota głazów, 
Sina nieskończoność mórz, 
I srebrna tajemnica gwiazd! 
do Edrisiego 
Gdzie mnie przywiodłeś druhu? 
Tutajże błąkań naszych kres? 
Wśród głazów, gdzie wieczyście czuwa 
Zgasłych uniesień trwożny wid 1 . 
Może się echem na nasz zew odezwie 
Zaczarowany śmiech? 

Edrisi 
Zawołaj, zawołaj, zbudź! 

Król Roger 
Do snu mię kołysze świtanie, 
Niepokój usypia jak dziecię, 
Ach, gdzież jest moje kochanie? 

Edrisi 
Zawołaj, zawołaj, zbudź! 

Król Roger 
Włóczęgą dzisiaj jest Król, 
Zebrakiem, co rąk tęsknotę 
Wyciąga po jałmużn dar, 
Kryjąc swe puste serce 
W zniszczony łachman snów! 
Nienawiść, miłość ... puste słowa! 
Spłonie w ogniu władcza maci 
Kogoż dzisiaj szuka Król? 
Czyjej pieśni łaknie ech? 

Edrisi 
Zawołaj, zawołaj, zbudź! 

Król Roger 
W pustce drzemie siny lęk, 
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Widm korowód płynie w tan. 
Zbudzić widma? Zakląć sny? 
Wola. 
Roksano! Roksano! 
Nasłuchu1e. 

Roksana 
w oddali 
Rogerze! Rogerze! 

Edrisi 
Zbudzony! Zbudzony czar1 

Król Roger 
Edrisi 1 Słysz I 
Z oddali mórz płynie jej głosi 

Edrisi 
Zbudzony czar! 

Król Roger 
Wola. 
Roksano! 
Nasłuchuje. 

Pasterz 
z oddali 
Rogerze! 

Król Roger 
To oni 
Nienawiść, miłość! 
Edrisi, gdzież jest zwątpień kres? 

Chór 
za sceną, z oddali 
A ... ! 
Król strzaskał swój spiżowy miecz, 

Na sąd się stawił wielki Król! 
A .. 1 

Roksana 
bliżej 

Płonące jak pochodnia serce, 
Bogu w ofiarny rzuci stos. 

Chór 
A ... 1 

Na sąd, na sąd staw się Królu I 

Król Roger 
W ciemności śpiewa siny lękl 

Pasterz 
z oddali 
Rogerze, tam swój zostaw lęk, 
Gdzieś miecz rzucił swój: 
W minionej grozie burz ... 
Księżyc nagle wychodzi zza chmur, oświetlając te-
1emniczym blaskiem ruiny. Roger ogląda się wokół 
w cichym zachwycie 

Król Roger 
Nadziemski wokół świta brzask! 
Z głębi sceny zbliża się powoli Roksana, owinięta w 
długi szary płaszcz. 

Ędrisi 
Swiatło wid , srebrny czar, 
Snów przywoła błędny rój 
Widzi nagle Roksanę. 
Rogerze, spójrz! 

Król Roger 
Widzi Roksanę. 
Roksano! 

Roksana 
Oto jestem Rogerze, 
Wołałeś mię? 

Król Roger 
Przygląda się jej gorączkowo. 
Tyżeś to, Roksano! 
Usta kraśne tymże uśmiechem słodkim kwitną, 
Teżsame włosów złoto żywe 
Oblicze cudne blaskiem poi. 
Lecz w oczach twych tajemnica, 
Głębsza niż w gwiazd połyskach 1 
Roksano 1 Tyżeś to? 
Czy jeno widmo blade, 
W obłędnej poczęte tęsknocie? 

Roksana 
Jestem przy tobie, Królu Panie I 
Idę do ciebie w rannem świtaniu 1 
Daj mi swą rękę, Rogerze1 
Wwiodę cię w bramy mego pałacu, 
Tam spoczniesz na mojem łożu. 
Daj mi swą rękę, Rogerze! 

Król Roger 
A on? 
Gdzie jest on? Pasterz? 

Roksana 
Odszedł, znikł, 
Rozwiał się w mroku, 
Stopił się z mgłą. 
W oddali dziwna muzyka, jakby zawodzących gło
sów kobiecych i fujarki. 
Słyszysz! Jeno cichy fletni śpiew, 
Jak dalekie echo łka ... 

Król Roger 
Nie wierzę cil Nie wierzę I 
Jego zew daleki, 
Jak tęsknot tajnych echo 
Wciąż wokół brzmi! 
Gdzie je.st Pasterz? 

Roksana 
Jest w gwiazd uśmiechu, 
I w gromie burz. 
W wielkim kręgu ław kamiennych, 
Jako złote krąży widmo. 
Wokół ognia, co radosny 
Pląsa na ołtarzach. 
I żałobnym dymem wzlata 
Kl! niebiosom milczącym 1 
Wskazuje ręką ku skenie. 
Tam, wśród rumowisk, 
Gdzie żyje wieczysta tęsknota, 
Z szczęśliwym się błąka uśmiechem i 
I stamtąd woła 
Ku otchłaniom twego serca, 
I zakląć chce twą moc samotną 
W wiekuisty kształt I 

Pasterz 
z oddali 
Rogerze! Rogerzel 

Roksana 
Słyszysz go? 

Król Roger 
To oni To oni 
Wpatruje się uporczywie w skenę. Roksana budzi 
go z zadumy. 

Roksana 
Syć ofiarny, wartki płomień! 
Niech się wzbija ku niebiosom i 

Król Roger 
W popieliskach żywe iskry1 
W ogniu zniszczą się tęsknoty i 
Roger i Roksana rzucają gorączkowo stosy kwiatów 
i wieńców leżących u stóp ołtarza w ognisko, które 
wybucha nagle 1askrawym płomieniem. W tej chwi
li, wśród zwalisk skeny pojawia się Pasterz pod po
stacią Dionizosa. W zjawisku tym jest coś nieziem
skiego. Bije od niego blask, w nim jakby źródło ma
jący: poza nim l':!Szystko tonie w tym większej ciem
ności. Liczne postacie, które za chwilę zaczną się 
pojawiać na lawach amfiteatru, są ledwie widocz
ne, wyczuwa się raczej ich ruch tłumny, niż się je 
widzi. Odgłosy fletu i glosy ludzkie trwają przez cały 
czas następnej sceny, wzmagając się z każdą chwi
lą, przechodząc w oddzielne okrzyki i wołania. 
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Pasterz 
na skenie 
Rogerze! Rogerze! 
Czy słyszysz głos mój? 
Co wieczyście z głębin twego serca 
Spiewa pieśń radosną? 

Chór 
z oddali za sceną 
Czy słyszysz pieśń? 

Pasterz 
Bije płomień ku niebiosom, 
Blask nadziemski, szal radosny1 
Uśmiecha się tajemnica, 
Głębie stają się przejrzyste. 
Na dnie serca samotnego, 
Sen twój nieprześniony, 
Wielkiej mocy sen 1 

Chór 
Czy słyszysz zew, tajemny zew? 
Tajemny głębin zewi 
Ku tobie! 
Przez cały ciąg powyższej sceny Król stoi wpatrzo
ny gorączkowymi oczami w widmo Pasterza, z wznie
sionymi ku górze rękami. Pierwszy brzask, gwiazdy 
powoli gasną 

Pasterz 
Wola w głąb sceny 
Ku mniel Ku mnie! Wzywam was' 
Na błękitne morza, 
Na bezbrzeżne oceany, 
Wzywam was w bezkresną wędrówkę, 
W radosny tani 
Ku mniel Wzywam wasi 

Roksana 
Ku tobie! Ku tobie! 
W szale pieśni! W szale tańca! 
W upojeń kraj! 

Act Ili In th rum of an anc1ent theatre 
Ro er earche for Roxana nd the she
pherd. Soon they appear, and h follow 
them llke a pil rlm. Suddenly the h pherd 
becom Dion u and h d c pl b c
chantes and ma n d . Th y dance csta
tically, and then depart wilh Roxanna Ro-

er remain alona in in a hymn to the 
rl In un. He ha re i ted po erfut 
tempt lion, and ha ther by ch1e d ho
lene . 
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Chór 
Ku tobiet 
W szale pieśni! 
Ku sobie wzywa nas! 
Wzywa nas, 
W upojeń wiecznych krajl 
W niepewnym blasku świtania widać nagle posta
cie pojawiające się na szczycie amfiteatru, nara
zie pojedynczo, coraz ich więcej, tłumią się, zbie
gają po olbrzymich stopniach law, przebiegają w głąb 
przez scenę do miejsca, w kierunku skeny, na któ
rej wciąż stoi Pasterz, otaczają go ciasnym kołem. 
Blask bijący od Pasterza mierzchnie tak, iż wresz
cie znika on z oczu widza. W chwili największego 
napięcia ruchó w i okrzyków, Roksana, w które1 już 
od pewnej chwili czuło się budzącą tajemną silę, 
zrzuca nagle swój długi płaszcz i ukazuje się w stro
ju greckiej menady Chwyta leżący na ziemi obok 
ołtarza tyrs owity kwiatami i łączy się w okrzyku z 
resztą chóru. Potrząsając tyrsem biegnie ku skenie 
ginąc w tłumie postaci Król zdaje się tego nie wi
dzieć, pogrążony w odrętwieniu. Okrzyki trwają dłu
gą chwilę, powoli milknąc w oddali. Tłum postaci 
znika również. W pewnej chwili scena jest zupełnie 
pusta, oprócz Króla stojącego w odrętwieniu i bez
ruchu oraz Edrisiego. Ogień na ołtarzu przygasa . 
Natomiast natęża się powoli światło poranka Nie
bawem wyczuwa się poza obrębem teatru pierwszy, 
miedzianozłoty promień słońca. Wnętrze teatru po
zostaje nadal w ciemności. 

Edrisi 
odzyskując jakby świadomość 
Prześniony sen! 
Stargany łańcuch złud I 

Król Roger 
Ogląda się wokół, z radością. 
Edrisi , już świt' 
Jakby tajemną silą wiedziony, idzie ku głębi sceny, 
poczyna się lekko wspinać na piętrzące się stopnie 
law. Edrisi patrzy nań ze zdumienim. Wreszcie Król 
staje na szczycie teatru pogrążonego jeszcze w si
nym mroku, sam jaskrawo oświetlony porannym 
słońcem. 
Slońcet Słońcet 
Edrisi' 
Jak białe skrzydła mew 
Na modrej mórz roztoczy 
Zagle' 
W bezkresy płyną, w dall 
Jak lekkie, zwinne, 
Jak białe piany fal! 
Edrisit 
Skrzydła rosną! 
Obejmą cały światt 
A z głębi samotności, 
Z otchłani mocy mej 
Przejrzyste wyrwę serce, 
W ofierze słońcu damt 
VJ.Yciąga ku słońcu złożone dłonie, jakby unosząc 
w nicl1 bezcenny dar 



MAŁGORZATA KOMOROWSKA 

Źródło - odbicie 
Król Roger zrodził się z czasu, w którym dojrzewał Szymanowski, z ziemi, na której wzrastał, 
z lektur i podróży. Miał swój początek w chwilach wojny i rewolucji, kiedy nie było pewności, czy 
w ogóle ocaleje szt U1ka, czy ludziom potrzebna będzie jeszcze muzyka i czy gdziekolwiek odbędzie 
się kiedyś jakakollwiek premiera operowa. Lata poprzedzające rok 1918 były okresem przełomu 
epok, rozpadały się wniwecz zastane wartości, narastały wątpliwości, kłębiły 1idee, szły fale irracjona
lizmu, ekspresjonizmu, fowizmu, dadaizmu, surrealizmu, nowego mistycyzmu. Szymanowski rozpa
czliwie chronił strzępy nadziei i wiarę w sens przemian. „W życiu narodów, podobnie jak w sztuce, 
piękne jest jedynie wznoszenie i twórczość, a nie rujnowanie i zagłada chociażby nawet przeżytych 
już form". „Wydarzenia czasów, w których żyjemy, wydają się nam jakimś krwawym, koszmarnym 
chaosem, z którego muszą wyło nić się w końcu nowe formy historycznego bytu" - pisał w artyku
łach do gazety o znamiennym tytule „Wojna i Pokój" w Elizawetgradzie jesienią 1919 r. 

Kresy dawnej Rzeczypospolitej były pasmem granicznym tego kłębowiska. Ołtarze wznoszono tu 
różnym bogom, Polacy żyli obok Ukraińców, Rusinów, Rosjan, Zydów, mieszały się języki, kultury 
i obyczaje, świat romański ze słowiańskim, katolicki z prawosławnym, intelektualny sposób my
ślenia z emocjonalnym. W momentach szczególnie intensywnych doznań płynących z dziejów tej 
ziemni, Ukraina z przełomu wieków mogła wydawać się podobna średniowiecznej Sycylii, z tam
tym splotem świata greckiego, rzymskiego i arabskiego. Poetyckie świadectwo takiego wrażenia 
dał Jarosław Iwaszkiewicz w wierszu zatytułowanym Do Karola Szymanowskiego, opatrzonym 
mottem ze Słowackiego: „Boże, kto Ciebie nie czuł w Ukrainy błękitnych polach ... " i opublikowa
nym w „Muzyce" w 1929 r. 

W nieco manierycznych zwrotach Iwaszkiewicz wspomniał tam urzekający krajobraz stepowych 
pól i wspólne dla obu - poety i muzyka - „duchowe drogi" wiodące z ojczystej Ukrainy. Aluzyjnie 
napomknął o utworach Szymanowskiego, w których miał myślowy bądź tekstowy udział, czyli 
o Pieśniach Hafiza, Pieśniach muezina szalonego, Mitach i ... Królu Rogerze. 

Mówiliśmy, rozgrzani światłem i zadumą, 
Król dalekiej Sycylii, niewiadomy Roger, 
Mieszając Wschodu złoto ze srebrem Wieczoru, 
Gra nam nieszpornym dzwonem wonnego Palermo 
Wezwanie ku objacie, straszniejszej nad wszystko, 
Która by w jednoczącym bachantek wołaniu 
Duszom naszym Prawego objawiła Boga. 

Przemykające przez strofę „bachantki" to pewnie echo książek prof. Tadeusza Zielińskiego. Fascy
nującej, Zeusowej postaci profes~ra Iwaszkiewicz poświęcił zresztą osobny wiersz (potem uczynili 
to również Wierzyński i Lechoń). Ow wybitny polski humanista miał wielki wpływ na życie umysło
we generacji Szymanowskiego. Urodzony na Ukrainie, wykładał w Petersburgu i Warszawie; pi
sząc w językach rosyjskim, polskim j niemieckim ukazywał wagę dziedzictwa świata antycznego 
w kulturze europejskiej. Cykle prac Swiat a.ntyczny, Współzawodnicy chrześcijaństwa należały 
do najważniejszych lektur tamtego czasu. Prof. Zieliński podkreślał ciągłość psychologiczną mię
dzy światem antycznym i chrześcijańskim, z oczywistą cezurą, jaką d·la historii ludzkości było 
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pojawienie się Mesjasza. Na kartach Cesarstwa Rzymskiego przedstawił żywo , w całej dialektycz
nej złożoności historycznej i moralnej, postaci cezarów. W tym szeregu zwraca uwagę osoba Julia
na Apostaty, Odstępcy, panującego w IV w.n.e. 

Jak wiadomo Julian, zachowując pozory wiary chrześcijańskiej, żywił kult dla dawnych bogów. 
Potajemnie oddawał cześć szczególnie umiłowanemu bogu Mitrze, uosabiającemu Słońce , Helio
sa. Gdy wzmocnił swą siłę polityczną , zezwolił żołnierzom na jawne składanie ofiar, aż wreszcie 
nakazał otwierać pozamykane świątynie pogańskie, odnawiać ołtarze i posągi bóstw, powracać do 
tradycyjnych kultów i obchodów. Konflikt wiar, któremu Julian swym życiem dał osobisty i polity
czny wyraz, przejął potem opernwy władca, król Roger z dzieła Szymanowskiego i Iwaszkiewicza. 
A warto dodać, że kiedy dwaj młodzi twórcy próbowali oblekać swego bohatera w słowa i nuty, 
popularnością cieszyło się pisarstwo historyczne Rosjanina, Dymitra Mereżkowskiego, w tym po
wieść biograficzna Julian Apostata. 

Myśti wiodące w stronę Króla Rogera tkwią także w twórczości Tadeusza Micińskiego , głównie 
w Bazylissie Teofanu, wydanej we Lwowie w 1909 r., czyli znanej chyba Szymanowskiemu przed 
jego pierwszą podróżą na Sycylię . Didaskalia w pierwszym akcie Rogera i Bazylissy wykazują 
zadziwiającą zbieżność. Dramat Micińskiego rozpoczyna chór (tak jak operę Szymanowskiego) -
brzmi Hymn Monachów, a potem „śpiew chłopiąt i psaltów męskich ". Bazylissa jest w ogóle ko
biecym wcieleniem Dionizosa. Wydaje się , że Szymanowski zaczerpnął z tego tekstu wiele akceso
riów i przesłanek myślowych, na co zwróciła uwagę Teresa Chylińska . 

Mówi się w Bazylissie o Kosmokratorze Bogu i Kosmokratorze Cesarzu , a Jan Cymisches to Au
tokrator. W Misterium (akt Ili) Bazileus Nikefor modli się przy pustym sarkofagu „ukochanej mał
żonki Bazylissy Teofanu ", i „lud się trwoży " jej „dziwnym zniknięciem " : ona zjawia się potem nagle 
„w szacie prostej, lnianej, z pękiem dzikich kwiatów nad głową". Roman Melodos (wg autorskiego 
spisu osób założyciel gminy w górach) występuje jako ni to Chrystus, ni to Orfeusz z harfą , otacza
ją go śpiewające kobiety i mężczyźni. Widmo Dionizosa - myśliwego Zagreusa - przemyka w gę
stwinie winogradów i „wiecznie zielonego bluszczu'', okrywa go niedźwiedzia skóra. Bazylissa że
gna Nikefora kwestią „Człowiekiem jest ten , kto znalazł swoje dopełnienie ", zostaje z Dionizosem, 
ma z nim dziecko. Ostatnim zdaniem dramatu są słowa Choeriny: „Ty - Wielkie Wszystko - Dioni
zos - zmartwychwstaniesz!" , a przed tym Bazylissa mówi: „Kochajcie, moi synaczkowie, mnie 
i Słońce , a jeśli trudno będzie wam to kiedyś wykonać - tylko Słońce! " 

Słońce z Dionizosem (tak ważne dla symboliki Króla Rogera) stale było obecne w prądach umy
słowych i artystycznych początku wieku. Badacze literatury podkreślają typową dla późnego okre
su Młodej Polski problematykę odnowionego mitu dionizyjskiego: Miciński swą Bazyliss~. ,,trage
dię z dziejów Bizancjum X wieku" poświęca „Apoll i ńczykom czy Dionizyjczykom". U Wyspiańskie
go w. Akropolis wjeżdża na Wawel słoneczny Apollo-Chrystus. Ewa Pobratyńska z Dziejów grze
chu Zeromskiego śni o Apollinie. Berent w Zywych kamieniach daje opis rytuału Dionizosa. Mo
dernista Edward Leszczyński pisze Pieśń Dionizosa. W satyrycznej powieści Struga Zakopanopti
kon piękny góral Józef Sajciak porównany jest do „boskiego Dionizosa w korowodzie bachantek". 
W Tuwima Sokratesie tańczącym filozof przystaje do hulaszczej kompanii Dionizosa. Iwaszkie
wicz ogłasza tomik poetycki Dionizje . Jednym słowem , Apollo i Dionizos pojawiają się w drama
cie , powi eści i poezji, portretowani lirycznie, patetycznie, satyrycznie i symbolicznie nie tylko 
w naszej literaturze. Szymanowski ze Spiessem interesowali się żywo literaturą włoską , pisarzami 
ze „słonec7nej Italii". W pamiętnikach Benvenuta Celliniego jest np. scena, gdy artysta więziony 
w Zamku Sw. Anioła marzy, by ujrzeć tarczę-słońca. Modli się do Boga, by był godnym ujrzenia 
słońca , tęskni do słońca, aż pewnego ranka ma widzenie: w środku słonecznego kręgu zjawia się 
Chrystus na krzyżu. Pokrewnych motywów nie brak w powieściach współczesnego Szymanow
skiemu, sztandarowego pisarza epoki, Gabriela d'Annunzio. Np. w Triumfie miłości kochankowie 
nad morzem napotykają lud czekający nadejścia Mesjasza Tłum składa hołd słońcu . D'Annunzio 
opisuje koczowisko pielgrzymów spodziewających się nawróceń i cudownych uzdrowień, co jest 
opisaniem faktów raczej niż wyobrażeń , gdyż wielu bywało Mesjaszy w rejonie Abruzzów. Bohater 
powieści wspomina także ruiny bazyliki opactwa św. Klemensa w Casauria, nagle pojawiające się 
przed oczami przybysza w słonecznej dolinie pośród pól (jak w Ili akcie Rogera) . 
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Czas wskazać wreszcie na Bachantki Eurypidesa, bezpośrednie źródło inspiracji li aktu Króla 
Rogera . . Szymanowski . czytał tragedię w rosyjskim przekładzie prof. Zielińskiego (tłumaczenie 
Kasprowicza ~kazało się dopiero w 1931 r.). Konflikt toczy się tam między bogiem Dionizosem 
1 krolem tebansk1m Pentheusem; występują m.in.: wróżbita Tejrezjas, Bachantki , założyciel Teb 
Ka?mos, ~natka Pentheja Agawe . Obrzędy dionizyjskie mają dowieść, kto posiada większą moc, 
kroi czy bog. Pentheus szaleje : 

Podobno. miał. z lidyjskiej przybyć tutaj ziemi 
Czarownik jak1s, oszust z oczami ciemnem i 
O słodkiej barwie wina; jak u Afrodity, 
Włos jasny ma, utrefion, w ś liczne pukle zwity. 

Rozkazuje służbie: 

Wy idźcie na prześ p i egi! Włócząc się po mieście, 
Ujrzycie moze dudka, włóczęgę, nievvieście 
Podobniejszego raczej, co w niewiasty wpaja 
Nieznaną dotąd sprośność' Schwyćcie mi hultaja, 
Porubstwo szerzącego, spętać, przywi eść do mnie 
Na śmierć ukamienować! ' 

Język Kasprowicza jest dosadny, kłótnię Dionizosa z Pentheusem przepełniają wyzwiska: 

Pentheus: O, gorzko mi zapłacisz za swoje wykręty' 
Dionizos: A ty.za swą głupotę , za swój szał nieświęty' 
Pentheus: O, cw1k 1 frant ten Bachus, a czelny bez miary' 
D1on1zos: Czem myślisz mi dogodzić? Jakie zadać kary? 
Pentheus: Nasamprzód tej cię bujnej pozbawię czupryny. 
D1on1zos: Nie tykaj! Prawo do niej ma li bóg jedyny 
Pentheus: A potem thyrs ten oddasz, który dzierżysz w dłoni. 
D1on1zos: Sam wydrzyj Dioniza własność' Niech się broni' 
Pentheus: A potem ot' do ciupy każę zamknąć ciebie. 
Dionizos: Jeżeli ja tak zechcę, bóg z ciupy wygrzebie 

Wobec .tego .dialogu, kulfl'.in.acyjna rozmowa Króla Rogera z Pasterzem przebieg ma iście salono
wy. Delikatnie wygląda tez finał opery S~ymanowski_ego, podczas gdy dramat Eurypidesa kończy 
się krwaw~. W op~rze Rogerowi nie udaje się skłonie Roksany do powrotu, ale przyjmuje tę stratę 
z r_ezygnaCJą 1 obaj z Pasterzem rozchodzą się , każdy w swoją stronę . U Eurypidesa płonie pałac 
krola Teb , bachantki rozszarpują bydło, rozbrajają hufce męskie. Dionizos próbuje uratować Pen
theusa, strojąc go w szaty niewieście . Choć król ucieka na wysoką jodłę, zostaje ukamienowany 
przez bachantki , wśród których jest jego matka, oszalała Agawe. 

Zanim jeszcze zaczęł~ P.o~stawać .Pierwsze s~kice K.ró!a Rogera, Szymanowski napisał kantatę 
Aga ~e na alt solo, chor zensk1 1 orkiestrę do slow Zof11 Szymanowskiej wg Bachantek Eurypidesa. 
W ogole motywy wykorzystane ostatecznie w operze długo nurtowały i Szymanowskiego, i lwasz
k1ew1cza. 

U 1_"'.'aszkiewicza był to m.in. ~spomniany już tomik poetycki Dionizje, opublikowany w 1921 r., 
1 pozne e.cho Rogera w pow1esc1 Cze.rwane tarcze z 1934 r. Znajdujemy tam opis przybycia boha
tera ks1ązk1 , ks.1ęc1a H~nryka Sand?m1erskiego, do Palermo i w tym palermitańskim epizodzie spoty
kamy. wszystkich znajomych z Kro/a Rogera: samego króla, królową (tyle że Sybillę, nie Roksanę), 
Edris1ego, tajemniczego. pasterza .i scenę orgiastycznego tańca, który Sybilla przypłaca omdle
niem. Są tez te same miejsca akcji: pałacowa kaplica, królewska komnata i ruiny starej świątyni 
w zielonej dolinie ; Pasterz wprawdzie milczy - lecz nikomu nie znany stoi ,,triumfalny jak król" 
1 czuwa nad pogansk1m obrzędem . Ma postać Dionizosa. 

U samego Szymano.wskiego.najpoważniejsze przyczynki do źródeł Króla Rogera odkrywamy we 
fragmentach pisanej_ przez niego w latach 1917-19 powieści Efebos. Jej bohater, młody Alo Ło
w1ck1 , odbywa podroz artystyczną przez Włochy. Poróżniony z przyjacielem imieniem Korab, za
trzymuje się w Palermo, a w epilogu jedzie do ruin świątyni w Segeście. Tam w białą od księżyca 
noc odnajduje Koraba 1 następuje między nimi wielkie pojednanie. Wrażenia z Palermo zawiera 
przytoczona w powieści próba literacka Ala, Opowieść o cudzie świ~tego młodzieniaszka /noka 
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Porfirego-lkonografa. lnok Porfiry wysiany był przez Basileusa do stolicy Panormos, by przy
ozdobić nową świątynię im . Matki Bożej, wzniesioną przez admirała floty króla Rogera li. Płynąc, 
widział jak w dali „płoną i jarzą się w zachodzącym słońcu spiętrzone , skłębione na brzegu, po
tworne i wspaniałe w swym chaosie kamienne mury, złote kopuły, strzeliste wieże straszliwego 
miasta Bysantion („.) , potężne załomy murów Złotego Pałacu Basileusów, kryjącego w swym 
wnętrzu tyle okrutnych zbrodni , zatapiające potopem krwi przecudne swe zielone marmury- verde 
antico, białe frygijskie o czerwonych żyłach, zaróżowione odblaskiem jutrzenki pentelikońskie , 
zielono-lazurowe tesalijskie, różowe onyksy, wreszcie szkarłatne porfiry zdobiące komnaty, w któ
rych rodz i ły się niezliczone szeregi Kosmokratów-Porfyrogenetów, władców świata". Jakże kolo
rowe widzenie świata' (Stąd może wielkie bogactwo barw w muzyce Szymanowskiego?) Taki typ 
wyobraźni rządzi piórem Micińskiego - podobnie wyglądają didaskalia do Króla Rogera . 

Nie chodzi wszakże tylko o podobieństwa natury zewnętrznej. Odnaleziony przez Teresę Chylińską 
w 1982 roku (i opublikowany, wraz z komentarzem, w „Ruchu Muzycznym") rozdział Efebosa , 
wzorowany na platońskiej Uczcie, ujawnia głębsze jeszcze pokłady genezy Króla Rogera. Właśnie 
w latach 1918-19, kiedy pracował nad Efebosem i myślał nad Rogerem, Szymanowski rozstrzygał 
najistotniejsze osobiste problemy moralne. Własny dramat wyboru między chrześcijańskimi nor
mami etyki seksualnej, akceptowanymi społecznie , a miłością platońską przenosił do szkiców 
literackich i muzycznych. Zbieżność wielu szczegółów powieści i opery jest tak uderzająca , że 
można by wręcz mówić o Uczcie z Efebosa jako szkicu do Rogera (albo też o Rogerze jako szkicu 
do Uczty). 

Dysputa w gronie przyjaciół Ala Łowickiego toczy się w niewielkiej rzymskiej tawernie . Kompozy
tor Marek Korab (porte-parole Szymanowskiego) mówi o Bachantkach Eurypidesa jako temacie 
libretta operowego. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim trudność w scenicznym upostaciowa
niu Dionizosa - tego efeba „o zmysłowych wargach, we wzorzystym, kolorowym chitonie, w na
rzucie koloru szafranu, z nie wyprawioną skórą lani przerzuconą przez ramię, („.) o długich lokach 
lśniących jaskrawym, miedzianym blaskiem, spadających po obu stronach delikatnej i pięknej, 
młodzieńczej twarzy z głębokimi oczami pałającymi ogniem nieodgadnionej, wiecznej tajemni
cy! ... " 

Dalej rozmówcy rozważają pojęcie normy w miłości i odstępstw od niej. Rozprawiają o dogma
tycznej etyce wspartej o nieziemski ascetyzm Chrystusa, o wielkiej kulturze antycznej, wzniesionej 
na fundamentalnej zasadzie wolności jednostki, i o symbolice miłosnych mitów, w których Grecy 
wyrazić zdołali najsubtelniejsze, aż do niemal mistycznych, odcienie miłości. Przytaczają słowa 
Sokratesa z Platońskiej Uczty, który mówi, że dusze kochającego i kochanego „ " wędrują („.) po 
świetlistych szlakach i w wielką godzinę wyrastają im skrzydła» , („.) podczas gdy my dziś , ogar
nięci dumą i próżnością bezdusznej, mechanicznej kultury, (.„) bijemy skrzydłami Ikara o ściany 
nieodgadnionych tajemnic miłości i piękna ... " 

Aż Korab wspomina wielkopostne nabożeństwo w kościele Matki Bożej w Krakowie . „ Pamiętam 
głębokie, w półcieniu, czerwono-złociste gotyckie sklepienie z migocącymi płomykami na ołta
rzach i przed świętymi obrazami . („ .) A pod wysokim sklepieniem oddzielającym wielki ołtarz wisi 
krucyfiks. (.„) Ogromny drewniany krucyfiks, a na nim Chrystus nadnaturalnej wielkości, wyglą
dający tak, jakby dopiero przed chwilą skonał w okropnych męczarniach , tak cudną i cierpiącą miał 
twarz. („.) Kochałem („.) tylko ukrzyżowanego Chrystusa, który umarł w mękacl1 , by odkupić 
moje ciężkie grzechy, i z n iedosiężnej wysokości sklepienia obracał ku mnie swoje cierpiące obli
cze. I tylko jednego nie rozumiałem: dlaczego właśnie On - taki biedny i czuły , bliski i kochany, 
wymagał od ludzi tego, co wydawało mi się niewykonalne. I miłość ta, i tamto zdziwienie pozosta
ły we mnie na zawsze, aż do tego przerażającego momentu , kiedy to wiele lat później, gdy byłem 
po raz pierwszy we Włoszech [„.], ujrzałem i wreszcie odgadłem Jego Oblicze spoglądające na 
mnie ze smutkiem z żałosnych resztek farby na popękanej ścianie , zżartej przez wilgoć i czas: to 
prawdziwe Jego młodzieńcze Oblicze, które ujrzał Leonardo - w proroczym chyba śnie' - tak bar
dzo odbija się od innych, ten jedyny wierny wśród wizerunków Chrystusa. Dopiero wtedy, ogląda
jąc z drżeniem serca to ucieleśnione przez Leonarda da Vinci nadludzkie, bezkresne cierpienie , 
poczułem nagle, że nikt go nie rozumiał! Zrozumiałem , jak w najbliższym, wąskim kręgu Uczniów 
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i wiernych - prostych, nieokrzesanych, naiwnych ludzi - niewolniczo, płasko i fałszywie tłumaczo
no Jego Słowa! Dopiero wtedy pojąłem, kim był On w rzeczywistości - On - Chrystus - Eros'" 

Podczas tych słów Ko raba w rzymskiej gospodzie zgasła ostatnia świeca . Ktoś niespodzianie otwo
rzył okno. Do wnętrza wlała się fala aromatycznego, porannego powietrza i złociste promienie 
wschodzącego słońca . „Oczy i płuca siedzących (.„) wypełniły się nagle cudowną , ożywczą świe
żością rodzącego się dnia". 

Odczytać tu można wyraźnie ważne punkty Króla Rogera: Słońce , cierpiącą twarz Chrystusa i Jego 
Młodzieńcze Oblicze (potem przecież w didaskaliach opery znajdzie się opis wizerunku Chrystusa 
Pantokratora z ogromnej bizantyjskiej mozaiki ; na scenę wstąpi młodzieniec o boskich rysach , 
a Roger znajdzie ukojenie w Słońcu). Odnalęźć też można realia ze znanych kompozytorowi miejsc: 
mozaikę z Pantokratorem z kopuły Soboru Sw. Zofii (Mądrości Bożej) w Kijowie, drewniany krucy
fiks z krakowskiego kościoła i fresk Leonarda da Vinci zapamiętany z Wioch. 

Jak większość ówczesnych oczytanych humanistów, Szymanowski był dobrze przygotowany do 
włoskich podróży. A może nawet wcześniej zaintrygowany postacią Króla Rogera? W nader po
czytnej wtedy książce, Oczerkach Italii (Obrazach Włoch) Muratowa, udostępnionej czytelnikom 
polskim dopiero w r. 1972, dużo było o Rogerze, a Palermo - atrakcyjnym punktem na turystycznej 
trasie. Jedna ze złoconych mozaik palermitańskiego kościoła Santa Maria dell'Ammiraglio (czyli 
Martorany) przedstawia Rogera w chwi li koronacji. Roger twarz ma tam pobrużdżoną, brodę przy
ciętą równo, oczy wielkie i nieruchome, dłonie puste, lekko uniesione , o długich, wąskich palcach . 
Podobne portrety były typowe dla sztuki bizantyjskiej . Artyści tamtych wieków malowali oczy bez 
blasku i rzęs patrzące w nieskończoność , dziwne uszy 11ie odbierające dźwięków ziemi , usta bez 
uśmiechu a11i grymasu bólu , dłonie drobne, o ,pięknej linii, ale jakby bezcielesne. 

Szymanowski miał wiedzę o stylu i chłonność artysty. Gdy w kwietniu 1911 r. znalazł się po raz 
pierwszy na Sycylii, podlegał (11 ierzadkim) stanom duchowych rozterek , co zwiększać zwykło ska
lę estetycznych wrażeń . Dwudziestoośmioletni , jeździł po Włoszech ze Stefanem Spiessem. Na 
kilka dni zatrzymali się w Palermo, w hotelu Villa lgiea, położonym pięknie w parku nad morzem. 
Morzem cieszyli się krótko - ot, jedna przejażdżka łódką - bo zaraz poczęło lać jak z cebra. 
W Palermo widzieli metopy ze świątyń Selimuntu (przewiezione do tutejszego muzeum) , kaplicę 
pałacową (Capella Palatina), grób Rogera i jego rodziny w katedrze palermitańskiej. Dalej, odbyli 
trasę typową dla zwiedzających wyspę. Zobaczyli Taorminę (tu ruiny teatru grecko-rzymskiego), 
Syrakuzy (wprost z hotelu wychodzi się na źródło Aretuzy), Agrygent (osobliwy pejzaż, „pejzaż 
z Odyssei" - mawiał Szymanowski), Selinu~t (Efeb z Selinuntu) i Segestę. (Lista skomponowa
nych potem utworów: Metopy, Król Roger, Zródło Aretuzy- stanowi swoisty dziennik owej podró
ży) . Szymanowski odnowił wrażenia , gdy w 1914 r ponownie znalazł się na Sycylii, znów wiosną , 
ze Spiessem, i znowu na krótko, w drodze do Afryki. Może odwiedził wówczas przed Sycylią Ra
wennę? Nad wejściem do Mauzoleum Galii Placydii , siostry cesarza Teodozjusza, widnieje tam 
scena pastoralna z Dobrym Pasterzem-Chrystusem . Ma on tu hellenistyczną urodę , jest bogato 
ubrany, włosy w lokach spadają mu na ramiona. 

Drugi autor Króla Rogera , Iwaszkiewicz, „szkic sycylijskiego dramatu" wysnuł z rozmów z kompo
zytorem. Przyjechał do Jelizawietgradu w czerwcu 1918 r. Tymoszówka była już spalona. Szyma
nowski roztaczał przed młodym przyjacielem obrazy ruin greckich teatrów, misteriów bachicz
nych, świątyń i cały czar krainy mitów. Sycylię swoich marzeń Iwaszkiewicz malował w wyobraźni 
wracając zatłoczonym pociągiem do Kijowa, skulony na stopniach wagonu - i później, we wrześniu 
tego samego wojennego lata w przyjacielskich pogawędkach na odeskiej plaży. 

Na własne oczy ujrzał ją dopiero w 1932 r. Wracał tam potem jeszcze dwanaście razy, za każdym 
osadzając na nowo w sycylijskiej rzeczywistości dawne wyobrażenia. Odkrył , że w didaskaliach do 
I aktu Szymanowski zmieszał elementy Capella Palatina i katedry w Monreale położonej tuż nad 
Palermo; że scenerię aktu li złożył z fragmentów królewskiego pałacu , kościoła św. Jana degli 
Eremiti i Martorany, dodając odrzwia i mauretańską urnę z muzeum; że w akcie Ili opisał ruiny 
świątyni w Syrakuzach i teatru w Taorminie, ale też musiał wspominać Segestę z jej nigdy nie 
dokończoną świątynią w górskiej głuszy. Zrozumiał także pisarz analogię rozpadającego się świata 
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króla Rogera i samego Szymanowskiego, kiedy ten w chaosie wojny i rewolucji pisał swoją operę . 
W 1938 r. powstały Iwaszkiewicza Sonety sycylijskie - poetyckie ślady obecności Szymanow
skiego (i Rogera) na tamtej ziemi . 

Jeżelibym mógł jeszcze coś powiedzieć Tobie, 
Powiedziałbym: Karolu , wiesz, wracam z Sycylii, 
Jaki żal, żeśmy razem tam z Tobą nie byli 
Położyć trochę kwiatów na Rogera grobie. 

Widziałem: góry stoją w liliowej żałobie, 
Słyszałem: grecki słowik w pomarańczach kwili. 
Pasterze na przełęczach ogniska palili . 
Chciałbym Ci to opisać . I właśnie to robię . 

Świątynie opuszczone, niby puste plastry, 
Z których miód wyciekł, cisza kołysze niezłomna; 
Wznoszą się zgruchotane słupy i pilastry 

Ku niebu, które szczerzy lazur jak najrzadszy 
I na błękity morza obojętnie patrzy, 
Mówiąc: życie znikome, śmierć tylko ogromna 

Tak brzmi Sonet wstępny z cyklu jedenastu wierszy, będących - podobnie iak „utwory sycylijskie" 
Szymanowskiegp - zapiskami turysty: Taormina , Metop z Selinuntu, Zródło Aretuzy, Pejzaż 
w Agrygencie, Swiątynia w Segeście . Cień Rogera przemyka przez sonet V - Etnę, jemu poświę
cony jest sonet VII - Capella Palatina: 

Opodal w czarnym zas nął Roger sarkofagu 
Owity w szat arabskich woskowane fale, 
Uśmiechnięty nad berłem złocistym, wspaniale 
Płynie morzem wieczności jak królewską sagą 

A tutaj kościół jego wieczną ważon wagą , 
Tronu znaczon powagą, na złociste szale 
Rzuca nad życie trwalszą , piękną doskonale 
Skończoność. Nie umarłeś I Tyś żywy1 Wstań , magu i 

Rogerze I Zbudź się, narzuć płaszcz palmami wity. 
Zatrzaśnij srebrne sprzączki na złotej kolczudze 
I źródłem twego życia ożyw życia cudze -

Nasza bowiem jest dusza wieczności niesyta, 
A twoja jest podobna pucharowi wina, 
Jak kwiecista Capella twoja Palatina. 

Czas tworzenia 
W niespokojnych miesiącach 1917 r. Szymanowskiego nie opuszczała myśl podjęcia jakiejś wspólnej 
pracy z Iwaszkiewiczem. Różne „bajeczne tematy" odrzucał jeden po drugim. Nie mogąc kompo
nować, pisał powieść Efebos „bez żadnych oczywiście ambicji literackich - a wprost, by wyłado
wać pewne rzeczy z siebie''. Podczas spotkania w czerwcu 1918 roku w Elizawetgradzie („Przy
wiozłeś mi tyle świeżości ze sobą!") poruszali „najintymniejsze kwestie ", kwestie sztuki i teatru. 
Szymanowski mówił o Sycylii i Rogerze. Po powrocie do Kijowa Iwaszkiewicz nadesłał „ pobieżny 
szkic sycylijski" i długi list, uzyskując szybko obszerną odpowiedź. „Kwestia w aż n ości teatru 
jest oczywiście bardzo subiektywną. Ja osobiście i poniekąd i n tere s o w n ie chciałbym wlać 
w Ciebie trochę własnej wiary w jego rozliczne możliwości, jak również w wartość muzyki scenicz
nej. („.) Mnie osobiście [bliską jest i wartościową] Twoja szczególniejsza «barokowość» - którą 
nie wiem dlaczego zwiesz « barbarzyństwem». A zresztą niech i tak!( ... ) Charakterystycznym jest, 
iż pobieżny szkic sycylijski , który mi przysyłasz, olśnił mię od razu dziwną swą bliskością , stał się 
jakby objawieniem własnej jakiejś tajemnicy I Oczywiście , stras zn ie mi się podoba! 
i nic bym więcej nie pragnął, jak gdybyś się nad nim zaczął serio zastanawiać! Jako zupełnie luźną 
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i z~wnętrzną uwagę dodam tylko, iż z punktu widzenia scenicznego (koloru i scen zbiorowych, 
tanców etc.) ~1zantyń .sko-arabskie wnętrza pałaców byłyby mi niezmiernie pożądane . Pomyśl tyl
ko: złoto p~zycm1one 1 sztywność postaci mozaik jako tło albo znów arabskie filigrany, tańce - co za 
«barbarzyn~k1e» a rozkoszne bogactwo. Oczywiście to wszystko trudno pomieścić w jednym wie
czo~ze. Moze w dwóch? Coś w tym stylu, jak ja piszę (jako w i d o w i s ko) - jako prolog do 
własc1wego dr?matu (twój pomysł) odgrywającego się już na właściwych duchowych wyżynach 
istotnych P.rzezy.ć .. Oba połączone centralną postacią (Fryderykiem i tym arabskim magiem) („.) 
stras z n 1 e się JUZ zapaliłem do tego pomysłu i chciałbym ten mój zapał wlać w Ciebie!! Bra
kiem muzyki nie martw się - i to, co jest („.) aż zanadto wystarcza. A chóry (ewentualnie) bizantyń
sko-cerk1ewno-mroc.zne! Myślowo to mi się jasno rysuje nawet, w tym mniej więcej kształcie: 
olbrzymie kontrasty 1 .bogactwa dziwnie się łączących światów (bizantynizm, Wschód, Normano
wie) (prolog). Poszukiwanie ukrytego znaczenia tego, rozwiązywanie jakichś nierozwiązalnych za
gadek (właściwy dramat - teatr w Syrakuzach etc .). Błądzenie wśród niesłychanych skarbów! 
Naprawdę coraz więcej się do tego zapalam!' Właściwa akcja sceniczna (fabuła: jakaś kobieta etc. 
etc.) może być właściwie zupełnie luźna!" [z listu do J Iwaszkiewicza, 18 sierpnia 1918]. ' 

Szkic Iwaszkiewicza nie zachował się. Znamy go ty'lko z relacji autora (w książce Spotkania 
z Szymanowskim) . „Występował w nim Fryderyk li i czarnoksiężnik czy mag arabsk,i, któremu 
przypad~ła znacz.nie więks~a rola .i większy udział w akcji niż Edrisiemu w Królu Rogerze ( ... ). 
Szkic moi odpowiadał mn1e1 więcej obecnemu pierwszemu i trzeciemu aktowi Króla Rogera, bra
kowało ~u bow1ef!l ?rabskiego drugiego aktu oraz tańca . który stanowi zasadniczy motyw i zasad
niczą akC]ę teJ częsc1 opery. W szkicu tym chodziło po prostu o wtajemniczenie bohatera dramatu 
w mi~teria dioniz~jskie i ukazanie wiecznie żywego Dionizosa na tle ruin teatru w Syrakuzach czy 
Segesc1e. Oczyw1sc1e dramat w tym kształcie miał jeszcze mniej akcji niż dzisiejszy Roger. Było to 
raczej .Podw?.jne oratorium, w połowie bizantyjsko-kościelne, w połowie pogańskie ". W owej pier
wotnej wersi1 wszystko odbywało się daleko prościej, niż to pojmował Szymanowski. „Roger nie 
tylko odnajdował .Dionizosa na rui11ach starego teatru, ale szedł za nim i dalej - rz1ucał się w odmęt 
d1on1zyisk1ego , taie.mnego kultu pozostawiając na arenie Edrisiego i Roksanę . Było to przeciwne 
h1stor11, ale log1cznieisze. dramatycznie. Roger nie tylko poznawał Dionizosa w pasterzu, ale szedł 
za nim w mrok, porzucając wszystko dla niego" . 

Po~a t.akim wyłożeniem. treści szkic musiał być istotnie pobieżny, skoro Szymanowski w swej 
„luzneJ 1 powierzchownej uwadze" zawarł tyle elementów treściowych i inscenizacyjnych, a nawet 
muzycznych, które potem znalazły się w Królu Rogerze. Na tamtym etapie krystalizowania się 
pomysłu opery nie było jeszcze zresztą mowy o Rogerze. Bohaterem dzieła miał być przecież 
początkowo cesarz Fryderyk li. 

„Musimy się w k~ótkim czasie zobaczyć - naglił Iwaszkiewicz w sierpniu 1918 r. - właśnie w spra
wie naszej sycyl1Jsk1eJ eskapady - no, naturalnie, że nie realnej, ale operowej Zapalam się coraz 
bardziej do pomysłu , duzo rzeczy mam już w głowie, dużo i Ty swoim listem obudziłeś- sądzę, że 
tę ~arwność , którą ewentualnie kładłbyś na prolog - jak sądzę, można dać na I akt. Przy czym 
Krnlowę-matkę Konstancję norm.andzką postawić na czele bizantyńska-klasztornego chóru . Boję 
się nieco na całym swoim planie 1 na Języku wpływu Bolesława Smiałego Wyspiańskiego, jednak 
będę_ się starał to usuwać. W ostatnim akcie w górach zakończeniem ma być scena kołysanki, 
w ktoreJ Fryderyk zasypia w pieczarze, aby się obudzić za lat wiele, z projekcją gigantyczną na 
przestrzeń chóru królowej matki. Wiesz, że ta legenda, którą zwykle odnoszą do Fryderyka Barba
rossy (o śnie w górach) właściwie właśnie o Fryderyku li powstała. Czy Ci się to podoba?" 

Szymanowski akurat wyjeżdżał nad morze i list ten gdzieś zawieruszył. „Zły jestem okropnie -
pisał juz z Odessy-gdyż pamiętam, że pisałeś coś i o naszych teatralnych planach i miałem zamiar 
nad ty~ się głębiej zast.anowić. Napisz mi koniecznie o wszystkim. Tak bym pragnął, byś się tym 
serio zaiął. Nie masz pojęcia, jakie to dla mnie psychologicznie ważne; jak w obecnym moim stanie 
potrzebuję jakiejś pomocy czy podniety z zewnątrz - jakiegoś artystycznego zapłodnienia dla moż
liwości dalszej pracy muzycznej". 

Niebawem Iwaszkiewicz wtargnął w nadmorskie lenistwo Szymanowskiego. Mieli znów okazję 
rozmawiać o Rogerze - tak żywo, iż po wyjeździe poety „pewnej bezsennej hiszpańskiej nocy 
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w Odessie, zaświtał w głowie" kompozytora konkretny plan muzycznego qramatu. Zanotował to 
w formie literackiego szkicu, w którym przemykają echa prozy poetyckiej Zeromskiego, czy dida
skaliów w dramatach Wyspiańskiego - i poprzez Spiessa przesłał Iwaszkiewiczowi. Szkic zawiera 
zarys fabuły ułożonej w trzech aktach, dramaturgiczne pointy oraz motywacje emocjonalne czwor
ga protagonistów, określonych na razie jako Cesarz, Kobieta, Mędrzec arabski i Młodzieniec. Oto 
fragment początkowy: 

„Akt I: Wnętrze Bizantyjskiej świątyni. (.„) Surowy przepych i sztywność z podkładem bizant
orientalnym. Uwagi. Zasadniczy ton muzyki. Chór - ciągły prawie chóralny jakby liturgiczny śpiew, 
na tle którego bieży akcja. Uwag a. Akcja powinna by się zaczynać od jakiejś liturgii - później 
dopiero wejście Dworu i dialog wyjaśniający sytuację. („.) 

T r e ś ć r o z m o w y: (Może o tym mówić jakiś arcybiskup Cesarzowi) polega na tym, że dziś 
właśnie przed Concilium ma się zjawić tajemniczy Młodzieniec-Anachoreta-święty czy też czarow
nik lub zgoła szarlatan (stosunek kleru musi być doń wrogi i despotyczny) , mieszkający w piecza
rze - za którym lud chodzi gromadami twierdząc, że to święty i prorok, że czyni cuda etc. etc. Tu 
powinien się od razu zaznaczyć stosunek wrogi k Ie r u i pełen zainteresowania ze strony Ces a -
r z a, Kobiety i Arabskiego Maga". 

Do swego szkicu Szymanowski dołączył list z uwagami - na tyle ważny dla teatralnego myślenia 
kompozytora o operze, że warto przytoczyć go w całości. 

„Oczywiście jest to pobieżny szkic, w którym wiele można ku lepszemu przerobić. Ma jednak tę 
zaletę, że jest, przy bogactwie materiału i pozornych antytezach, dramatycznie bardzo jednolity 
i związany. Trudność dialogu polega na uwypukleniu różnych załamań się psychologicznej linii 
Cesarza w stosunku do Młodzieńca. Niektóre analogie z Bachantkami Eurypidesa są zrobione 
z pewną intencją i nie mogą być przyjęte jako plagiaty. Daleki jestem od narzucania Ci czegokol
wiek i krępowania Twej swobody, i być może, że znajdziesz lepsze dramatyczne rozwiązanie zasad
niczego problemu, o który nam chodzi. Sądzę jednak, że to rozwiązanie, które Ci tu proponuję, jest 
bardzo szczęśliwe dzięki swej dramatycznej ciągłości i narastaniu scenicznego działania , o które 
bądź co bądź w teatrze powinno chodzić. Rad bym strasznie wiedzieć, co o tym myślisz? I pragnął
bym otrzymać jak najprędzej od Ciebie wiadomość o tym. Boję się instynktownie buntu w Tobie 
przeciw niewoli cudzego pomysłu. Jednak sądzę, że pomysł ten jako taki nie powinien Ci być 
obcym, bowiem wyniosłem wrażenie z naszych wspólnych rozmów w tym przedmiocie, iż dążyli
śmy dość równoległymi drogami! - Chodziło mi bowiem głównie tylko o zewnętrzny dramatyczny 
węzeł , w który trzeba było wplątać działające osoby - zasadnicze zaś wewnętrzne motywy pozo
stają zupełnie te same. 

Czy nie będzie Cię raził orgiazm akcji? Sądzę jednak, iż jest on koniecznym dla uwypuklenia zasad
niczych motywów dramatu. Moja ulubiona idejka, o tajnych pokrewieństwach Chrystusa i Dionizo
sa, też nie jest Ci zapewne obca. Pod względem zewnętrznie scenicznym jest tam takie fantastycz
ne bogactwo, iż o większym marzyć trudno - co mnie właśnie tak pociąga. Bądź co bądź , mój 
drogi, zastanów się dobrze nad tym i napisz mi detalicznie, co o tym sądzisz. Nie taję wcale przed 
Tobą , że kwestia tego dramatu jest poniekąd kwestią dalszej mej artystycznej egzystencji - tak już 
głęboko pomysł ten zapuścił korzenie w moje wnętrze . Wobec tego mam prawie czoło narzucania 
Ci pracy nad nim! Boję się , by Cię nie raził wszelki brak intymności i jaskrawa, gorąca passja tego 
pomysłu , oślepiająca kolorystycznie, ale sądzę , że są to warunki sine qua non teatru" . 

Na libretto Iwaszkiewicza Szymanowski czekał blisko dwa lata. Pozostawał w stałej psychicznej 
gotowości do podjęcia prac nad operą, skoro natychmiast po otrzymaniu (8 czerwca 1920 r.) 
ukończonego libretta skomponował przy fortepianie akt I i początek aktu li. I w tym momencie 
librecista spadł do roli powiernika. Owszem, Szymanowski rad by uzgadniać z Iwaszkiewiczem 
zmiany sytuacyjne, wspólnie pracować nad tekstem, dyskutować nad Ili aktem. Ale nie chciał 
znów czekać, nie był w stanie zwłóczyć . Sam szukał wyraźn i ejszych zwrotów dramatycznych 
w akcji, porządkował i poprawiał tekst, dodał dłuższe „sola" Roksanie w I akcie i Rogerowi w akcie 
li , napisał drobiazgowe uwagi inscenizacyjne i reżyserskie dla całości , z gruntu zmienił akt Ili 
zdając sobie sprawę, że poetycko będzie on gorszy od tamtych , Pasterza przemianował na Króla 

78 



Rogera. O wszystkim donosił Iwaszkiewiczowi w listach z sierpnia 1920 r. z Warszawy, z lutego 
i marca 1921 r. z Ameryki, uzyskując milczącą zgodę pisarza - czy może brak zainteresowania? 
Iwaszkiewicz przyznaje, że dość niechętnie pracował nad librettem, gdyż widział w Rogerze co 
innego niż kompozytor. Tuż przed prapremierą napisał w „Wiadomościach Literackich": „Byłem 
wykonawcą projektów, które całkowicie wylęgły się w głowie Szymanowskiego. Robota moja była 
trzecio- czy czwartorzędna. Polegała na realizowaniu tego, czego potrzebował Szymanowski dla 
swojej muzyki. Poddawałem mu teksty, które mógł swobodnie zużywać w jaki bądź sposób, trzeci 
akt nawet sam całkowicie przerobił, z mojego tekstu zostawiając ledwie okruszyny". 

Porównując dostępne w Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego autografy libretta Szy
manowskiego i libretta Iwaszkiewicza widać wyraźnie sposób, w jaki kompozytor „zużywał" tekst 
pisarza. Iwaszkiewicz pisał jak poeta, szczędził słów - Szymanowski dodawał je, rozwijał zdania, 
dobudowywał całe człony, zmieniał rytmikę wersów. Dyktował te zabiegi charakterystyczny wów
czas dla Szymanowskiego typ melodyki nie rozczłonkowanej motywicznie, ale ewolucyjnej, nakła
danej gęsto polifonicznymi warstwami; dyktowała forma dramatu muzycznego opartego w dużej 
mierze na recytatywnych dialogach oraz elementy oratoryjne i misteryjne. 

Notabene, zestawienie tych trzech tekstów: wstępnego szkicu Szymanowskiego, libretta Iwaszkie
wicza i libretta Szymanowskiego - szkoda, że dotychczas nie poddane filologicznej analizie - daje 
rzadką sposobność prześledzenia pracy kompozytora nad operą. (W rezultacie , na karcie tytułowej 
autografu partytury jako autorzy słów figurują obaj : Iwaszkiewicz i Szymanowski .) Mozolne wyku
wanie treści i tekstu - adekwatnych do muzyki, w Rogerze mających aż trzy wersje - pozwala 
wniknąć w warsztat kompozytorski. Wszakże satysfakcję z zaspokojonej, zdrowej poniekąd cieka
wości zamącić musi świadomość popełniania oczywistej nieuczciwości. Libretto operowe nie jest 
samoistnym gatunkiem literackim, więc tekst słowny wyłuskany z partytury będzie słowem kale
kim. Funkcjonuje zupełnie inaczej w rytmie, jaki nadał mu kompozytor, podparte harmonią , skąpa
ne w barwach orkiestry, przedzielane gęsto muzyką , ustawione w wyższych bądź niższych reje
strach ludzkiego głosu. Wszystkie np. nieznośne w druku czy lekturze eksklamacje i powtórzenia 
mają swój wyrazowy i intonacyjny sens w rysunku frazy melodycznej, w responsorialnych ukła
dach chóru i solistów. Z drugiej strony cały problem libretta i tekstu w Rogerze wart jest postawie
nia. Wciąż bowiem powracają opinie, iż właśnie warstwa treściowo-słowna nie przysparza operze 
zwolenników - w przeciwieństwie do muzyki - i nawet potencjalnych realizatorów zniechęca sło
wo, choć zachęca muzyka. Ale jeśli założyć, że dychotomia taka naprawdę istnieje, jej poczucie 
zanika, kiedy Rogera tylko się słucha. Czyżby zatem wadziła tu scena? Czyżby to wyobraźnia pla
styczno-teatralna (jakże przecież sugestywna) zawiodła Szymanowskiego, skoro warstwa literac
ka z muzyczną mogą stopić się jednak w zadziwiająco jednorodną całość? 

W każdym razie Roger w szkicu fortepianowym gotów był wiosną 1921 r. - w zimie Szymanowski 
zapisał pierwsze takty partytury. Zanim, okrutnie umęczony operą, postawił takt ostatni, minęło 
z górą trzy lata. W tym czasie był dwa razy w Ameryce, dwa w Londynie, pięć razy jeździł do Paryża 
i raz do Pragi - Rogera dopadał w Bydgoszczy, Warszawie, Sierkanach, Zakopanem, Duksztach; 
napisał kilka artykułów i sprawozdań prasowych , skomponował Słopiewnie, Rymy dzieci~ce 
i pierwsze mazurki, szkicował już Harnasiów. Potem znów ponad rok trwały korowody z Hertzką , 
korekty wyciągu fortepianowego i partytury, tłumaczenia tekstu na niemiecki i na francuski (to 
drugie ostatecznie nie zrealizowane). Przesyłki pocztowe to ginęły, to znowu odnajdywały się 
w cudownych okolicznościach. Wreszcie , w ostatnich dniach roku 1925 wyciąg ukazał się dru
kiem, jak i w osobnej małej książeczce libretto opery - i dyrektor Emil Młynarski mógł przystąpić 
do prac nad premierą. 

Czym było dzieło , które wprowadzał na afisz warszawskiego Teatru Wielkiego? Wymagało kosz
townej wystawy, a akurat opera frekwencję miała marną i nie wiadomo było, czy otrzyma z magi
stratu konieczne kredyty. Z punktu widzenia dyrygenta rzecz wyglądała pociągająco: masywne 
brzmienie ogromnego aparatu orkiestry, efektownie przeprowadzone kulminacje dynamiczne, bo
gactwo barw, duży ładunek ekspresji, wyraziste solówki instrumentalne - wszystko razem nieła
twe, lecz Młynarski nie miał w zwyczaju lękać się ani trudności , ani nowości. Ba - ta nowość miała 
chyba nawet szansę spodobać się publiczności. Akt I zaczynał się mrocznym chórem a cappella, 
miał potem swój popis tenor w Pieśni Pasterza, sięgającej wprawdzie tylko do gis, ale o miękkiej, 
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zmysłowo falującej linii melodycznej ubarwionej solówkami fletu i skrzypiec, kończył się zaś ten 
akt chóralnym Amen, co stanowiło ładną formalnie klamrę . W li akcie miała też swą „arię" prima
donna - czyż Kołysanka Roksany z melizmatycznie opadającą wokalizą wprost sama nie prosiła 
się o bis? - Po czym następował taniec wschodni, czyli okazja do wprowadzenia na scenę baletu. 
W 111 akcie wena kompozytorska wyraźnie słabła, chór pozostawać miał w kulisach: ale w finało
wym Rogera Hymnie do Słońca dźwięczała podniosła ekstaza, tylko że baryton winien wznieść się 
na wyżyny sztuki wokalnej po 80 (z przerwami) minutach grania i śpiewania na scenie! Nie była to 
lekka partia, o nie. 

W marcu 1926 r. Młynarski zdobył środki finansowe na premierę i zaczął uczyć się partytury. 
Studiował ją z punktu widzenia doświadczonego praktyka operowego , karta za kartą ćwiczył 
z orkiestrą i śpiewakami. Dopiero później Króla Rogera poddali analizom muzykolodzy Pierwszy 
uczynił to Jachimecki już w 1927 r. zyskując aprobatę Szymanowskiego, za nim Mateusz Gliński, 
zaś po wojnie Stefania Łobaczewska w swej monografii o kompozytorze, potem Stanisław Czy
żowski, wreszcie Zofia Helman przy okazji pierwodruku partytury, wydanej przez PWM na podsta
wie materiałów rękopiśmiennych z Universal Edition w 1973(!) roku. Ze szczególną uwagą bada
czy spotkało się zagadnienie gatunku operowego jaki reprezentuje Król Roger, architektoniki dzie
ła i problem zawartych w nim stylizacji - akurat z tych właśnie wynikają konsekwencje teatralne. 
Sam Szymanowski określał Rogera „dramatem sycylijskim", „misterium", „dramatem muzycz
nym'', to znów „widowiskiem'', unikając terminu „opera". 

Z elementów dramatu muzycznego znalazły się w Rogerze motywy przewodnie i istotna dla budo
wania dramaturgii muzycznej rola recytatywów, w różnorodnych zresztą odmianach, od parlando 
do ariosa. Cech misterium upatrywać można w epizodzie tanecznym z li aktu i w dionizyjskim 
obrzędzie z Ili aktu. Wszakże i tradycyjnej operze, o której nawet nie wspominał , Szymanowski 
spłacił dług w postaci pokrewnych ariom: Pieśni Pasterza i Kołysance Roksany teraz w scenie 
baletowej, wyraźnie wydzielając je z partytury, by artyści mieli chwilę na ukłony, a publiczność na 
brawa. Z kolei, funkcja chóru komentującego zdarzenia w I i li akcie zbliża Rogera do formy orato
rium, czy nawet bezkrwawej tragedii antycznej (sens akcji tkwi nie w fabule przecież, lecz w posta
wach moralnych i ideowych bohaterów) . Struktura dzieła bliska jest znów operze tradycyjnej. Roz
pada się ono na trzy akty; w I akcie następuje klasyczne nawiązanie intrygi , w akcie li jej kulmina
cja, w 111 akcie rozwiązanie (jakże wieloznaczne i nie dopowiedziane) konfliktu. 

Bizantyjska, orientalna i antyczna sceneria tych aktów wyznacza stylizację muzyki. W otwierającym 
dramat fragmencie chóralnym Szymanowski użył tekstu z liturgii starocerkiewnej Hagios Kyrios 
Theos Sabaoth, zastosował technikę psalmodii antyfonicznej. Powitanie wchodzącego Rogera 
utrzymał w charakterze hymnu starokościelnego , w środkach harmonicznych nawiązał do śre
dniowiecznego organum, stosował paralelne prowadzenie głosów, brzmienie a cappella, policho
ryzm, chorał w stylu protestanckim (akt I) - Pieśń Pasterza z tegoż aktu kojarzy się znawcom 
z greckim Hymnem Mesomedesa do Muzy. Orientalna melizmatyka charakteryzuje Kołysankf! Rok
sany i motywy melodyczne tańca (akt li) , w których dochodzi jeszcze asymetryczność , izorytmia, 
polirytmia i barwa instrumentów perkusyjnych oraz dętych drewnianych imitujących wschodnie 
piszczałki. Tendencje archaizujące wykazuje także inwokacja Pasterza i partia chóru z Ili aktu. 

Wymienione szczegóły muzykologiczne nie pozostają bez znaczenia dla scenografii spektaklu, jeśli 
warstwa wizualna odpowiadać ma dźwiękowej. Dla teatralności Rogera ważny jest nadto fakt, iż 
w przebiegu akcji dominuje dialog; dialog - esencja, teatru , jak i dialektycznie pojmowanej filozofii. 
Treść dramatu, jak i dialogująca forma, a nie je-00 symboliczno-mistyczna fabuła, decydują o tym, 
że Króla Rogera uznać można za operę filozoficzną (to trafne określenie powtarzam za Stanisła
wem Czyżowskim) skąpaną w akcesoriach historycznych 

Prapremiera 
Od marca 1926 r. Szymanowski uczestniczył w „uczuciowo miłych, ale niesłychanie męczących" 
przygotowaniach do prapremiery w Warszawie. Młynarski planował dać ją w końcu ma1a, myślano 
o zaproszeniu gości z zagranicy, miał być Emil Hertzka, dyrektor Universal Edition w Wiedniu, 
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i Józef Rosenstock, dyrygent Hagith w Darmstadcie. Po współpracy Szymanowskiego z Schille
rem przy Kniaziu Patiomkinie (marzec 1925) wydawąło się możliwe, że Schiller obejmie reżyserię 
Rogera. Ale Schiller w marcu 1926 r. wystawił Różę Ze romskiego w Teatrze im. Bogusławskiego 
i zaraz zajął się Nie-Boską komedią Krasińskiego. 

Tymczasem aktualne wydarzenia opóźniały realizację artystycznych zamierzeń. W dniu hucznie 
obchodzonych imienin Józefa Piłsudskiego (19 marca) już oczekiwano puczu. Podczas manifesta
cji pierwszomajowej doszło do starć z policją. We środę, 12 maja nastąpił przewrót, trzynastego 
toczyły się walki wojsk rządowych z piłsudczykami . Czternasty był dniem natarcia wojsk Piłsud
skiego na miasto i wprowadzenia stanu wyjątkowego . 16 maja nastąpił rozejm, uchylono stan 
wyjątkowy, siedemnastego odbył się wspólny pogrzeb poległych. 

Młynarski podjął próby Rogera i 22 maja Szymanowski telegrafował do Hertzki, że premierę prze
sunięto na połowę czerwca. Przebieg tych prób i motywy niektórych decyzji obsadowych zacho
wała w pamięci ówczesna korepetytorka solistów opery, pierwsza żona Artura Rodzińskiego, liza 
Rodzińska - tak przedstawiając je po latach czytelnikom „Ruchu M1Jzycznego" (1983 , nr 5): 

„Przygotowywanie partii solowych trwało( ... ) około czterech miesięcy, zanim mogliśmy przystą
pić do prób z orkiestrą. Przyczyną było to, że np. bohaterkę opery Roksanę musiałam przygotowy
wać trzykrotnie, ponieważ dwie solistki odmówiły śpiewania tej ciężkiej partii; jako trzecia rolę 
Roksany przejęła wtedy bardzo muzykalna siostra Karola - Stanisława Szymanowska. Była dobrze 
przygotowana, ale jej głos był zbyt delikatny dla opery, a przy wystawieniu okazało się , że ginął na 
scenie Teatru Wielkiego. 

Z partią tenora, którą śpiewał Adam Dobosz, nie miałam tyle pracy, artysta ten miał absolutny 
słuch i uczył się bardzo łatwo . Ale nawet i on miał trudności w dostosowaniu się do akompania
mentu. W toku p rzygotowań starałam się uprościć akompaniament. Potem stopniowo wplatałam 
nowoczesne brzmienia harmoniczne, które wielkie problemy stwarzały nawet w niezwykle trud
nych wyciągach, a co dopiero, gdy grała orkiestra.( ... ) Gdy juiż z grubsza przyg,otowałam moich 
śpiewaków , na próby zaczął przychodzić Karol Szymanowski. Siadał koło mnie i kontrolował na
szą pracę; było to ciężkie dla śpiewaków , ponieważ Karol mówił często w charakterystyczny dla 
niego miły i łagodny sposób: <Pani llzo, czy nie można by trochę szybciej - ja sobie to tempo tak 
wyobrażałem ... > i wtedy brał kilka akordów nazywając to żartobliwie ułatwionym wydaniem kom
pozytorskim. Musiałam mu perswadować , że śpiewacy naprawdę bardzo się starają i że już szyb
ciej nie mogą( ... ). 

«Moim» Królem Rogerem był Eugeniusz Mossakowski1 - pracowaliśmy niezwykle pilnie i starannie 
nad jego partią Trzeba przyznać , że szalenie trudno śpiewać ją na pamięć. ( ... ) Młynarski tak 
dalece zdał się na mnie , że przy pierwszej próbie z orkiestrą poprosił , bym stanęła za nim i poda
wafa tempa uzgodnione z Szymanowskim. Jednocześnie trzymałam rękę przy ustach i w ten spo
sób mogłam każdemu śpiewakowi po cichu poddać ton jego wejścia - wszystko szło jak z płatka. 
W końcu jednak Emilek zauważył , że to «Za dobrze» idzie. I powiedział: " [lzeczko, co ty tam właści
wie robisz? Zmykaj! „ Potem dyrygował dalej i wszystko się skończyło . Spiewacy nie mogli wejść, 
nawet Dobosz nie potrafił! To był śmiech I " 

Praca nad Rogerem wkroczyła w fazę końcową. „Po dzisiejszej próbie jestem jednak dość pesy
mistycznie nastrojony" - pisał Szymanowski 5 czerwca do Kochańskiej . „Przy całej skromności 
muszę przyznać , że w wykonaniu, z orkiestrą, z chórami , robi on wrażenie miejscami wprost n ie
s am o wite . Sam się czasem straszę (?]tego, co powypisywałem - pomimo że próby są jeszcze . 
bardzo kiepskie i zasadniczo - oprócz Stasi [Szymanowskiej] - podle dość śpiewają. Może jak 
przyjdzie do prób scenicznych, z grą, ockną się trochę te bałwany („.) Mówię ci, że te próby to dla 
mnie i radość, i najokropniejsza męka - bo co to za okropność Opera Warszawska, i to nie zapo
mnijcie, że Emilek chce jak najlepiej - ale nie zawsze może (nie artystycznie, ale tak w ogóle'). 
Naturalnie to entre n o us . Jutro muszę z nim mieć zasadniczą rozmowę" . 

„Bałwany" nosiły dobre w owym czasie nazwiska. Rogera śpiewał Eugeniusz Mossakowski, Pa
sterza - Adam Dobosz, Edrisiego - Maurycy Janowski . Mn iej więcej w tydzień od postanowienia 
kompozytora o zasadniczej rozmowie z Młynarskim, codzienna prasa warszawska zaczęła anon-
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sować premierę „z dawna oczekiwanej'', „monumentalnej", „ potężnej, oryginalnej" nowej opery 
Karola Szymanowskiego Król Roger. Jej treść obfitować miała „w pełne kontrastu sceny: tłumy 
mnichów i mniszek w kościele rozmodlone, to znów groźnie domagające się od króla wyroku nad 
mącicielem wiary; przybycie pasterza na dwór władcy, taniec oczarowanych dziewic i młodzień
ców; na ruinach theatrum korowód widm płynących w tan''. 

W sobotę, 19 czerwca o godzinie ósmej wieczorem w Teatrze Wielkim szczelnie wypełnionym 
publicznością Młynarski podniósł batutę i kurtyna odsłoniła wymalowane przez Wincentego Dra
bika wnętrze bizantyjskiej Cappella Palatina. I akt tak zachwycające na wszystkich wywarł wraże
nie, że zdaniem Stanisława Niewiadomskiego, piszącego recenzję dla „Warszawianki'', przeważył 
szalę spornych racji na korzyść skostniałego świata chrześcijańskiej wiary wbrew wymowie dra
matu. Z lubością wsłuchiwano się w śpiew chórów - przy ich tonalnym brzmieniu wyrafinowana 
harmonicznie Pieśń Pasterza wydawała się już nie tak piękna. Juliusz Wertheim (z „Nowego Ku
riera Polskiego") dostrzegł nawet w muzycznej charakterystyce postaci Pasterza ton tajemnicze
go, bolesnego cierpienia w miejsce elementu dionizyjskiego. „Dekoracje w I akcie odznaczały się 
wyrafinowanym smakiem i poczuciem stylu architektury i barwy" - a o akcie li tego nie można było 
powiedzieć , ,,trącił banalnością". Niemniej urzekło tu słuchaczy arioso Roksany. Co do sceny ta
necznej, Leopold Binental (z „Kuriera Warszawskiego") znalazł, że „balet („.) wydostał się z ramek 
powszedniości i układ taneczny nosił cechy szlachetne i inwencyjne, za co należy się pochwała 
kierownictwu", zaś Adam Wieniawski (z „Rzeczypospolitej") przeciwnie, uznał, że tańce wypadły 
blado i nie nosiły wcale znamion „upojnego szału". W każdym razie po li akcie Szymanowskiego 
wywołano na scenę i nagrodzono entuzjastycznymi brawami. W Ili akcie w światłach ożywały 
„starożytne głazy" i ukazywały się na nich liczne postacie. Król wyśpiewywał swój Hymn do Słoń
ca ze szczytów ruin theatrum. Ale Drabikowym dekoracjom „brakło głębszego przemyślenia 
w wykończeniu". Wszystko uwieńczyły kwiaty dla Szymanowskiego, Młynarskiego i solistów, „wy
woływaniom nie było końca". 

Premiera przyniosła obfite pokłosie recenzji prasowych, poniekąd wymijających. Krytycy rozpisy
wali się w ogóle o twórczości Szymanowskiego, polemizowali z Iwaszkiewiczem, streszczali akcję 
opery, cytowali fragmenty didaskaliów i libretta, interpretowali jej treść - nawet nader roztropnie 
jako „dramat idei, nie dramat życia ludzkiego", „walkę dwu światów duchowych oddających dra
mat ludzkiego istnienia", zmaganie się „dwu potęg, wiary i pragnienia". Poddawali analizom muzy
kę opery, niejako odcinając ją od libretta, ba - usprawiedliwiając zgoła autorów, jako że sporo 
cenionych dzieł scenicznych posiada kiepskie libretta, a od tego Rogerowego „odpycha czczość 
słowa, afektacja metafor, sztuczność fantazji ; napuszoność stylu walczy o lepsze z niejasnością 
myśli" (Wertheim) i wszystko jest zbyt „literackie", zbyt „nieuchwytne i eteryczne". 

Wieniawski w swej relacji zwrócił uwagę na ważną rzecz: mianowicie że „niezwykle interesujące 
wszystkie wskazówki dotyczące dekoracji i inscenizacji zawarte w libretcie do najdrobniejszych 
szczegółów, świadczą („ .) o wielkiej erudycji autorów, ale jednocześnie o małej ich znajomości 
sceny". Tego, co teatralne, nie udało się bowiem uczynić „nieuchwytnym i eterycznym". 

Odmienny w tych dwu kwestiach pogląd wyraził Henryk Opieński w „ Przeglądzie Muzycznym": 
„Libretto Króla Rogera jest to poemat dramatyczny, w którym nie ma ani romansu, ani miłosnego 
duetu, ani zabójstwa, ani pojedynku, jednym słowem żadnego z tych rzekomo dla operowej «ak
cji» scenicznej niezbędnych czynników. Treścią rozprowadzoną na trzy akty jest zwycięstwo dioni
zyjskiego pojęcia życia nad zakutym w okowy bizantyjskiego religijnego rygoru królem , jego żoną , 
jego otoczeniem, wreszcie całym jego ludem. Jeżeliby szukać w literaturze dramatycznej jakiegoś 
choćby odległego pokrewieństwa dla podobnej idei, to znaleźć by je można w głośnej sztuce To, 
co najważniejsze. (. „) Tekst opery Szymanowskiego przedstawia zatem typ akcji psychologicznej 
- walki na uczucia. („ .) Mimo pozorów oratoryjnego charakteru jest ta całość muzyczno-poetyczna 
( ... )tworem na wskroś teatralnym i bez sceny, dekoracji i kostiumów pomyśleć się nie da. 

Nieliczne fragmenty kwitujące pracę inscenizatorów wspominają o doskonałych efektach świetl
nych, przemyślanej reżyserii scen zbiorowych, jak i mądrym poprowadzeniu poszczególnych ról. 
Jednak - jak wynika z owych wzmianek - Mossakowski grał swego Rogera środkami aktorstwa 
charakterystycznego, zdecydowanie odróżniając króla-władcę (I i li akt) od króla-pątnika (akt 111) . 
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Szymanowska w roli Roksany była „monotonna w ruchach (ustawiczne wyciąganie lub krzyżowa
nie na piersi rąk)", choć śpiewała ze „szczerym porywem" i „gorącym oddaniem powierzoną jej 
przez brata partię, której słów zgoła nie rozumiano" . Najlepszą prasę miał Dagobert Polzinetti, 
Włoch świeżo zaangażowany na stanowisko dyrygenta chórów w warszawskim Teatrze Wielkim -
za chóry w Rogerze zebrał chór pochwał. Układ baletowy był dziełem Piotra Zajlicha, a w zespole 
tancerzy biorących udział w scenie tańca z 11 aktu figurują nazwiska późniejszych gwiazd polskiego 
baletu i choreografii, jak: Barbary Karczmarewicz, Eugeniusza Paplińskiego, Stanisława Miszczy
ka. Reżyseria Adolfa Popławskiego pobiegła torem chyba szablonowego myślenia o operze, co 
zdradził przedpremierowy anons o „tłumach rozmodlonych mniszek", „tańcu oczarowanych dzie
wic i młodzieńców" i „korowodzie widm płynących w tan". Kostiumom wytknięto , że „na ogół 
bardzo przeciętne i z widoczną troską o daleko idącą oszczędność wykonane", a niektóre, jak np. 
bachantki-Roksany, Pasterza-Dionizosa „i całego prawie baletu, zupełnie niefortunne". 

Na zachowanych fotografiach Edrisi jest w arabskim burnusie, Diakonissa ma strojny habit prze
oryszy, postawny Pasterz - wsparty o symboliczny tyrs - długie włosy i niedźwiedzią skórę; Roksa
na składa ręce, na gors spływają jej grube warkocze. W środku kaplicy, pod kopułą z wizerunkiem 
Chrystusa Pantokratora widnieje duży prosty krzyż, krzyż też zdobi stułę Archireiosa wymachują
cego biskupim pastorałem. Więc może to teatr narzucił utożsamienie „średniowiecznego zabobo
nu i okrucieństwa z ideą chrześcijańską, a helleńskiego ducha z tanim hedonizmem, religią użycia 
i rozkoszy"? - czyli zgoła fałszywą interpretację dzieła przez większość krytyków, na co tak bardzo 
obruszył się Szymanowski. Może naprawdę - wedle jego słów - ówczesna „Opera Warszawska to 
okropność"? Wszakże jeśli nawet realizacja sceniczna Króla Rogera nie w pełni była udana, należy 
zdać sobie sprawę, że zespól realizatorów w osobach Młynarskiego, Drabika, Popławskiego , Zaj
licha i Polzinettiego oznaczał szczyt artystycznych możliwości polskiego teatru muzycznego. Nie 
bez racji Emil Młynarski uważał premierę Króla Rogera za triumf własny i warszawskiej sceny. 
W dwa lata później, w Wiedniu , podczas rozmów w Universal Edition tłumaczył , że nie mógł po
wtarzać Rogera tak często, jakby tego pragnął , z powodu zasadniczych kłopotów z primadonną. 

Po premierze zagrano Rogera jeszcze 23 i 27 czerwca. Po wakacyjnej przerwie został wznowiony 
30 października z Adeliną Czapską w roli Roksany (ową wodzącą za nos dyrektora Młynarskiego 
wszechwładną primadonną), po czym powtórzony w premierowej obsadzie dnia 13 listopada. 
Galowe przedstawienie, zakończone hucznym bankietem, uświetniło przegląd polskiej kultury 
muzycznej, zorganizowany z okazji 25-lecia Filharmonii Warszawskiej i odsłonięcia pomnika Fry
deryka Chopina w parku Łazienkowskim (.„). [Zestaw kolejnych inscenizacji Króla Rogera na sce
nach krajowych i zagranicznych publikujemy na str. 23-25.] 

Teatr w nutach 
Panuje przekonanie, że trudno uczynić z Króla Rogera przedstawienie teatr a I n e, tzn. spektakl 

. z akcją dramatyczną, plastyczną, a nawet muzyczną , że nie ma ku temu danych w partyturze i w 
dramaturgii, nie mówiąc o fabule czy formie. Inscenizatorzy [.„] realizacji Rogera rozmaicie z tym 
sobie radzili, rozbudowując przedstawienie w warstwie scenografii (Popławski z Drabikiem, Heba
nowski z Kołodziejem) , psychologii postaci (Prus), ruchu (Karin i Bochenek) , obrazowania (Rene 
z Bernasiem). Szukali niekonwencjonalnej scenerii (Satanowski znalazł ją w hallu uczelni , Ewa 
Michnik w kościele) . Ważne role dramatis personae powierzali zbioro1Ności (Besch), rekwizytom 
(Karin), pejzażowi (Kreutz Majewski). Z efektów ich teatralnych zabiegów wynika, że częściej bun
towali się przeciwko Uwagom scenicznym Szymanowskiego i Iwaszkiewicza, przeciwko didaska
liom i partyturze, niż je studiowali. 

Wydaje się jednakże, iż nie wszystkie możliwości teatralizacji zawarte w dziele bywały wykorzysty
wane. Pierwsza uwaga dotyczy chóru. Wiadomo, że pełni on w Rogerze ważne funkcje: śpiewem 
chórów a cappella, dochodzącym do dziesięciogłosowej faktury, rozpoczyna się przecież cala ope
ra. W tym I akcie Szymanowski dysponował chóry złożone z kapłanów, mniszek, mnichów, dwo
rzan, straży f<rólewskiej, rycerzy normandzkich i akolitów, młodych kleryków (którą to partię wy
konują w przedstawieniach chóry chłopięce , bądź dziecięce). Dla reżysera i scenografa stwarza to 
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niewątpliwie okazję. ~o różnicowania kostiumów i zachowań adresowanych na zewnątrz grupy i do 
wewnątrz, do najbl1zszych partnerów. 

Tymczasem jednak wszystkie te grupy z jednaką zawziętością występują przeciw Pasterzowi, wo
łając: „Ukarz go, panie! Ukamienować! W ogniu go spalić! Na śmierć! Na stos go wieść! Bluźnier
stwo! Z_groza!'.' Krwio~ercze wzburzenie nie omija chóru młodzianków, którzy za dorosłymi gorli
wie wysp1ewują: „Na sm1erć' Na stos'" Ten sam tłum swe sceniczne życie zaczął od modlitwy: 
„Hag1os 1 Kyrios Theos Sabaoth - Na złotym tronie ponad obłokami„.", a po wejściu Rogera 
~ rycerstwem prosił Pana o błogosławieństwo dla króla i jego małżonki. Jak widać , wraz z rozwo
jem s.ytuaCJ1 nastroje _lf'.lieniają się dość szybko i znacznie, wiele jest żywych reakcji; kompozytor 
wydziela. często z chorow po dwie grupy głosowe, np. alty z tenorami czy też tenory z basami 
prow_adz1 w1.elogłos w_ sposób imitacyjny albo antyfonalny i z pewnością można tu akcję muzycznci 
zgrac zywo 1 interesująco z akcją sceniczną. 

Jest tam jednakże miejsce, które zastanawia. Przyprowadzony przez straże przed oblicze króla 
Pasterz ~aczyna śpiewać swoją pieśń „Mój bóg jest piękny jako ja" i po ośmiu taktach wchodzą alty 
z basami bez _tekstu (na samogłosce „a„.") piano pianissimo possibile. Po pięciu taktach przerwy 
podobne weJsc1e mają jUZ wszystkie cztery głosy chóru. Dźwięki śpiewane znajdują się w akordzie 
granym tremolan.do przez kwintet, zatem nie mają znaczenia harmonicznego, najwyżej barwowe. 
Szym.anowsk1 najwyraźniej daje tu jednej grupie chóru, a potem drugiej muzyczny pretekst do 
reakcji na słowa Pasterza - tylko że ten sam chór dwanaście taktów zaledwie wstecz intonował 
okrzyki: „Szalo.ny! Zamilcz! Bl uźnierca! " Byłżeby to zatem groźny pomruk? - ale gdzież tu groza 
przy tak m1ękk1 m, _wtop10.nym w smyczki , pianissimo zaintonowanym i delikatnym crescendo po
twierdzonym wspołbrz~1eniu ! Byłzeby to więc moze znak działającego tak szybko czaru Pasterza, 
począte~ fascynacji, ktora. niebawem tyl~ dworskich z Roksaną na czele powiedzie za pięknym 
młodz1en~em - ale na kogoz ten czar w tej scenie miałby działać, na mniszki i gwardzistów? Szy
manowski nie wprowadził tu np. sł użby, grupy potencjalnie najbardziej podatnej na nauki Paste
rza._ Wiemy, ze „przybył dziś tu, do ludu m.ówi przed kaplicą" , czyli chyba straż zabiera go do Króla 
ze srodka zachyvyconego tłumu._ Czy mozl1we, ze tłum ten potulnie zostaje przed wejściem; nie 
wdziera się do srodka 1 nie reaguje na to, co dzieje się z jego wybrańcem? Temu właśnie tłumowi 
zatrzymywanemu przez .straż., _można by powierzyć ów śpiew bez tekstl!I. Tym bardziej, że taki 
fra9ment. pojawi~ s1_ę juz. w~~esnieJ, .wtedy kiedy Roksana ujmuje się za Pasterzem wołając: „O, 
Krolu, daj mu mowie, Kro.lu! , a czyni to w momencie największej agresji zgromadzonych w kapli
cy. Wszęd~1e tam, w choralnych fragm~ntach bez tekstu brzmią drobniejsze, lub rozciągnięte 
w czasie po/tonowe wahnięcia, 1 .'-'.:'szędz1~ ta muzyka opowiada się .za Pasterzem, nie przeciw 
niemu .. w tej samej „Sojuszniczej funkcji rozbudowana, pojawia się w akcie li, kiedy służebne 
1 dworki towarzyszą Kołysance Roksany, kiedy przyciąga ją krąg tańczących, kiedy śpiewa w tym 
kręgu ("W radosnym tańcu , vv wesołym szale") , i wreszcie , gdy już cały tańczący tłum śpiewa. 
Brzmi ta.kze w 111. akcie w chw1l1, gdy ukorzony Roger-pątnik szuka Pasterza, by wreszcie wystąpić 
w funkcji muz~k1 obrzędowej, tym razem .z półtonowymi wahnięciami w melodii altu, a nie głosu 
najwyzszego ( W oddali dziwna muzyka, jakby zawodzących głosów kobiecych i fujarki"). 

Przyjąć oczywiście .można t~chniczne , nie symboliczno-muzyczne powody takiego kompozytor
skiego postępo"."an1~ 1 uznac, ze Szymanowski tam po prostu pozbawia chór tekstu, gdzie zależy 
my n.a czytelnosc1 rnwnolegle prowadzonej partii solisty. Jednakże ilość przytoczonych przykła
dow 1 konsekwenC]a w ich występowaniu w partyturze przeczą takiej interpretacji. 

Chór, który w I i li akcie „robił teatr", w Ili akcie występować ma tylko za sceną. Kameralny finał, 
z w1elk1m ładunki.em wewnętrznym zawarty w Rogera Hymnie do Słońca, ale zewnętrznie ogoło
cony z w~stawneJ dekoracji i.pozowanych tłumów, skłaniał inscenizatorów Króla Rogera do nie
posłuszenstwa Szymanowski.emu. Wbrew jego dyspozycjom, chóry w li I akcie pojawiały się w tle, 
przech.odz1ły przez scenę spiesząc na obrzędy, odprawiały na drugim planie tajemniczy rytuał , 
zapełniały stopnie amfiteatru. 

Cieka~ą int~rpretację finału Rogera dał Karol Berger w szkicu _Króla Rogera «Pieśń życia» (King 
Rogers «Liebesleben») . Zwrócił uwagę na charakter f1nałow operowych w tradycji gatunku 
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i określił zachodzące tu zmiany wraz z przekształcaniem się opery w dramat muzyczny. Dawne 
tłumne, szybkie i głośne finały zastępują kilkuosobowe sceny kulminujące tragiczność. Szczeqól
ny przypadek stanowią finałowe „Liebestod" („Pieśń śmierci") w tak sztandarowych dziełach, jak: 
Tristan i Izolda Wagnera i Salome Straussa (za którymi Szymanowski postąpił w Hagith). Obie, 
Izolda i Salome, śpiewają swoją „Liebestod" w ciemnościach nocy, nad zwłokami kochanka. 
W Królu Rogerze zaś Szymanowski zastosował coś w rodzaju subtelnej i jedynej w swoim rodzaju 
inwersji. Ciemność zastąpił Słońcem, sopran Izoldy i Salome - barytonem Rogera, a ich „Pieśń 
śmierci" („Liebestod") - jego „Pieśnią życia" („Liebesleben"). Nadto w czterech eksponowanych 
punktach finału dał, jak pisze Berger, motyw Tristana, zachęcając jakby tym samym do polemicz
nego wobec dzieła Wagnera odczytania Króla Rogera. 

Narracja muzyczna całej opery Szymanowskiego jest bardzo precyzyjnie zakomponowana. Dowo
dzi tego choćby akt li, przepojony pulsującym niby pod powierzchnią brzmienia rytmem. Może to 
być dochodzący z przedmieść Palermo rytm obrzędowego tańca czcicieli Dionizosa, ale jest także 
rytmem lęku serca Rogera, choć ono „w twardym kute spiżu". Powraca tu stale trójmiarowa figura 
metryczna-rytmiczna. Z rytmiczną sekwencją wchodzą pizzicato kontrabasy, później kilkakrotnie 
kotły, następnie tamburino z harfami. Po scenie baletowej granej tanecznie tutti w metrum ~. 
z chwilą pojawienia się Roksany metrum, przedtem dość płynne, ustala się na~ 1 od molto vivace, 
przez Piu mosso molto agitato, chwilowe wstrzymanie w L'istesso tempo bi.egnie. poco a poco 
accelerando do Vivace assai, Molto vivace. Con passione, ancora accelerando 1 - staje nagle: straz 
rzuca się ku Pasterzowi. Potem jeszcze do końca aktu nawracać będą echa tamtych rytmów (to 
„pląs boskich dziew", o których śpiewa Pasterz). 

Inny dowód na motywiczno-psychologiczną spójność partytury Rogera stanowi sposób, w jaki 
Szymanowski muzycznie związał sytuację, w której Król z ac z y n a po szu ki w a ć, z tą, w której 
z n aj duje. W końcu li aktu, po odejściu za Pasterzem Roksany i grupy dworzan Roger, odrzuca
jąc królewskie insygnia śpiewa: „Idźmy za nimi w ślad! Pątnikiem stał się król!" Trzy sylaby „pątni
ka" oparte są na melodii kwarty (zwiększonej) i zstępującego półtonu („f" - „h" - „ais"). Motyw 
kwarty (czystej) i opadłego półtonu rozpoczyna akt Ili („es" - „as" - „g") i niczym muzyczny sym
bol wędrówki towarzyszy Rogerowi i Edrisiemu przez dobre siedemdziesiąt. taktów .. Natom1a~t 
w finale, przed Hymnem Rogera i w czasie jego trwania, klarnet, potem flet kilkakrotnie intonują 
dolce espressivo frazę, której motyw czołowy składa się z kwarty (czystej) i półtonu wstęp u ją -
ce go („gis" - „cis" - „d"). Różnica nastrojów, wywoływana w muzyce wznoszeniem się albo 
opadaniem dźwięków, służy tu dobrze różnicy nastrojów bohatera opery. Służyć też może odtwór
cy tej roli, i inscenizatorowi. 

Partyturę Króla Rogera poprzedzają Uwagi sceniczne kompozytora i librecisty. Kto wie, czy nie 
powinny jej zamykać Uwagi muzyczne sformułowane przez ... inscenizatora. Wiele zaszyfrowa
nych informacji, przydatnych teatrowi, kryją jeszcze nuty. Po pierwsze te, które biegną między 
jednym a drugim tekstem i których czas przebiegu wypełnić musi śpiewak zajęty przez reżysera 
i scenografa (odpowiedź na pytanie „czym zajęty?" będzie zarazem odpowiedzią na pytanie o .war
tość i sens ich wspólnego przedstawienia); po drugie te nuty, które w całym swoim nawarstwieniu 
towarzyszą słowom i często mówią więcej niż one. I można np. z nich wyczytać, że Roger ma 
cechy pyszałka, Edrisi obłudnika, Roksana zaś - kokietki! Niech i tak będzie. Tylko skąd wtedy brać 
aktorów, którzy zaśpiewają takie postacie, nie roniąc jednocześnie nic z wrażliwości Rogera, prze
nikliwości Edrisiego i uduchowienia Roksany? Co do nut, w jednym i drugim przypadku są to 
takie, które nie przesłaniają teatru Króla Rogera za ich sprawą rozgrywanego. Co zaś do aktorów, 
to trzeba wierzyć, że współczesna scena muzyczna takich wychowa. 

(z książki M. Komorowskiej 
Szymanowski w teatrze 
Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1992) 
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Małgorzata Komorowska 

ANDREW HUTH 

There is no music quite like Szymanowski's, and no opera quite like King Roger. lt is the expres
sion of a very partie u lar sensibility, the product of a remarkable composer writing at a time of crisis 
both in European culture and in his own life. The opera presents an original and often ambiguous 
version of tlie age-old struggle between Apollo and Dionysus, between the powers of reason, 
balance and civilisation on the one hand, and on the other, the powers of instinct, sexuality and the 
unconscious. 

Karol Szymanowski grew up at Tymoszówka, his family's estate in the Ukraine, then part of Russia. 
lt was an aristocratic, cultured household, where music and literature were practised with a pas
sion which drove less artistically-inclined guests to distraction. At the turn of the century 
Szymanowski went to Warsaw to study, but soon became frustrated by what he considered to be 
Polish provincialism, and determined to follow the most up-to-date Western European, particu
larly German, influences. His early works show a gradual but thorough assimilation of the achieve
ments of Wagner and Strauss and an ability to create musical structures of great rigour and com
plexity. 

His real artistic maturity, however, resulted from his journeys to the Mediterranean in the years 
between 1908 and 1914. The impressions he received in ltaly, Sicily and North Africa stimulated 
a far more sensual approach to his art and a corresponding loss of interest in German cultural 
models. His music of the next decade reflects a deep interest in Southern cultures, particularly 
those of ancient Greece and the Islamie world, which represented for him a cultural, musical and 
probably sexual liberation. Du ring the First World War, when he lived in virtual isolation at Tymo
szówka, he quickly composed the Metopes and Masques for piano, the Myths for violin and 
piano, the First Violi n Concerto and the Third Symphony („The Song of the Night") - a wonderfully 
rich group of works in which he developed a lavish, hedonistic style full of exotic colour, subtle 
shades of light and darkness, and a yearning eroticism. 

King Rogersprings from the same sources, though its com position took place du ring a period of 
outer and inner turmoil: Tymoszówka was pillaged during the Russian Revolution, and the loss 
of his family fortune meant that Szymanowski could no longer pursue the life of a gentleman of 
leisure, but was faced with the grim reality of rebuilding his life in an uncertain post-war world. 
King Roger lacks nothing in colo ur and sensu al beauty, yet Szymanowski's inner conflicts in this 
period resulted in a work of great emotional and maral complexity, in which he questioned the 
validity and strength of his most cherished dreams. 

The opera took shape in the sum mer of 1918 du ring a series of discussions between Szymanowski 
and his young cousin and friend, the poet Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980). Both men's love of 
the South, and their deep knowledge of Mediterranean history, determined the historical back
ground of the opera: Sicily in the twelfth century, where there occurred a unique synthesis of 
different cultures, a blend of East and West, North and South, the Ancient and Medieval worlds, 
Rome and Byzantium, Christianity and Islam. 

At abo ut the same time as the Norman conquest of England in 1066, another gro up of Norman 
adventurers was carving out a kingdom in Southern ltaly and then conquered Sicily, which had 
been under Arab domination for two centuries. Roger de Hauteville (1095-1154), who was crowned 
as King Roger li of Sicily in 1130, was one of the most remarkable and enlightened men of his 
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time. He was educated by Greek and Arabic tutors and his court at Palermo attracted the finest 
scholars and artists of the time. „In mathematics, as in the political sphere, the extent of his 
learning cannot be described. Nor is there any limit to his knowledge of the sciences„." So the 
King was described by the great scholar and geographer Abu Abdullah Mohammed al-Edrisi , who 
settled at Roger's court in 1139 and appears in the opera as „Edrisi, an Arabian sage". He is 
Roger's adviser, his conscience, and represenis the calm voice of reason, in contrast to Roger's 
queen, Roxana (an invention of composer and librettist), who is all instinct and passion. 

The balance between religion , reason and instinct which sustains Roger's world is disrupted by 
the appearance of a mysterious shepherd preaching a new god. One of the main sources of the 
opera is The Bace/we of Euripides, which also deals with the appearance of the new god Dionysus 
The puritanical King Pentheus attempts to suppress his worship and is tom to pieces by the 
followers of the new cult. Iwaszkiewicz and Szymanowski saw King Roger as a more complex 
character than Pentheus, but while the poet wanted Roger eventually to succumb to the Shep
herd's seduction , the composer had something more subtle in mind. When Iwaszkiewicz lost 
interest in the collaboration, Szymanowski re-wrote much of the text himself. 

lt took six years for the opera to be completed, and another two years passed before its premiere, 
which to ok place in Warsaw on 19 June 1926. Since the n, productions of King Roger have been 
rare events, for despite its brevity (it lasts barely eighty minutes) it requires lavish musical and 
scenic resources, and there is little in the way of conventional drama. Each of the three acts is 
essentially a static tableau showing one particular aspect of the confrontation between Roger and 
the Shepherd. The setting of each act (and the detailed stage directions are almost as gorgeous as 
the music) represents a vital aspect of the King's life. Act One shows Roger within the spiritual 
domain of the Church. In the second act, he is the ruler in his palace, a man of power. The ruined 
theatre in which the third act takes place shows him as heir to the ancient cultures of the Mediter
ranean. 

Appropriately for a work which deals largely with unconscious forces, the action takes place at 
night, beginning at sunset and ending with sunrise on the following morning. lt opens with 
a stylised archaism, gong strokes and choral chanting representing the beautiful but rigid ceremo
nia! in the cathedra!. With the entry of the King and his court, the chromatic yearning in the orches
tra tells us that the forrnal rigidity of ritual has yielded to the concerns of people who can act and 
be acted upon. The King is a commanding figure , but passionately human in his feelings and 
reactions . 

The Shepherd 's appearance brings the music of another world . We hardly need Edrisi's descrip
tion of his „eyes like stars and his smile full of mystery", for it is all in the music, and his song is 
pure seduction , though in fact its first phrase is the same as that of the hieratic liturgical chant at 
the opening - one of many subtle parallels and relationships which give the musical texture such 
density of meaning. At one point the chorus wordlessly joins in the orchestral accompaniment to 
the Shepherd 's song, as though hypnotised by it. 

The opera's subtitle is The Shepherd, and this is how Szymanowski himself always referred to it. 
But although the Shepherd is the catalyst, the real centre of the opera is the King himself. Roger is 
the only character who develops in the course of the action. What actually happens to him and 
within him does not invite a straightforward interpretation, but rather is something which each 
listener will respond to in a personal way. lt is elear enough that the frequent references to 
a „Secret" and a „mystery" are charged with sexual meaning, and the music leaves us in no doubt 
of a strong homoerotic attraction which Roger feels for the Shepherd. He is aware that the Shep
herd 's world reflects his own suppressed desires, but suspects that surrendering to them could 
mean the loss of all control over his life and would lead only to madness and destruction. This is 
very apparent in his horrified reaction at the cli max of Act Two, when the Shepherd leads the entire 
court in a wild, orgiastic dance. 

His relationship with Roxana is less elear. At the beginning of the second act we learn of an emp
tiness between them („How long since you kissed Roxana with desire?" as ks Edrisi), but when she 
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falls under the Shepherd's spell and follows him into the night Roger is desolate. lt is to her that he 
calls later that night in the ruins of the ancient theatre. His first call is answered by Roxana, his 
second by the Shepherd. When Roger asks about the Shepherd , Roxana is at first evasive; but 
Roger then eagerly follows her in sacrificing at the altar. The stage fil Is with worshippers , and the 
Shepherd l~ads . all his followers, including Roxana, .to fol low his „sec ret, distant call" . What goes 
on 1n Rogers mmd at th.1s point 1s left ent1rely to the l1stener to understand, for du ring this scene he 
remams silent and mot1onless, an apparently passive spectator. 

lt is only when Roger has experienced the Dionysiac mysteries that he appears to find the inner 
strength to follow his own path. This is not a path of rejection, but of inclusion. His newly-won 
self-knowledge allows h1m to make the further step which takes him beyond the forms of religion , 
the .trapp1ngs of P.ower and the cultures. that have formed him to enter into the realm of myth. 
Wh1le acknowledgmg the vital power of D1onysus, he turns in the end to Apollo, represented by the 
light of the ris1ng sun, and embraces life in all its richness and complexity. 

Andrew Huth 
(EMI Records Ltd.) 
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J ek aspszy 

JACEK KASPSZYK 
Studiował dyrygenturę, teor ię muzyki i kompozycję w warszawskiej Akademii Muzycznej, którą ukoń
czył w 1975 r. Tego samego roku zadebiutował w stołecznym Teatrze W,ielkim, przygotowując Don 
Giovanniego Mozarta. Od 1976 r. przez dwa sezony współpracował gościnnie jako pierwszy dyry.gent 
w Deutsche Oper am Rhein w Dusseldorfie. W 1977 r. zdobył Ili nagrodę w prestiżowym konkursie 
Herberta von Karajana w Berlinie. Rok później debiutował w F1ilharmonii Berlińskiej i po raz pierwszy 
wystąpił w Nowym Jorku. W 1978 r. został mianowany głównym dyrygentem Wielkiej Orkiestry Sym
fonicznej Polskiego Radia, a w 1980 r. - jej dyrektorem. Razem z WOSPR-em odbył kilka europejskich 
tournee. Podczas jednego z nich zadebiutował w londyńskiej Royal Festival Hall. 

W 1982 r. wyjechał do Londynu , gdzie jeszcze w tym samym roku dyrygował tamtejszą Phil harmonia 
Orchestra. W rok później zadebiutował z Radio's Wren Orchestra of London, a następnie został jej 
głównym dyrygentem. Od tego czasu regularnie współpracuje z: Phil harmonia Orches·tra, London Sym
phony Orchestra, Royal Philharmonic i London Philharmonic, a także z regionalnymi orkiestrami brytyj
skimi , takimi, jak: Orkiestra Halle, Scottish National Orchestra, BBC Scottish Orchestra, BBC Welsh 
Orchestra (z którą wystąpił po raz pierwszy podczas promenadowego koncertu im. Henry'ego Wood 'a), 
Royal Liverpoo.I Philharmonic, Bournemouth Symphony, Ulster Orchestra i English Sinfonia, gdzie 
w 1992 r. otrzyma! stanowisko głównego gościnnego dyrygenta. · 

Dyrygował wieloma zespołami europejskimi: Orkiestrą Radia Bawarskiego, Orkiestrą Radia Berlińskie
go, Francuską Orkiestrą Narodową , Orkiestrą La Scali w Mediolanie, Symfonią Wiedeńską , a także or
kiestrami filharmonicznymi w Berlinie, Oslo, Pradze, Rotterdamie, Sztokholmie i Stuttgarcie oraz Cham ber 
Orchestra of Europe, z którą odbył długie tournee po Australii. W latach 1991-95 był głównym dyrygen
tem i dyrektorem muzycznym North Netherlands Orchestra. Pracował z amerykańskimi orkiestrami w: 
San Diego, Oincinnati , Detroit, Calgary i Winnipeg . Odbył tournee z Orkiestrą Symfoniczną Yomiiuri , był 
zapraszany przez Tokyo Philharmonic Orchestra, Filharmonię w Hong Kongu i New Zealand Symphony 
Orchestra. 

Ma w swoim dorobku wiele produkcji operowych: Straszny dwórlMoniuszki w Operze w Detroit (1982), 
Sen nocy letniej Brittena (1983) i Siedem grzechów głównych Weilla w Opera de Lyon (1987), Euge
niusza Oniegina Czajkowskiego w Operze w Bordeaux (1985), Zaczarowany flet Mozarta w Opera 
Comique w Paryżu (1986) i w Operze w Sztokholmie (1988), Zemstę nietoperza Johanna Straussa 
w Operze Szkockiej (1988), Holendra tułacza Wagnera w Opera North Leeds (1989) oraz Cyrulika 
se wilskiego Rossiniego w English National Opera (1992) . 

W 1995 r. powrócił do Warszawy, aby poprowadzić na naszej scenie dwa przedstawienia TraviatyVer
diego, a w 1997 r. zrealizować Kawalera srebrnej róży Richarda Straussa. Występuje regularnie 
z Filharmonią Narodową, gdzie w 1996 r. został pierwszym gościnnym dyrygentem. Pracuje również 
z orkiestrą Sinfonia Varsovia - ostatnio występował z nią podczas prestiżowego Festiwalu Krzysztofa 
Pendereckiego w Krakowie. Łączy go też bliska współpraca z Warszawską Operą Kameralną i ze związa
ną z nią Warszawską Orkiestrą Symfoniczną, która powstała w 1996 r., a specjalizuje się w wykonywa
niu muzyk\ polskiej. 

Nagrał płyty dla szeregu wytwórni fonograficznych. Wśród nich znajduje się pierwsze włoskie nagranie 
całości li Signor Bruschino Rossiniego z Warszawską Operą Kameralną. Concet1o Lugubre Tadeusza 
Bairda z WOSPR-em uhonorowane zostało Nagrodą Edisona. Pierwsze, koncertowe nagranie poema
tów symfonicznych Mieczysława Karłowicza otrzymało Fryderyka '98 za najlepsze nagranie roku. Po
nadto dokonał wielu nagrań z czterema głównymi orkiestrami londyńskimi (Philharmonia Orchestra, 
London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic i London Philharmonic Orchestra) dla wytwórni 
Collins Classics. 

We wrześniu 1998 r. Jacek Kaspszyk został mianowany dyrektorem artystycznym i muzycznym Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej. Dyryguje w Warszawie takimi przedstawieniami, jak: Don .Giovanni Mo
zarta, Rigoletto Verdiego, Zamek księcia Sinobrodego i Cudowny mandaryn Bartóka, Viva Moniusz
ko, viva Verdi ... oraz Walkiria Wagnera. Przygotował też z orkiestrą Teatru Wielkiego ki1lka koncertów 
symfonicznych. 
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Mariusz Trellński 
Boris F K dllcka 

MARIUSZ TRELIŃSKI 
Reżyser filmowy, teatralny i operowy. Absolwent łódzkiej PWSFTViT. Jeszcze na studiach zajął się dzia
łalnością zawodową. Zadebiutował manifestem swego pokolenia, współczesnym filmem telewizyjnym 
Zad Wielkiego Wieloryba. Jego pierwszy film kinowy Pożegnanie jesieni wg prozy Stanisława I. Wit
kiewicza miał swoją premierę podczas Festiwalu w Wenecji. Wielokrotnie nagradzany (za r eżys e rię, 
zdjęcia, kostiumy, scenografię, a także Nagroda Ministra Kultury za debiut i Nagroda Munka), wyświe
tlany w Vancouver, Madras, Tokio , Moskwie, Berlinie , stał się filmem kultowym Po realizacji tego film u 
artysta został dyrektorem artystycznym Studia im. Karola Irzykowskiego (1990-92). Kolejną realizacją 
filmową artysty była Łagodna wg opowiadania Fiodora Dostojewskiego. Film otrzymał wiele prestiżo
wych nagród: za scenografię i nagrodę dziennikarzy (Gdańsk, 1996), nagrodę Prezesa Radiokomitetu , 
nagrodę za główną rolę kobiecą (Moskwa), nagrodę za zdjęcia i reżyserię (Budapeszt). Ostatnio zakoń
czył zdjęcia do swego najnowszego filmu pt Egoiści. 

W 1993 r. w Teatrze Studio w Warszawie zadebiutował obrazoburczym spektaklem Lautreamont-Sny 
ze scenografią Andrzeja Kreutza Majewskiego. Jego następną realizacją był Makbet Szekspira w war
szawskim Teatrze Powszechnym. Dla Teatru Televi1izji przygotował m.in. Natalię wg Dostojewskiego, 
Siostry Briusowa, Pająka Ewersa. Adrianę Lecouvreur wg Scribe'a. 

Jego współpraca z operą jest stosunkowo krótka. W 1995 r. wystawił w Teatrze Wielkim (Sala Młynar
skiego) vvyrywacza serc (L'Arracl7e-coeur), awanagardową operę Elżbiety Sikory według Borisa Via
na. Dwa lata później zrealizował ten spektakl w paryskim Centre Pompidou. W 1999 r. zadebiuto.wał na 
dużej scenie Teatru Wielkiego przedstawieniem Madame Butterfly, a kolejną realizacją jest Król Roger 
Karola Szymanowskiego. 

BORIS FOLTYN KUDLICKA 
Młody scenograf słowacki. Absolwent Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Muzycznych w Bratysła
wie. Studiował też w Akademii Sztuk Pięknych w Groningen (Holandia). Jeszcze jako student podjął 
współpracę z teatrami Słowacji i Niemiec. Debiutował scenografią do baletu Oskara Nedbala Od bajki 
do bajki na scenie narodowej w Bratysławie. Projektował dla teatrów słowackich i niemiecki.eh, od 
klasycznego Teatru Narodowego w Bratysławie, poprzez sceny teatralne w Nitrze, Zwoleniu, Zylinie, 
Bayreuth , Saarbrucken, aż po awangardowy Teatr Stoka w Bratysławie. W 1995 r. rozpoczął pracę na 
warszawskiej scenie operowej, początkowo jako asystent, a potem współpracownik Andrzeja Kreutza 
Majewskiego przy realizacjach krajowych i zagranicznych. 

Stworzył scenografię (wspólnie z Andrzejem Kreutzem Majewskim) do oratorium JeremiaszPetra Ebe
na w katedrze św. Wita na Hradczanach w Pradze (koprodukcja teatru Narodni Divadlo i Festiwalu 
Muzycznego „Prażske Jaro"), do musicali: Cyrano w warszawskim Teatrze Komedia i Upiór w operze 
w poznańskim Teatrze Wielkim. Na naszej scenie był autorem dekoracji do wieczoru baletowego Tryp
tyk polski oraz do Strasznego dworu, Madame Butterfly, aż po Króla Rogera. Jest także twórcą 
kostiumów do Romea i Julii Prokofiewa i vvyrywacza serc Elżbiety Sikory w naszym teatrze, przy czym 
ta ostatnia opera zrealizowana została także z jego udziałem w Centrum im. G. Pompidou w Paryżu. 
Zaprojektował także kostiumy do: Makbeta w warszawskim Teatrze Powszechnym, Sprzedanej na rze
czonej w praskim Narodnim Divadle oraz Galinyw poznańskim Teatrze Wielkim. Jest ró1ivnież autorem 
scenografii i kostiumów dla film u i telewizji słowackiej. Najważniejszym jego osiągnięciem w tej dziedzi
nie jest scenografia do filmu Suzanne w reżyserii Dusana Raposa. Ostatnio zaprojektował scenografię 
do filmu Egoiści w reżyserii Mariusza Trelińskiego. 

MAGDALENA TESŁAWSKA 
Projektantka kostiumów filmowych i telewizyjnych, zajmuje się także projektowanii em mody Absol
wentka Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (1969). Natychmiast po studiach rozpoczęła 
współpracę z filmem. Proj ektowała kostiumy do produkcji filmowych takich reżyserów, jak: Andrzej 
Barański, Ryszard Ber, Paweł Komorowski , Andrzej Krauze, Wojciech Has, Jerzy Hoffman (Potop, Ogniem 
i mieczem), Juliusz MaGhulski (Szwadron), Jan Rybkowski (Gniazdo), Andrzej Wajda (Pan Tadeusz), 
Jerzy Wójcik i Andrzej Zuławski (Na srebrnym globie , Borys Godunow, Błękitna nuta, Szamanka). 
W 1999 roku stworzyła kostiumy do ~ apor1sk1iego filmu s.f. Avalon i do filmu Jerzego Wójcika Wrota 
Europy Była także autorką kostiumów do filmów dla dziecii : Pierścień księżnej Anny (reż. Maria Ka
niewska) i Dzieje mistrza Twardowskiego (reż.K rzysztof Gradowski) i innych. Uczestniczyła w realiza
cji kostiumów do hollywoodzkiej produkcji Ostatni smok. 
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Magdalena Tesławska 
Paweł Grabarczyk 
Bogdan Gola 

Pracowała dla teatrów dramatycznych i Teatru Telewizji. Zaprojektowała kostiumy do takich przedsta
wień, jak: Kłamczucha (Teatr TV, reż. Paweł Trzaska) , Wesele (Teatr Powszechny, reż . Krzysztof Nazar), 
Tristan i Izolda (Teatr TV, reż . Krystyna Janda) , Cezar i Pompejusz (Teatr TV, reż . Jerzy Antczak), 
Ksiądz Marek (Teatr TV, reż . Krzysztof Nazar), Ryszard Ili (Teatr Adekwatny, reż. Henryk Boukołowski) 
i Sen srebrny Salomei (Teatr Jaracza w Łodzi, reż. Waldemar Zawadziński). Dla warszawskiej sceny 
operowej projektowała kostiumy do Strasznego dworu (reż . Andrzej Zuławski), Madame Butterfly 
i Króla Rogera (reż . Mariusz Treliński). 

Jej wielką pasją jest projektowanie mody. Do swoich sukcesów w tej dziedzinie zalicza kolekcję autorską 
pokazaną w Lyonie i kolekcję polską, przedstawioną na międzynarodowym pokazie w Rouen . Otrzymała 
nagrodę tygodnika „Przekrój", za film Medea (reż . Jerzy Wójcik) - medal za realizację roku okręgu 
łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Nagrodę Festiwalu Filmowego w Gdynii za kostiu
my do filmu Wrota Europy tego reżysera. 

PAWEŁ GRABARCZYK 
Projektant kostiumów i grafik. Absolwent Wydziału Grafiki Warsztatowej Państwowej Wyższej Sz'koły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi (1983). Od 1984 ir. pracuje jako projektant lub współpracuje przy realizacji 
kostiumów dla filmu i teatru . 
Do jego osiągnięć należą kostiumy do takich produkcji filmowych, jak: Przypadki miłosne Baltazara 
Kobera (reż Wojciech Has} , Kanclerz i Zelazną r(Jką (reż . Ryszard Ber) , Borys Godunow, Bł(Jkitna nuta 
i Szamanka (reż. Andrzej Zuławski) , Szwadron (reż. Juliusz Machulski) , Oczy niebieskie i To my (reż. 
Waldemar Szarek) , Człowiek z .. . (reż . Konrad Szałajski) , wielki przebój polskich kin Kiler(reż . Juliusz 
Machulski), a także Zakochani (reż . Piotr Wereśniak) . Wspólnie z Magdaleną Tesławską , projektował 
kostiumy do Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana, do Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy oraz do Wrót 
Europy Jerzego Wójcika (wspólnie z Magdaleną Tesławską nagroda Festiwalu Filmowego w Gdyni) . 

Był współtwórcą kostiumów teatralnych do spektakli w reżyserii Krzysztofa Nazara: Wesele w Teatrze 
Powszechnym i Ksiądz Marek w Teatrze TV oraz do Ryszarda Ili w reżyserii Henryka Boukołowskiego. 
Dla naszego teatru pracował z Magdaleną Tesławską nad kostiumami do Strasznego dworu, Madame 
Butterfly i Króla Rogera. Ma również w swoim dorobku kostiumy do filmów zrealizowanych z myślą 
o dziecięcej widowni , takich jak: Maszyna zmian li i Jacek (reż . Andrzej Maleszka) oraz Spa na (reż. 
Waldemar Szarek). Był także współtwórcą kostiumów do amerykańskiego filmu Ostatni smok. Jako 
grafik jest autorem wielu wystaw w kraju , a także za granicą : we Francji , Hiszpanii , Japonii i USA. 

BOGDAN GOLA 
Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował jako kierownik chóru Opery Śląskiej w Byt9miu (1976-82). 
Potem kierował chórami: Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu , Zespołu Pieśni i Tańca „Sląsk" , Akademii 
Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego w Warszawie. Był twórcą Zespołu Muzyki Daw
nej All Antico (1976-86), specjalizującego się w wykonywaniu muzyki renesansu i baroku, a także Chó
ru Polifonicznego Sacri Concentus działającego od 1993 r. w Warszawie. Jego wachlarz zainteresowań 
jest bardzo szeroki: od gregoriańskiej monodii do monumentów Wagnera i Pendereckiego. 

Przygotował chóry do ponad 80 tytułów słynnych dzieł operowych. Kierowany przez niego w latach 
1985-95 Chór Teatru Wielkiego w Warszawie zdobył sobie trwałe uznanie krytyki i publiczności w kraju 
i za granicą. Artystyczny poziom naszego chóru pod jego kierownictwem utrwalony został na płytach 
Polskich Nagrań , Schwann Koch International, Studio Berlin Classic, CPO, a także w TVP i stacjach 
telewizyjnych ZDF i 3SAT. Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami i reżyserami . Za dyrekcji 
Roberta Satanowskiego na scenie warszawskiej realizował tetralogię Wagnera z Augustem Everdin
giem (1988-89). 

Sięga nie tylko do znanych dzieł oratoryjnych i chóralnych , ale także po stare, zapomniane kancjonały 
i kodeksy. Z Chórem Polifonicznym Sacri Concentus koncertuje i nagrywa partytury mistrzów polskie
go baroku i romantyzmu (J. Elsner, F. Gotschalk, S. Moniuszko, J. Stefani, J. Wań~ki 1i J. M. Zebrowski), 
a także utwory oratoryjne odkrytego kompozytora llgnaza Reimanna z Dolnego Sląska . Współpracuje 
z Orkiestrą Kameralną Concerto Avenna i z czołowymi wokalistami scen polskich. 

Prowadzi także działalność pedagogiczną, którą rozpoczął w swych macierzystych uczelniach na Ślą
sku. Od 1986 r. wykłada jako profesor w warszawskiej Akademii Muzycznej, kształcąc adeptów sztuki 
dyrygentury chóralnej . Od 1998 r. jest ponownie szefem chóru Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
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Emil Wesołowski 

EMIL WESOŁOWSKI 
Choreograf i pedagog, dyrektor Baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Ukończył Państwową Szkołę 
Baletową w Poznaniu i zaangażował się do Baletu Opery Poznańskiej. W 1973 r. opuścił operę z Conra
dem Drzewieckim i został pierwszym solistą w jego Polskim Teatrze Tańca. Stworzył tam szereg kreacji 
w inscenizacjach choreograficznych Drzewieckiego, był pierwszym wykonawcą roli Jazona w balecie 
Medea Teresy Kujawy. Występował z tym zespołem w wielu krajach Europy. 

Od 1979 r. kierował baletem Opery Wrocławsk1iej, a potem Teatru Wielkiego w Poznaniu. W latach 
1982-85 był kierownikiem baletu w warszawskim Teatrze Wielkim. Później zrezygnował z tej funkcji , by 
rozwinąć kontakty z teatrami dramatycznymi i operowymi. Pracował z wybitnymi reżyserami, zdoby
wając bezcenne doświadczenia inscenizatorskie. Szczególnie interesująca okazata się paroletnia współ
praca z Januszem Wiśniewskim przy jego kolejnych przedstawieniach autorskich. Był choreografem 
realizacji operowych w Łodzi , Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu . W uznaniu dorobku artystycznego 
w 1992 r. otrzymał tytuł głównego choreografa, a w 1995 r. został dyrektorem Baletu Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej w Warszawie. Jest wykładowcą w warszawskiej Akademii Teatralnej. 

Najważniejsze realizacje choreograficzne Emila Wesołowskiego: Quattro movimenti (muz. B. Schaef
fer, Opera Wrocławska, 1980); Ballada (muz. F. Chopin , VII Łódzkie Spotkania Baletowe, 1983); Tryto
ny (muz. Z. Rudziński, TW w Warszawie, 1985); Gry (muz. C. Debussy, TW w Warszawie, 1989, 
a później w TW w Łodzi, Polskim Teatrze Tańca i Operze Wrocławskiej); Mozartiana (muz. P. Czajko
wski, Polski Teatr Tańca, 1990); Dies irae (muz. R. Maciejewski , TW w Warsza,wie , 1991 ); Ugenda 
o Józefie (muz. R. Strauss, TW w Łodzi, 1991 i TW w Warszawie, 1992); Swięto wiosny (muz. 
I. Strawiński, TW w Warszawie, 1993), Romeo i Julia (muz. S. Prokofiew, TW w Warszawie, 1996), 
Clio's Triumph (muz. J. Sapiejewski, Washington Ballet, USA, 1997), oraz Tryptyk polski: Harnasie 
Szymanowskiego, Powracające fale Karłowicza i Krzesany Kilara (TW w Warszawie, 1997) aż po Cu
downego mandaryna Bartóka (TW w Warszawie, 1999). Przygotował także choreografię do wielu in
scenizacji operowych, a ostatnio do Madame Butterfly Pucciniego i do Króla Rogera Szymanowskiego 
na naszej scenie. 

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 
Asystenci dyrygenta: 
Michał Klauza, Piotr Wajrak, Sławek A. Wróblewski 
Asystent reżysera: Andrzej Bartmański 
Asystenci scenografa: Ewa Mikułowska , Joanna Medyńska 
Asystent choreografa: Janina Galikowska 
Dyrygent chóru: Mirosław Janowski 
Kierownictwo Chóru Alla Polacca: Sabina Włodarska 
Pianiści-korepetytorzy solistów: 
Teresa Brzozowska, Maciej Grzybowski, Małgorzata Piszek 
Pianiści -korepetytorzy chóru: Ewa Goc, Maciej Rostkowski 
Przygotowanie statystów: Wiesław Borkowski 
Inspicjenci: Teresa Krasnodębska , Andrzej Wojtkowiak 
Sufler: Lech Jackowski 
Przygotowanie tekstu na tablicę świetlną: 
Halina Kerner i Paweł Skaliński według przekładu Olwen Roy-Badziak 
Komputerowa obsługa tablicy z tekstem: Barbara Rakowska 
Kierownictwo obsługi sceny: Olgierd Rodziewicz, Andrzej Wróblewski 
Kierownictwo działu produkcji środków inscenizacji : Bogusław Synkiewicz 
Dźwięk: Iwona Saczuk, Małgorzata Skubis 
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Roger 11, król Sycylii I King of Sicily 
Wojciech Drabowicz 

Roksana I Roxana 
Izabella Kłosińska, Zofia Kilanowicz, Agnieszka Mikołajczyk 

Edrisi , męd rze c arabski I The Arabian sage 
Krzysztof Szmyt, Piotr Rafałka 

Pasterz I The Shepherd 
Adam Zdunikowski 

Archie reios I Archbishop 
Piotr Nowacki, Romuald Tesarowicz, Mieczysław Milun 

Diakonissa I Deaconess 
Agnieszka Zwierko-Wiercioch, Agnieszka Dąbrowska, 
Wanda Bargiełowska-Bargeyllo 

oraz I and 

Cień I The Shadow 
Maksim Wojtiul, Bartłomiej Ostapczuk 

Kobieta I A Woman 
Justyna Kabała 

Mężczyzna I A Men 
Ryszard Wróblewski, Piotr Rafałka 

Chór, Ba let i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
Chorus, Ballet and Orchestra of the Teatr Wielki - National Opera 
Chór Alla Polacca, Statyści 
Choir Alla Polacca, Extras 

Dyrygent I Conductor 
Jacek Kaspszyk 
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Akt I WEZWANIE 
Mnisi i kapłani zbierają się na wieczorne nabożeństwo. Zastają 
Króla Rogera w stanie głębokiej medytacji. Intonują hymn do 
wszechpotężnego, groźnego Boga (Hagios Kyrios Theos Saba
oth.0. Mówią królolf..'.i o ~adejściu młodego P?st~rzą, zwodzą
cego niewiasty i odciągającego lud od prawdziwej wiary. 

Roger przyjmuje z rąk kapłanów święty kielich, ale nie jest 
w stanie dopełnić rytuału . Kielich wypada mu z rąk , a przed 
jego oczami wyłania się z ziemi tajemnicza, bezwstydna ero
tycznie, dwuznaczna postać młodego mężczyzny. To widoczne 
tylko dla Króla Rogera przywidzenie znika, a wtedy we wrotach 
świątyni pojawia się Pasterz. 

Archiereios i Diakonissa, a za nimi inni kapłani żądają od Roge
ra, aby dla ratowania wiary kazał uwięzić i ukarać przybysza 
śmiercią. 

W obronie Pasterza występuje małżonka królewska Roksana. 
Uległa już tajemniczemu urokowi przybysza. Skłania króla , aby 
wysłuchał Pasterza przed wydaniem wyroku. Podobnie radzi 
Edrisi , pogański mędrzec i doradca Rogera. 

Mój Bóg jest piękny jako ja - śpiewa Pasterz, a słowa jego są 
dla kapłanów i mnichów bluźniercze. Bóg radoś~i i zmysłowe
go pożądania jest nie do pogodzenia z karzącym 1 wszechpotęz
nym Bogiem kapłanów. Kapłani żądają ukamienowania Paste
rza i spalenia go na stosie. Jedynie Roksana ufa jego słowom . 
On prawdę głosi - śpiewa - On kocha. Roger czuje, że czar Pa
sterza odbiera mu Roksanę. Wbrew kapłanom pozwala Paste
rzowi odejść. 

Lecz nagle zmienia zamiar: wzywa Pasterza na sąd . Pasterz 
z pokorą obiecuje stawić się w pałacu . „Pamiętaj, że sam pr~y
wołałeś mnie" - mówi do Rogera odchodząc . Zostawia krola 
klęczącego, ściskającego w dłoniach święty kielich. 

Chór mnichów i kapłanów trwa w grozie i przerażeniu. 

Akt 11 MISTERIUM 
Królestwo Rogera jest już przeżarte chorobą. Roger z niepoko
jem oczekuje na przybycie Pasterza. Tajen:micze zn.aki zwiastują 
jego zbliżanie się; wśród kolumn błąka się pogrązona wobłę
dzie Roksana. Ludzie w milczeniu zbierają się na nieznane mi
sterium. 

Roger jest rozbity. Przeżywa kryzys wiary. Dzieli się z Edrisim 
swoim zwątpieniem: 
Ma wszechmoc sięga tam. 
Gdzie mój królewski miecz! 
A wokół tajemnica, 
Milczenie gwiazd i lęk. 

Ciszę pałacu przerywają tylko nawoływania straży i d.ziwna, na 
poły tkliwa, na poły niespokojna kołysanka obłąkanej Roksany 
(Uśnijcie krwawe sny Króla Rogera). 

I oto Pasterz stawia się na sąd Rogera (Pozdrawiam cię imie
niem wielkiej miłości) . Pojawia się w tryumfie i sile. Roger 
próbuje go badać i osądzić , ale jego dociekliwe pytania nie mają 
sensu w obliczu potęgi hipnotycznego czaru Pasterza. Pasterz 
wymyka mu się z rąk, jak ptak o skrzydłach chyżych, jak srebr
nołuski wąż. 

W starciu człowieka z bogiem wynik jest oczywisty. Sąd Rogera 
nad Pasterzem rychło przemieni1a się w demons~rację bos.kiej 
wielmożności: w rytl!J'alnym kręgu rozpoczyna się tajemnicze 
i groźne misterium. Hipnotyczny trans ~garnia wszystkich obec
nych. Pasterz uruchamia przed oczami Roger.a tajemniczy o~
rzęd , w który wciąga Roksanę, czyniąc swoją wyznawczynię 
kapłanką, boginią i poślubioną Bogu świętą nierządnicą. Roger 
chce przerwać obrzęd . Każe schwytać i związać Pa_ste.rza. Al~ 
Bóg w cudowny sposób wymyka się Rogerowi. Drwi z załosnej 
ludzkiej próby schwytania go. Odchodzi , yvzywając Rogera na 
swój sąd. Roksanę i cały pogrążony w hipnotycznym transie 
lud uprowadza ze sobą, w wiecznych upojeń kraj. 

Roger, upokorzony, pozbawiony godności, władzy i Ro~sany, 
zostaje sam. Jest wygnańcem odrzuconym przez wspolnotę 
i podążającym za nią w oddaleniu. 
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Akt Ili BRAMA ŚMIERCI 
W samotnej wędrówce Rogera towarzyszy mu jedynie wierny 
Edrisi. Przyprowadza go w miejsce, które będzie jego kresem: 
wyprowadza go w pustkę . Roger jest wypalony wewnętrznie, 
pozbawiony wiary i nadziei. Dla niego nienawiść, miłość ... 
puste słowa! 

Wtedy słyszy wołanie Roksany. Nie ufa własnym zmysłom, nie 
jest pewien czy słyszy głos Roksany czy Pasterza. 

Roksana wzywa Rogera do siebie. Radość napełnia Rogera. Chce 
się z nią połączyć , nawet jeśli jest ona tylko majakiem stworzo
nym przez Pasterza-Dionizosa, władcę złudzeń. 

Roger korzy się przed Pasterzem: wraz z jego wyznawcami 
uczestniczy w przygotowaniach do ofiary. Przygotowuje stos 
ofiarny i zapala ogień. Narasta hipnotyczny trans, a wszystko 
co żyje wznosi hymn do Pasterza-Dionizosa. Uśmiecha się ta
jemnica , głębie stają się przejrzyste - śpiewa Pasterz. 

Roger doznaje iluminacji. Oślepia go wschodzące Słońce. Odczu
wa jedność i harmonię ze Swiatem, któremu oddaje się w ofie
rze . 

Bóg dokonał co zamierzył . 

O pisał Jerzy Krysiak 
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Act I THE SUMMONS 
Mon ks and priests gather for the evening mass. Tlhey find King 
Roger deep in meditation. They intofile a hymn to the omnipo
tent, menacing God (Holy! Lord Gad of hosts.~ . They tell the 
king of the coming of a young Shepherd who seduces women 
and draws people away from the true faith. 

Roger accepts the sacred chalice from the priests but is not 
able to fulfill the ritual. The chal1ice falls from his hands and 
before his eyes appears from underneath the ground a myste
rious, erotically shameless, ambiguous figure of a young man. 
Seen only by King Roger, the apparition disappears, whi1le the 
Shepherd stands at the tempie door. 

Archiereios, the Deaconess and the other priests demand tihat 
Roger imprison the newcomer and punish him with death in 
order to save the faith. 

The King's wife, Roxana, steps forward in defence of the She
pherd. She has already succumbed to the newcomer's myste
rious allure. She convinces the King to hear the Shepherd out 
before passing the sentence. Edrisi , a pagan wise man and Ro
ger's advisor is of the same opinion. 

My Gad is as beautiful as I am - sings the Shepherd and his 
words are blasphemous to the priests and the monks. The God 
of joy and passionate lust is irreconcilable with the priests' 
omnipotent and punishing God. The priests demand that the 
Shepherd be stoned and burned at the stake. Only Roxana be
lieves his words. He te/Is the truth! - she sings - He /oves. 
Roger fee Is that the Shepherd's charm is drawing Roxana a way 
from him. Contrary to the priests' wishes he permits the She
pherd to leave. Suddenly, though, he changes his mind: he sum
mons the Shepherd to be judged. The Shepherd humbly promi
ses to come to the palace. Remember, I come at your com
mand! - he says to Roger upon leaving. He leaves the king 
kneeling, clutching the sacred chalice in his hands. 

The monks' and priests ' chorus is horrified and dismayed. 
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Act li THE RITE 
Roger's kingdom is already wracked by disease. Roger awaits 
the Shepherd's arrival with unease. Mysterious incidents por
tend his coming, while Roxana wanders among the columns, in 
the clutches of insanity. The people are silently gathering for an 
unknown rite. 

Roger is disconcerted. He is going through a crisis of faith. He 
shares his doubts with Edrisi: 

My might reaches no further 
than my royal sword 
and all beyond is mystery, 
silent stars and fear! 

The silence in the palace is interrupted only by the calls of the 
guards and by the insane Roxana's strange, tender and tro
ubled I ul laby (Dispel King Roger's bloody dreams). 

The Shepherd appears to be judged by Roger(/ greet you in 
the name of a great love). The Shepherd is triumphant and 
powerful. Roger attempts to question and judge him, but his 
incisive questions make no sense in the face of the power of the 
Shepherd's hypnotic charm. The Shepherd eludes him like 
a bird with lissom wings, like a silvery snake! The result of 
man's struggle with God is obvious. Roger's judgment over the 
Shepherd quickly changes into a demonstration of divine po
tency: a mysterious and threateninig riite commences in a ritual 
circle. A hypnotic trance overcomes all those present. In front 
of Roger's eyes, the Shepherd initiates a mysteirious ritual, dra
wing Roxana into it, making her a priestess, goddess and holy 
courtesan wedded to God. Roger wants to interrupt the ritual. 
He orders the Shepherd seized and bound, but God eludes Ro
ger in a miraculous way. He mocks the pitiful human's attempt 
to capture him. He departs, summoning Roger to be judged 
before him. He abducts Roxana and the whole people, held in 
a hypnotic trance into the land of etemal ecstasy. 

Roger, humiliated, bereft of dignity, power and Roxana, is alo
ne. He is an exile rejected by the people, following them at 
a distance. 

Act Ili THE GATE OF DEATH 
Only the faithful Edrisi accompanies Roger on his lonely jour
ney. He guides him into the place which will become his undo
ing: he leads him into emptiness. Roger is burned out inside, 
devoid of faith and hope. For him, ha te, love ... empty words!. 

He then hears Roxana's call. He doęs not trust his own senses, 
1s not su re whether he hears the voice of Roxana or of the She
pherd. 

Roxana cal Is Roger to him. Roger is filled with joy. He wants to 
join her, even if she is merely a figment of imagination created 
by the Shepherd-Dionysus, the ruler of delusion. 

Roger grovels before the Shepherd: he prepares the sacrifice 
together with his followers. He prepares the sacrificial pyre and 
lights it. The hypnotic trance intensifies, and every living thing 
sings praise of the Shepherd-Dionysus. The sec ret smiles, the 
depths are crystal elear!- sings the Shepherd. 

Roger is illuminated. The rising Sun blinds him. He feels unity 
and harmony with the World, offering himself in sacrifice. 

God has dore what he intended. 
Written by Jerzy Krysiak 
Translation: Paweł Skaliński 
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