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Telekomunikacja Polska S.A. 
mecenasem kultury narodowej 

Te lekomunikacja Po lska S.A. jest jednym z największych i zarazem najdynamiczniej rozwi j a

jących się polskich przedsiębiorstw. Staramy się być jak najbliżej naszych klientów nie tylko 

oferując coraz lepsze usługi, ale również biorąc udział w ważnych wydarzeniach ku ltura lnych 

i społecznych. 

Mistrzowskie wykonania najwybitniejszych dzieł muzyki polskiej i światowej podczas 

Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju, koncertów organowych 

w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą lub koncertów Międzynarodowego Roku 

Chopinowskiego wzbudzają żywe zainteresowanie szerokiej publiczności. Każde z tych 

wydarzeń przekonuje nas, że człowiek nie wymyślił do tej pory lepszego niż muzyka środka 

wyrażania swoich myśli, uczuć i emocji. I właśnie dlatego, starając się na co dzień służyć 

wzajemnemu komunikowaniu się ludzi, poświęciliśmy się ró~nież muzyce. 

Dla uczczenia 150. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, rok 1999 został ogłoszony przez 

UNESCO Międzynarodowym Rokiem Chopinowskim. Z tej okazji Telekomunikacja Polska 

S.A. wydała płytę z wybranymi utworami tego znakomitego kompozytora. TP S.A. była także 

głównym sponsorem 5.4- Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach 

Zdroju - najstarszej imprezy muzycznej w Polsce . Odbywa się ona od 1946 roku dla 

upamiętnienia koncertów Fryderyka Chopina, które odbyły się tu w sierpniu 1826 roku. 

TP S.A. była także wyłącznym sponsorem pierwszej edycji Festiwalu Muzycznego Kazimierz 

nad Wisłą 1999, będącego kontynuacją wieloletniej tradycji wieczorów kameralno

organowych. Patronat honorowy nad festiwalem objęła małżonka Prezydenta RP Pani Jolanta 

Kwaśniewska . 

Choć muzyka stała się naszą pasją, nie ograniczamy naszego mecenatu wyłącznie do tej 

dziedziny sztuki. Począwszy od roku 1996 TP S.A jest złotym Sponsorem Festiwalu Kraków 

2000 stanowiącego swego rodzaju artystyczne podsumowanie czasów na przełomie tysiącleci. 

W maju 1999 roku, już po raz drugi, Spółka została uhonorowana tytułem Mecenasa 

Kultury Krakowa. Po raz pierwszy takie wyróżnienie przyznano naszej firmie w 1997 roku. 

Jest to wynik wieloletniego zaangażowania się TP S.A. w ideę wspierania przedsięwzięć 

kulturalnych i artystycznych związanych z Krakowem. Dzięki temu Telekomunikacja Polska 

S.A. znalazła się w gronie mecenasów jednego z miast, które mogą się szczycić tytułem 

Europejskiej Stolicy Kultury. 

Dziś mamy ogromny zaszczyt uczestniczyć we współpracy przy realizacji polsko-brytyjskiego 

projektu operowego zatytułowanego „The Music Programme". Jesteśmy przekonani, że 

przedstawienie dostarczy niezapomnianych przeżyć i emocji, zostając na długo w Państwa 

pamięci. 

TELEKOMUNIKACJA 
POLSKA S.A. 
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ROXANNA PANUFNIK 
Kompozytorka angielska, córka Andrzeja Panufnika. Studiowała w Royal Academy 
of Music, którą ukończyła z wyróżnieniem. Posiada tytuł Associate of the Royal 
Academy of Music. Ma w swoim dorobku kompozycje dla opery, baletu, teatru 
muzycznego, filmu i telewizji, a także muzykę chóralną i kameralną. 
Wiele z jej utworów powstało na specjalne zamówienia. Ważniejsze z nich, to: 
sygnał muzyczny cyklu Summer Dance w telewizji BBC 2, balet Odi et Amo dla 
London Musici i Rambert Dance Company, hymn na uroczystość otwarcia wys
tawy letniej w Royal Academy of Arts (1997) oraz utwór Olivia na kwartet smycz
kowy (z możliwością udziału chóru dziecięcego) dla Maggini Quartet, nagrany 
i emitowany przez rozgłośnię BBC Radio 3. 
Zrekonstruowała XVIII-wieczną operę Inkle B[ Yarico, wykonaną przez Royal 
Philharmonic Concert Orchestra w ramach Holders Season Barbados. Z okazji 
75. urodzin kardynała Basila Hume'a skomponowała Westminster Mass na 
zamówienie Westminster Cathedra! Choir. Utwór ten, wykonany przez chór 
z towarzyszeniem City of London Sinfonia w Katedrze Westminster (21 maja 
1998) spotkał się z powszechnym uznaniem 2,5-tysięcznego audytorium, 
a w 1999 r. został nagrany przez wytwórnię płytową Teldec. 
Skomponowała: The Upside Down Sailor, utwór napisany we współpracy 
z Richardem Stillgoe dla Collegiate Wind Ensemble, oraz Prayer dla Chilingirian 
String Quartet na Al Bustan Festival. Dla barytona Nigela Cliffe'a i zespołu 
Schidloff Quartet powstał jej Private Joe na zamówienie Warwick & Leamington 
Festival. 
Jej utwory były wykonywane w największych salach koncertowych Londynu, 
poznali je również melomani we Francji, Włoszech, Kanadzie, na Barbados, 
w Japonii i innych krajach Dalekiego Wschodu. Z wielkim uznaniem krytyków 
spotkał się jej monograficzny koncert w Wiedniu (1994). 
Wśród zespołów i artystów, którzy wykonywali utwory Roxanny Panufnik znajdują 
się: BBC Singers, Evelyn Glennie, Eden & Tamir Piano Duo, Joyful Company of 
Singers, Albion Ensemble, Sorrel Quartet, Eos i Tim Hugh. Jej muzykę nadawała 
BBC TV oraz rozgłośnie radiowe: BBC Radio 3, BBC Radio 4, Classic fM i Swiss 
Radio DR2. Kompozytorka była konsultantem muzycznym BBC przy realizacji 
programów telewizyjnych (m.in. Young Musician of the Year i BBC Proms). W BBC 
Radio 3 uczestniczyła w audycji Record Review oraz przygotowała i poprowadziła 
cykl Composer of the Week poświęcony jej ojcu, Sir Andrzejowi Panufnikowi. 
Roxanna Panufnik była również pierwszym „kompozytorem-rezydentem" w Royal 
County of Berkshire, gdzie w sezonie 1995/96 uczyła kompozycji dzieci i mło
dzież; wykładała też w City of London Sinfonia. W sezonie 1996/97 prowadziła 
zajęcia z dziedziny kompozycji w szkołach na Barbados. 

PAUL MICOU 
Pisarz amerykański. Urodził się w San Francisco. Po uzyskaniu dyplomu na 
Uniwersytecie w Harwardzie (1981), przeniósł się do Paryża. Zawsze chciał pisać 
książki. Jego pierwszym krokiem w tym kierunku był reportaż o spadochroniar
stwie w Stanach Zjednoczonych. Próba ta zakończyła się fiaskiem. 
Od 1984 r. mieszkał w Nairobi pracując jako sprawozdawca ONZ-owskiego 
Programu Ochrony Środowiska. Po powrocie z Kenii poświęcił się pracy literackiej. 
Przeżycia z Afryki stały się podstawą jego pierwszej wydanej w Wielkiej Brytanii 
w 1989 r. powieści The Music Programme. 
Od 1988 r. przebywa stale w Londynie. Jego kolejne powieści, to: The Cover Artist, 
The Death of David Debrizzi, Rotten Times, The Last Word, Adam's Wish i The 

Leper's Bell. 
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OPERA A LA BURLESKA 
Spoglądając na dzieje muzyki XX wieku bez uprzedzeń i przesądów bez trudu 
możemy zauważyć, że jest to wiek opery. Stwierdzenie to może wydać się pole
miczne względem potocznego i bezkrytycznie powielanego przez wieść gminną 
poglądu, jakoby w tym właśnie stuleciu opera przeżyła swój głęboki kryzys ista
nęła, jako śmieszny anachronizm, nad grobem. Nic bardziej fałszywego. Wiek 
awangard i modernizmu, pakietu różnorakich estetyk i poetyk, artystycznych 
ideologii i technicznych wyborów od początku do końca swych dni sprawdzał swe 
ekspresyjne możliwości i swą siłę oddziaływania na deskach teatru muzycznego. 
To prawda, że z różną intensywnością, wynikała ona jednak w większym stopniu 
z organizacyjno-finansowej kondycji operowych instytucji niż z programowej 
nieufności kompozytorów do operowego idiomu. Ramy stulecia tworzą więc 
Peleas i Melizanda Claude'a Debussy'ego i Salome Richarda Straussa z jednej, 
a Dziewczynka z zapałkami Helmuta Lachenmanna i Pisząc do Vermeera Louisa 
Andriessena z drugiej strony. W tych ramach mamy zawartą na dobrą sprawę 
całą encyklopedię problemów i spraw, konceptów i projektów, tendencji i intuicji, 
jakimi żyła dwudziestowieczna muzyka nie tylko na operowych scenach, ale też 
na estradach koncertowych, w studiach muzyki eletroakustycznej, działań z dzie
dziny performance'ów i filmowych przygód muzyki nie wyłączając. Szczególnie 
w teatrze operowym muzyka dyskutowała (i czyni to nadal) sama o sobie, o swej 
kondycji w kulturze - nie tylko muzycznej - tworząc z założenia artystyczne 
metasytuacje. 

Ostatnie dwie dekady stulecia można określić jako nadzwyczaj bogate i wielo
wątkowe stretto operowej twórczości dwudziestego wieku, jakby historia gatunku 
miała zamiar dokonać na koniec stulecia swej autorekapitulacji. Kompozytorzy 
dzielą się na tych, którzy już operę (lub opery) mają w katalogu swych dokonań, 
na tych, którzy właśnie operę komponują i na tych, którzy do komponowania 
opery się przygotowują. Instytucje operowe dzielą się na te, które - pozostając 

w zamkniętym kręgu „żelaznego" dziewiętnastowiecznego repertuaru - grzęzną 

w prowincjonaliźmie i te, które, konfrontując go z nowym rozczytaniem twór
czości barokowej, klasycznej i dwudziestowiecznej a nadto zamawiając nowe 
dzieła, tworzą establishement muzycznego teatru i nakreślają operowy horyzont 
przyszłego stulecia. 

Można zauważyć, że dzieje operowego gatunku w XX wieku nie są na dobrą 
sprawę do porównania z losami innych form muzycznych, np. oratorium, sym
fonii czy kwartetu smyczkowego. Sam fakt łączenia muzyki ze słowem, akcją 
sceniczną i obrazem otworzył dzieło operowe na problemy, którymi żyje literatu
ra, teatr dramatyczny, film i na techniczne możliwości, które współczesna scena 
teatru muzycznego może zaoferować libreciście, kompozytorowi, scenografowi 
i reżyserowi. Tak wprawdzie było zawsze w historii sztuk synkretycznych, lecz 
nigdy w aż tak gęsty i intensywny sposób. Dlatego ów nowy repertuar w ostatnich 
dekadach osiągnął stan tak nadzwyczajnego zróżnicowania, że niejednokrotnie 
jedynym dla jego przejawów wspólnym mianownikiem staje się po prostu fakt, iż 

Wybór takiej właśnie, jak w The Music Programme (Kursach Muzycznych) 
treści, tę operową burleskę umieszcza w specyficznym klimacie. Pod auspicjami 
międzynarodowej organizacji (ONZ ... ) w fikcyjnym afrykańskim państewku 
o muzyką pobrzdąkującej nazwie (Timbali) odbywają się kursy muzyczne. Popłoch 
w międzynarodowym kampusie powoduje wieść, że oto zbliża się na inspekcję 
kontroler, który - gdy mu się coś nie spodoba - może wpłynąć na cofnięcie sub
wencji. Na szczęście kontroler (Charles) szybko zaczyna flirtować z żoną kompozy
tora (Eleonorą), intryga staje się więc mocno papierowa, jej tok rozpada się na 
sceny - obrazki raczej charakterystyczne, niż dramatyczne. 

Rzecz jest - co się zowie - wielce poprawna politycznie. Kompozytor, Ludwik 
Kastostis wywodzi się z Europy Środkowowschodniej i reprezentuje swym 
„Opusem 9" przywoływanym z taśmy magnetofonowej i atonalnym śpiewem 
rzekomą kakofonię współczesności. Eleonora, jego angielska żona grającach na 
„klawiszach" legitymuje się światem muzyki Mozarta tak, jak Dr Lord - Jana 
Sebastiana Bacha. Ta przestrzeń otwiera pierwszą z przestrzeni, na której rozgrywa 
się gra konwencji i idiomów. Stają się one rodzajem wizytówek protagonistów za 
sprawą rzekomych (bo niepełnych) klasterów, specyficznie traktowanych akompa
niamentów a la „bas Albertiego" i barokowej idiomatyki ze stemplem bachow
skiego cytatu. Za sprawą Mary, afrokaraibskiej sekretarki i orientalnego Thwoka 
perspektywa otwiera się nam na gest folkowy połączony z figurami, charakterysty
cznymi dla gamelanu, całości idiomatycznej mieszanki dopełnia podalkoholizo-
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wany amerykański puzonista, wprowadzający bluesowy feeling, wahający się 
pomiędzy estetyką big-bandu i trywialnością fraz, zalatujących popkulturą. 

Mamy więc w tej operze swoisty płodozmian idiomów. Kolorytu scenie pierwszej 
użycza puls wzorców rytmicznych i bongosów, drugiej - glissanda jazzowego 
puzonu i pizzicatowy puls kontrabasu, trzeciej - swoista mieszanka klasyczności 
i popularności, czwartej - elokwencja sformułowań barokowych, piątej - frazeolo
gia uogólnionej współczesności, by do końca utworu używać wprowadzonych 
uprzednio konwencji w swoistej karuzeli stylistycznych klisz. Większością z nich 
włada jednak technika muzyki repetytywnej - wprost lub metaforycznie. Wszystkie 
te stylistyczne gesty używane są w charakterze emblematów lub masek. Ani cele
browane kadencje dominantowo-toniczne, ani basso continuo klawesynu, ani chorał 
nie ukazują się w tej operze wprost, zawsze kontekst wrzuca je w cudzysłów. 
Metaforyczność utworu wzmagają różne zabiegi - instrumentaliści biorą udział 

w akcji, aktorzy grają na isntrumentach, mieszając hierarchie. W subtelnej i wyrafi
nowanej instrumentacji, operującej pojedynczym składem sinfonietty, estetyka 
muzyki repetytywnej traci swą oczywistość. Bohaterzy podejmują tony emfatyczne 
i ekstatyczne - budowanie narracji na powtarzanych sylabach, umuzycznianie 
w figuracjach wyodrębnionych słów ma torzyć iluzję psychicznych poruszeń i psy
chologicznych pogłębień . Dotyczą one jednak postaci papierowych, jakby wyciętych 
z gazety, które udają, że coś przeżywają i coś odczuwają. 

W The Music Programme mamy więc do czynienia z sytuacją nie tylko buffo, ale 
i sytuację na niby, niemal - buffo na niby. Groza nie jest grozą, zazdrość nie jest 
zazdrością, a miłość - miłością. Jeśli nie jest to pastisz, jest to persyflaż. Roxanna 
Panufnik proponuje nam zabawę w grę i grę w zabawę. Niby wszystko się zgadza 
- mamy arie, arietty, duety, tercety, instrumentalne intermezza, sceny zbiorowe, 
solówki, tutti i finał, mamy więc operę, napisaną w zgodzie z tradycją gatunku. 
I kształt narracji dramaturgicznej, i tok muzycznego rozwoju skłaniają jednak do 
postawienia diagnozy, że mamy w tym przypadku do czynienia z operą komiksową, 

w opakowaniu kameralnej jednoaktówki zawierającej burleskę, operetkę i wodewil 
jednocześnie. Wszystko oczywiście - na niby. I tylko rozmaite kursy muzyczne, 
organizowane na wszystkich kontynentach przez różne międzynarodowe instytucje 
za pieniądze euroazjoamerykańskich podatników są tu prawdziwe. I one jednak 
prawdziwe nie są, skoro odbywają się„. w afrykańskiej dźungli. 

Gdy wkraczamy w fascynujący świat opery dziś, czujemy się, jakbyśmy wkraczali 
w dżunglę. Spoglądając na tę dżunglę bez przesądów i uprzedzeń możemy w niej 
wyodrębnić ścieżkę kieszonkowego komiksu operowego tak, jak w filmie ścieżkę 
animowanego, pełnometrażowego obrazu fabularnego dla' dorosłych. Ta ścieżka 
Roxanny Panufnik jest pełna wdzięku, uroku, przygód i niespodzianek, warto więc 
i na niej kawałek tej dżungli pozwiedzać. 

ANDRZEJ CHŁOPECKI 

Scena r 
Polana w dżungli. Na środku chatka, która służy 
za „biuro". Przed chatką, za biurkiem, siedzi Mary 
Mbewa, sekretarka, i piłuje sobie paznokcie. 
Słychać głosy egzotycznych ptaków i krzyki małp . 

Z gałęzi drzewa, które pochyla się nad płynącym 
w głębi potokiem, zwisa złowróżbnie zielona 
mamba. Z „biura" wyłania się doktor Lord. 
W os1epiającym świetle mruży ocz y. 

Mary 

Słyszał pan już, doktorze? 

Doktor Lord 
Słyszałem. Martwi mnie to. 
Nasz świat... 
Nasz mały świat... 
Boję się, co to będzie . 

Mary 

I ja się boję , doktorze. 
Z dżungli wyłania się człowiek. Ma na sobie 
egzotyczny strój - coś pomiędzy togą a garn~turem. 

To Thwok. 

Thwok 

Niech Bóg was ma w swej opiece. 

Doktor Lord i Mary 

I ciebie niech ma w opiece. 

Thwok 

Słyszeliście? 

Mary 

Tak. Niedobrze. 

Doktor Lord 

Jedzie tu do nas człowiek. 
Jedzie tu do nas zły człowiek. 
Chce wiedzieć, jak żyjemy. 

Pewnie chce nas wykończyć . 

Mary 

Przyjeżdża z Ameryki. 
Na ich twarzach 
maluje się przerażenie . 



14 

Doktor Lord 

Jedzie, by nas wykończyć. 

Wszyscy 

Co robić? Co tu robić? 

Thwok 

Wyjmuje list. 
Mam list od Dyrektora. 
Tak jest, od Najwyższego. 
Na słowo „Dyrektor", na twarzach 
Mary i Doktora Lorda pojawia się niepokój. 
Thwok wręcza list doktorowi. 

Doktor Lord 

Masz list od Dyrektora? 
Masz list od Najwyższego? 
Czyta list. 
„Najdrożsi przyjaciele, 
Kładę to wam na serce: 
Musicie zrobić wszystko, 
By świat nasz zalśnił blaskiem, 
Wszystkimi kolorami. 
By olśnił gościa muzyką". 
To list od Dyrektora. 
Z pałacu Najwyższego. Ależ to brzmi jak rozkaz. 
Musimy naszego gościa oczarować muzyką. 

Thwok i Mary 

Musimy? 

Doktor Lord 

Tak, musicie. 
Ile już lat walczymy, 
By ocalić nasz świat? 

Mary 

popierając go 
O, długo! Wiele lat. 
Wiele szczęśliwych lat. 

Doktor Lord 

To prawda, lecz co teraz? 
Nadchodzi kres wszystkiego. 
Kończy się nasze szczęście. 

Wszyscy 

Jesteśmy zagrożeni. 

Mary 

zdecydowanie 
Musimy mu pokazać, 
Że jesteśmy wspaniali. 

Doktor Lord 

Mógłbym mu tylko 
Wyłożyć naszą rację istnienia. 

Mary i Thwok 

No, właśnie. 
Oczywiście. 

Doktor Lord 

Lecz jak go „oczarować", 
Jak go „olśnić muzyką" ? 

Mary i Thwok 

No, właśnie!... 
nagle przerażeni 
Pan zamierza? ... Nie, to niedopuszczalne! 
Nie można mu pokazać 
- nie można! - Kastostisa. 

Wszyscy 

Nie, to jest wykluczone! 

Doktor Lord 

Zależy to tylko od nas. 
Trzeba nasz piękny świat 
Pokazać w najlepszym świetle ... 
pauza 

Wszyscy 

No, tośmy wpadli z kretesem. 

Scena 2 

Zalany słońcem taras hotelu. W głębi po lewej, 
we wnętrzu, hotelowa recepcja. Przy jednym 
z dwóch stolików siedzi „Skip" Skinner. Na blacie 
stoją puste butelki po piwie, obok nich telefon. 
Skip trzyma w ręku puzon. Demonstruje właśnie 
jego właścicielo>Vi (puzoniście z orkierstry), jaki 
dźwięk można uzyskać, jes'li do wylotu wlać piwa. 
Wchodzi człowiek z walizką. To Karol ,,Crack" 
McCray. Podchodzi do recepcji. 

McCray 

Mówi. 
Warsztat muzyczny, to tu? 

Recepcjonista 

O, jeszcze kawał drogi. 

McCray 
• 

To chyba wynajmę samochód. 

Recepcjonista 

Dysponujemy tylko z napędem na cztery koła. 

McCray 

Skoro tak, nie mam wyjścia. 

Recepcjonista 

A broń, posiada pan? 

McCray 

Broń? 

Recepcjonista 

Gdyby się pan, nie daj Boże, 
Nadział na bandę zbójców. 

McCray 

Nadział na bandę zbójców? 

Recepcjonista 

Tak, mogą pana zaciukać. 

McCray 

Zaciukać? Akurat mnie? 

Recepcjonista 

uradowany 
Tak, proszę pana, tak! 

McCray 

w stronę publiczności 
Nie jestem przyzwyczajony, 
By tak mnie traktowano. 
Rozlega się stłumiony, jakby dobiegający 
spod wody dźwięk puzonu, który zwraca 
uwagę McCray'a. 
To bar, chyba się nie mylę ... 
McCray kłania się recepcjoniście, 
po czym wychodzi na taras. 
Zbliża się do stolika sąsiadującego z tym, 
przy którym siedzi Skip Kinner i wskazuje 

na wolne miejsce, aby ten się do niego przysiadł. 

Puzonista wychodzi. 

Skip 

niewyraźnie 

Witaj , przyjacielu. 
Przyjeżdżasz z daleka? 
Jestem pewien, że pobyt 
Będziesz miał fantastyczny. 
jest piękna pogoda w tym roku. 
Komary ucztują ... 

McCray 

H o m a r y k o s z t u j ą ... 

Skip 

No tak. Napijesz się piwa? 
To jest moje biuro. A to mój telefon. 
Bo radzę podania ... 

McCray 

Prowadzisz badania? ... 

Skip 

Nad grą na puzonie. 
Moi wyłożeni. „ 

McCray 

Twoi p r z e ł o ż e n i ... 

Skip 

Są bardzo łaskawi . 

Pracuję, gdy chcę , 

Nikt mi nic nie każe. 
Korzystam więc z tego 
I w słońcu się smażę . 

Lecz cóż, przyjacielu, 
Sprowadza cię tu? 
Interes czy chęć ... 
Wytchnienia w tych stronach? 
Prawie zasypia. 

McCray 

wolno i poważnie 
Odpowiem ci szczerze. 
Wysłano mnie tutaj na wniosek 
Kongresu - na „warsztat muzyczny", 
Który tu prowadzą. 

Mam zbadać i sprawdzić, 
Co na nim się robi, 
I zdać z tego raport. 

15 
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U nas, w Ameryce, 

Podatnik chce wiedzieć, 
Na co się przeznacza 

Jego w pocie czoła 
Zarobiony grosz. 

Sk ip 

Po przerwie nagle trzeźwieje, 
po czym wyrzuca z siebie słowa. 
Poważnie? To świetnie! 
Wspaniała nowina! 
Musimy to oblać! 
Kelner! Szybko! Wina! 
Pytaj, o co chcesz! 
Przyciskaj do muru ... 

poufnie 
Co do mnie, to służę 
Ci wiedzą na temat ... 

To służę ci wiedzą 
Z dziedziny puzonu. 

Scena 3 
Noc. Położona wysoko na górze rezydencja 
Kastostisa. Ludwik Kastostis siedzi po prawej 
stronie sceny przy fortepianie. 
Ubrany jest w pasiastą pidżamę. Obok, na tabore
cie, leży udrapowana czarna peleryna. Po lewej 
stronie sceny, Eleonora Kastostis siedzi przy iden
tycznym instrumencie. Ma na sobie efektowny 
peniuar. Znajdują się w osobnych pokojach, ale 
słyszą się nawzajem. Spod palców Eleonory 
płyną niebiańskie dźwięki muzyki Mozarta. 
Jej mąż głośno i ze złością wali w klawisze: 
komponuje właśnie swoje Opus 9. Służący wlecze 
przez werandę martwą antylopę. (Na scenie 
odbywa się to tuż przed fortepianem Kastostisa). 
Kastostis krzywi się z niesmakiem. Chodzi nie tylko 
o antylopę, lecz również o dźwięki, które dobiegają 
z pokoju żony. Eleonora nuci do wtóru z muzyką . 

l<astostis 

„Komponuje" prawą ręką, lewą wali 
w klawiaturę. 
I jeszcze to ścierwo! 
To nie do zniesienia! 

Eleonora 

cierpliwie 
Tak, Lutku, masz rację. 

l<astosti s 

Już byłem tak blisko, 

Już zaraz bym skończył. 
Gdybym miał warunki. 

„Komponuje" dalej. 
A, niech krytykują! 
Co mi po krytyce, 
Gdy mnie już nie będzie, 

Gdy wyzionę ducha! 

Eleonora 

Kochanie, bardzo proszę, 
Tylko mi nie umieraj . 

l<astostis 

Dalej przygląda się martwej antylopie. 
Przecież ta służba wie, 
Że nie trawię dziczyzny. 

Eleonora 

Tak, Lutku, oczywiście . 

l<astostis 

Jadłem już okapi, 
No i jadłem słonia - ale o tym sza! 

A przez grzeczność 
Zjadłem nawet gąsienicę! 
Jadłem też bawoła, zebrę oraz węża. 
O, nie zdziwiłbym się , 

Gybym się dowiedział, 

Żem , między innymi, 

Jadł też ludzkie mięso. 
Ale antylopy! ... 
To już samo dno! 

Eleonora 
Tak, Lutku, masz rację. 

Kastotis „komponuje" dalej. Dźwięki, które 
wydobywa z fortepianu , kłócą się okropnie z tym, 
co gra Eleonora. Kastotis na chwilę przerywa 
i ifrustrowanyprzysłuchuje się grze Eleonory, 
po czym zaczyna śpiewać pod melodię, 
którą gra Eleonora. 

l<astosti s 
La-la-la-la ... 
Nie, nie, nie, Nie!. .. 

Jak to jest, że się daję ... 
Unieść temu, co wzniosłe? ... 
Temu, co doskonałe? 
Klnie. 

Eleonora 
zgorszona 
Lutku! 
Jak ci nie wstyd! 

l<astost is 
Słyszałaś? Niesłychane! 

Ma tutaj być ... kontrola. 

Eleonora 
Kochanie, uspokój się ! 

l<astosti s 

Kochanie, padam z nóg! 
Zasypia przy fortepianie. 
Eleonora gra dalej. 
jej muzyka usypia męża . 

Gdy Kastostis już śpi, 
Eleonora wstaje i troskliwie 
otula go jego peleryną. 

Eleonora 
Dobranoc, Lutku, dobranoc. 

Niech ci się przyśni twe opus. 

Scena 4 
Następnego dnia rano. Salon w domu Kastostisów. 
Lutek i Eleonora gorączkowo sprzątają. 
Spodziewają się wizyty Cracka McCraya, który, 
wbrew wszystkim, postanowił złożyć wizytę kom
pozytorowi. McCray'owi towarzyszą Skip Skinner, 
Doktor Lord i Thwok. Wita ich Eleonora. Kastostis, 
odwrócony do wszystkich plecami, stoi przy wielkim 
oknie, przez które można wyjść na taras. Przybrał 
pozę zatopionego w mys'lach geniusza, podczas gdy 
piękna Eleonora pełni honory domu. Na fortepianie 
Kastostisa stoi szpulowy magnetofon, którego - jak 
możemy się domys'lać - kompozytor używa do kom
ponowania. (Później, ilekroć naciśnie klawisz, 
w pokoju rozbrzmiewają.fragmenty jego Opus 9.) 
Skinner i Doktor Lord próbują przedstawić swojego 
gościa i wykonują nerwowe gesty wyrażające ubole
wanie nad hipnotycznym stanem, w którym znaj
duje się Kastostis. McCray nie zwraca na to jednak 
najmniejszej uwagi, gdyż cała jego uwaga skupiona 
jest na Eleonorze, od której nie może oderwać 
wzroku. Również Eleonora jest zafascynowana 
swoim gościem. Na powitanie podają sobie ręce 
i tak już zostają. 

Eleonora 
Witam pana, panie ... McCray. 

McCray 
Bardzo mi miło, pani ... Łaskotis. 

Eleonora 
Eleonora. 

McCray 
Karol. 

Eleonora 
Karolu ... 

McCray 
Leonor.. . 
Nagle budzi się z zachwytu. 
Czy coś mu jest? 

Eleonora 
Proszę łaskawie wybaczyć 

Mojemu mężowi, Lutkowi. 

McCray 
Lutkowi? 

El eo nora 
Tak, Lutkowi. 

Bardzo ciężko pracuje. 

Już prawie kończy, już prawie ... 
Nic innego nie robi ... 

szeptem 
Nie kąpał się ani razu 

Od czasu Wielkiejnocy. 
Kastostis wciska klawisz magnetofonu. 
Słyszymy próbkę jego Opusu 9. 
Wyłącza magnetofon i dalej gapi się przez okno. 
Skip Skinner i Doktor Lord, w głębi piją 
i z niepokojem s'ledzą zachowanie Kastostisa. 

Eleonora 
Słyszałam, że pan przyjechał, 
Aby się tu rozejrzeć i sprawdzić, 

Czy przypadkiem 
Nie ma tu jakichś nadużyć. 
Uśmiecha się kokieteryjnie. 
Co do mnie, 

Powiem otwarcie: 
Nie mam n ic. .. do ukrycia. 
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McCray Tymczasem twoja żona ... 
Przyznaję, przez krótką chwilę Wyraźnie wpadła mu w oko. 
Ten Raj mi się wydał dwuznaczny. 
Lecz odkąd ujrzałem Ewę, l<astostis 
Nie widzę już nic poza nią. Kroczy majestatycznie w stronę Eleonory 
Czy dasz się skusić, Leo? i McCraya, udając zaskoczenie widokiem gości. 

A to co? Któż to taki? 
Eleonora Czyżbyśmy mieli gościa? 
Karolu ... ależ, Karol... Witam, kimkolwiek pan jest. 
Kastostis znów włącza taśmę, Cóż to za jeden? Nieważne. 
i z głośnika znów płynie muzyka. Wszyscy są rozbawieni zachowaniem kompozytora. 
Doktor Lord i Skip Skinner Tymczasem Kastostis znów zwraca się do Skipa 
w panice rzucają się, i Doktora Lorda. 
by zatrzymać taśmę Pozwólcie, moi drodzy! 
i dać Kastostisowi coś do picia. Zostawmy ich w spokoju. 

Eleonora ma gościa. 
Doktor Lord Nie reagując na protesty, Kastostis wychodzi. 
Do Kastostisa, cicho, żeby jego słowa Za nim idzie Skip i Doktor Lord. Wychodząc, 
nie dotarły do Elonory i McCraya. od niechcenia naciska przycisk magnetofonu, 
Wiemy, że jesteś w dołku, ale muzyki nie słychać. Chytra mina Katostisa 
Że masz okropny kryzys. sugeruje, że tym razem przycisnął on klawisz, 

który włącza nagrywanie. 
Skip 
Ale odpręż się teraz. Scena 5 
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Daj sobie chwilę luzu. Rezydencja Kastostisa tonie w ciemności. 

Kompozytor wkrada się do dużego pokoju, 
Doktor Lord przewija taśmę i siada do fortepianiu. W głębi 
z niesmakiem sceny w półmroku widać znieruchomiałych 
Maestro, proszę, błagam. Eleonorę i McCraya . Ponownie rozbrzmiewa 
Odrobinę wysiłku. ich duet („Eleonora-Karol"), z taśmy i na żywo. 

Kastostis siada przy fortepianie, spogląda na 
Skip magnetofon, wreszcie bierze głęboki oddech 
popijając jak zawsze i wciska klawisz „play". 
No, Ludwik, bracie kochany! 
Trzeba coś zagrać ... wykonać. Eleonora 

dysząc 

Doktor Lord, Thwok, Skip Och nie ... nie można .... 
Ludwiku! Bardzo prosimy! Nie tu! 

Kastostis przewija taśmę do przodu. 
Skip 
Ten facet może nam odciąć ... McCray 
Może nam odciąć fundusze! wzdychając 

Choć nie zrobiliśmy nic. .. Jakby cię znał całe życie ... 
Nic złegośmy nie zrobili. Kastostis, przerqżony, z trudem to wytrzymuje. 

Znów przewija taśmę do przodu. 
Doktor Lord i Thwok 
Nic, absolutnie nic. Eleonora 

Karolu ... Karol... 
Skip Och, Karol!. .. 
To nasze „być albo nie być". 
szturchając go 

'ł 

1 

ł 

McCray 
Och, Leo!... Och, Leonor! 
Kastotis zatrzymuje. 

l<astosti s 
Cóż jestem wart? ... 
„Och, Karol!" ... 
Przedrzeźnia Eleonorę. 

Pokażę wam niet">awem ... 
„Eleonor!... Karolu! ... " 
O śmierci, śmierci, o śmierci!. .. 
Oto co we mnie brzmi. 
To bzdura, że muzyka 
Jest do słuchania, dla uszu. 
Ja nie pracuję daremnie. 
Muzyka to moje życie ... 
Chrypnie. 
To moje życie i czas, 
To moje życie i czas. 
Zaczyna wyć. 

Scena 6 
Wszystkie postaci z wyjątkiem McCray'a stoją jak 
na kazaniu, jakby zbliżał się koniec świata. 
Śpiewają hymn-modlitwę do ich tajemniczego 
Najwyższego Dyrektora. Doktor Lord „dyryguje". 
McCray stoi z boku i przygląda się im. 

Wszyscy 
W niebiosach Pan, 
W swym królestwie wyżej chmur. 
Choć nikt go nigdy nie widział, 
Słyszymy jednak czasem 
Posyłane nam Słowo. 

Najwyższy Dyrektorze! 
Czy uratujesz nas? 
Gdzie jesteś i ... kim jesteś? 
Nasz świat to świat muzyki. 
To wszystko, co posiadamy. 
Ufamy Ci, wierzymy. 
Wierzymy bezgranicznie. 
Czy uratujesz nas? 
Czy uratujesz nas? 

McCray 
Kim on jest? 
Kto jest ich bogiem na wzgórzu? 
z determinacją 
Tak, muszę ... muszę to zrobić. 
Nieważne, że ją kocham. 

zdumiony 
Naprawdę, kocham ją!. .. 
Muszę tam iść i zobaczyć, 
Czy dach Pałacu na wzgórzu 
Jest wyłożony złotem ... 
Z pieniędzy podatnika. 
A jeśli tak, to niestety 
Zmuszony będę poświęcić 
Miłość do Leonor. 
mys'ląc o tym z udręką 
wymalowaną na twarzy 
A może zabrać ją z sobą, 
Na ich hańbę i wstyd? 
Czy jestem dosyć silny? 
Śmiało, McCray, odwagi! 
Ruszaj i poznaj prawdę! 
Wychodzi pospiesznie. 

Scena 7 
„Crack" McCray zakradł się na wzgórze, gdzie stoi 
pałac Najwyższego Dyrektora. W tle widać ogrom
ny basen otoczony greckimi rzeźbami. Słychać 
dźwięki harfy. To Thwok siedzi przy instrumencie 
i brzdąka w jego struny. Amerykanin dostrzega go. 
Nim oszołomiony muzyką Cray zdąży powiedzieć 
„Ależ to Thwok", zostaje pochwycony od tyłu przez 
strażnika, który aplikuje mu usypiający zastrzyk. 
Thwok, który to wszystko widzi, krzywiąc się kręci 
głową, lecz nie przerywa gry. Słońce zachodzi, 
co ma sugerować upływ czasu. Chwilę później 
z pałacu wychodzi, ubrany w szkarłatną pidżamę, 
wciąż oszołomiony McCray. Chwieje się na nogach, 
lecz jest w euforii. Thwok przestaje grać i obaj 
śpiewają. 

Thwok 
Gram dla mego delfina, 
Czy widzisz go tam? 
Witamy cię w tych progach. 
Chybaś już doszedł do siebie. 

McCray 
Rozciera ramię, w które zrobiono mu zastrzyk. 
Czuję się znakomicie, 
Po prostu jak młody bóg. 
Co za widoki! Słońce! 
Ozłocona sawanna! 
Hipopotam w bajorze 
Pluska się z nosorożcem! 
Ruchliwe antylopy, 
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Melancholijny słoń. 
Czuję się znakomicie, 
Po prostu jak młody bóg. 

Thwok 

Nie ukrywając złos1iwego zadowolenia, 
wstaje i podchodzi do McCraya. 
Mam głęboką nadzieję, 
Że nic, coś tu zobaczył, 
Nie budzi żadnych zastrzeżeń . 

McCray 

gorąco 

Żadnych! Nawet najmniejszych! 

Duet Thwoka i McCraya. 
Thwok 

diabolicznie zadowolony z samego siebie 
Cieszę się z naszej rozmowy. 
Potrzeba świeżego powietrza. 

McCray 

w narkotycznym uniesieniu 
Tak jest, świeżego powietrza! 
Niebo jest przeogromne. 
Wydaje mi się, że spadam! 

Thwok 

Czy ten, co cię tu nasłał, 
Podzieli twoje wrażenia? 
Czy powiesz mu, coś widział? 
Czy sprawisz, że uwierzy? 

McCray 

Ten, który mnie tu nasłał, 
To skończony idiota. 
To głupiec i kanalia! 
Boże, co za widoki! 
Kocham Eleonorę! 
I ubóstwiam muzykę! 
Kocham! Ciebie też kocham! 
Wchodzi służący. Niesie tacę, a na niej kieliszek 
wina. McCray wypija łyk. Thwok wyciąga rękę 
i obejmuje go. Zaczynają tańczyć. 

Thwok 

Śpiewajmy więc, przyjacielu, 
W ten afrykański poranek! 
O naszej kochanej muzyce 
I wrogiej nam polityce. 

McCray 

Śpiewajmy więc, przyjacielu, 
W ten afrykański poranek! 
O naszej kochanej muzyce 
I wstrętnej nam polityce. 

Thwok i McCray 

razem 
Muzyka! 
Ach! Spójrz, 
Słucha nas ptak! 
Muzyka! 
Ach! Bóg darzy nią nas! 
By koić nasz ból, 
Uśmierzyć nasz ból. 
Muzyka! Muzyka! Muzyka! 

Thwok 

Przekaż swojemu szefowi ... 

McCray 

Przekażę mojemu szefowi ... 

Thwok 

Że jeszcze nigdy w życiu ... 

McCray 

Że jeszcze nigdy w życiu ... 

Thwok 

Nie szłyszałeś niczego, 
Co by cię tak urzekło, 
Jak to, coś tu usłyszał. 

McCray 

No pewnie, że mu powiem! 
To dureń, stary osioł! 
A teraz wezwij strażnika. 
Niech znów mi zrobi zastrzyk. 
Ten widok mnie upaja! 

Thwok i McCray 

razem 
Muzyka! 
Ach! Spójrz, 
Słucha nas ptak! 
Muzyka! 
Ach! Bóg darzy nią nas! 
By koić nasz ból, uśmierzyć nasz ból. 
Muzyka! Muzyka! Muzyka! 
Śpiewając obejmują się. Publiczność widzi 

wykrzywioną w złos1iwym grymasie twarz Thwoka. 
McCray wypija do dna kieliszek wina. 

Scena 8 
Wchodzi Doktor Lord. jest zdenerwowany. Ustawia 
krzesła i pulpity na nuty. Muzyka jest dzika, frene
tyczna, jakby wyrażała jego niepokój. 

• 
Doktor Lord 

Dlaczego właśnie mnie ... 
Dlaczego właśnie mnie 
Spotyka coś takiego? 
O Boże! Gott in Himmel! 
Wszystko, czegośmy chcieli, 
To tylko spokoju i ciszy, 
Aby wypełniać ją 
Niebiańskimi tonami! 
Miota się po scenie, dygocząc ze złości. 
Wchodzi Mary Mbewa i z niepokojem 
przygląda się podnieconemu 
Doktorowi Lordowi. 
Dlaczego właśnie mnie ... 
Dlaczego właśnie mnie 
Spotyka coś takiego? 
Jeśli ten Jankes usłyszy 
Kakofonię Ludwika, 
Pomyśli, że świat zwariował. 

Mary 

Podchodzi do niego. 
Niech się pan uspokoi. 
Niech się pan nie obawia. 
Muzyka będzie piękna. 

Doktor Lord 

Kobieto, co ty gadasz! 
Ten wariat nas wykończy. 

To jest kocia muzyka. 

Mary 

Staje za doktorem i zaczyna masować mu 
ramiona. 
Muzyka uspokaja się. Śpiewa. 
Jest pan dobrym człowiekiem. 
I tyle pan pracuje. 
I nic poza muzyką 
Nie leży panu na sercu. 
Doktorze, niech pan posłucha, 
Niech mi pan da powiedzieć : 

Jest pan kochany. 

Kochany. 
Masaż zaczyna działać. 

Doktor Lord rozluźnia się . 

Jest pan kochany. 
Kochany. 

Doktor Lord 

Moja kochana Mary! 
Urocza asystentko! 
Nic poza muzyką 
Nie leży nam na sercu. 
Jestem kochany, powiadasz? 
Ktoś mnie kocha, powiadasz? 
Doktor Lord najwyraźniej zdziwiony 
własną reakcją, pada w objęcia Mary. 
Zaczynają tańczyć. Światła powoli gasną. 
Doktor i Mary tańczą. 

Scena 9 
Nagle światło rozbłyska. Na środku sceny stoi 
Kastostis, w czarnej pelerynie, z szeroko rozpostar
tymi ramionami. Wygląda jak ogromny nietoperz. 

l<astosti s 

Odważyć się? 

Ośmielić? 

Nie trzeba się bać wstydu! 
Wstydzić się będą oni! 
A zatem odważyć się? 
Wchodzą Eleonora i McCray, 
oboje dość zakłopotani. 
Za nimi reszta postaci. 
Thwok siada obok McCraya, 
Skip obok Thwoka. Za nimi, 
trzymając się za ręce jak dzieci, 
Doktor Lord i Mary. 
Kastostisowi towarzyszy odtąd 
odgłos orkiestry strojącej do A oboju. 
Odważyć się? Ośmielić? 

Oczywiście, że TAK! 

21 

Na scenę wchodzi dyrygent i zaczyna dyrygować. 

Kastostis stoi z boku, powtarzając bezgłośnie słowa 
„Eleonora" i „Karol", gdy ci poddają się muzyce. 
Po chwili zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich 
zdrada jest widoczna. 

Mary 

wskazując na Kastostisa 
Nie sądzisz, że to on? 
Że on jest tym najwyższym? 
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Doktor Lord 

całując ją w policzek 
Mało mnie to obchodzi. 

Eleonora 

Wyjeżdżasz, prawda? 
Wyjeżdżasz„. 

McCray 

O tak, o tak, o tak„. 

Eleonora 

„Wyjeżdżasz", mówię„. 

Nie „wielbisz". 
Mój mąż tkwi w innych sferach. 
Uwielbiam jego sztukę. 

McCray 

na szczególnie rażącym kawałku muzyki 
Wielbisz„. o, właśnie to? 

Skip 

podrygując w rytm 
O-o! Ale czad! 
Lutek, chłopie, fantastycznie! 
Jeszcze, jeszcze, kocham to! Stary, masz 
wrodzony dar! 

Eleonora 

Musisz jechać.„ 

Thwok 

w takt muzyki 
Ta ta ta„. Ta ta ta„. 
Dołączają do niego inni. McCray wstaje 
i para rozstaje się. McCray niknie w ciemności , 

gdy kakofonia Kastostisa osiąga apogeum. 

l<astost is 

O teraz! 
Słuchajcie tego! 
Bogowie, słuchajcie tego! 
Czy Mahler tak potrafił? 

Mary 

To piękne! Bardzo piękne! 

Doktor Lord 

Piękne? Akurat to? 

Mary 

Doktorze, kocham pana. 

Doktor Lord 

Kocha mnie! 
Jesteś piękna! 

Podoba ci się to? 
To i mnie się podoba! 
Koniec utworu Kastostisa. 
Chwila ciszy, po czym gromkie brawa. 

Th wok 

siedzący obok McCraya 
Twój pobyt tu chyba się kończy. 
Pamiętaj, co ci mówiłem! 

McCray 

jakby zahipnotyzowany 
Co mi mówiłeś„. mówiłeś„. 
Wszyscy spoglądają na Thwoka i zdają sobie 
sprawę, że to on jest Najwyższym Dyrektorem. 
McCray żegnając się, wolno wychodzi. Pozostali 
(z wyjątkiem Th woka) śpiewają: 

Skip 

No, to teraz już wiemy, 
Kto tu rządzi i włada. 

Mary 

I dzięki komu jesteśmy - tymi , którymi 
jesteśmy. 

l<astosti s 

Nasz świat to świat muzyki. 

Wszyscy 

To wszystko, co posiadamy. 

Doktor Lord 

wskazując na Thwoka 
To jego uwielbiamy 
I tylko jemu ufamy. 

Wszyscy 

Jemu i tylko jemu. Mmm„. 

Przekład 

ANTONI LIBERA 
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W latach 1984-1987 był gościnnie głównym dyrygentem Polskiej Orkiestry Kameralnej, znanej dzisiaj jako Sinfonia 

Varsovia. W 1987 r. objął stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Poznańskiej. Funkcję tę pełnił 

do 1991 r.; od tej pory nie przyjmuje żadnych propozycji stałej współpracy i dyryguje wyłącznie gościnnie. 

Ma na swoim koncie wiele nagrań telewizyjnych , radiowych i płytowych . Dyrygował w niemal wszystkich krajach 

Europy, Kanadzie, Argentynie, Meksyku, Hongkongu, Stanach Zjednoczonych i na Kubie. Występował w takich salach, 

jak: Filharmonia i Schauspielhaus w Berlinie, Teatro alla Scala w Mediolanie, Barbican Hall w Londynie, Teatro Colon 

w Buenos Aires. Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych. 

Wojciech Michniewski jest artystą bardzo wszechstronnym, dyryguje zarówno koncertami symfonicznymi, jak i opera

mi. Ceniony jest nie tylko jako znawca klasycznego repertuaru, ale także za swoje interpretacje muzyki XX wieku 

i muzyki najnowszej. Współpracuje z warszawskim Teatrem Wielkim, gdzie w 1995 r. przygotował muzycznie 

prapremierę opery Elżbiety Sikory Wyrywacz serc, a w 1997 r. poprowadził orkiestrę podczas recitalu Ewy Podl eś. 

Jest laureatem konkursu dyrygenckiego w Katowicach (1974), dorocznej nagrody polskich krytyków „Orfeusz" zakon

cert inaugurujący Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień" (1975), Prix RAI za własną kom

pozycję Szeptet (1975), I nagrody „Guido Cantelli" na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Teatro alla Scala 

(Mediolan, 1977). Brązowego Medalu na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Ernesta Ansermeta w Genewie 

(1978) oraz Nagrody Krytyki na Musikbiennale w Berlinie (1987) . W 1996 r. uhonorowany został statuetką „Fryderyka" 

za płytę z muzyką Witolda Lutosławskiego , nagraną wspólnie z Krzysztofem Jakowiczem i z orkiestrą Sinfonia Varsovia. 



SZCZĘŚNIAK 
Scenograf teatralny. jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu jagiellońskiego 

w Krakowie (1976). W latach 1977-81 kontynuowała studia doktoranckie na tym wydziale, zaś 
w latach 1981-84 uczyła się na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

W 1990 r. wzięła udział w Quatriennale Scenografii w Pradze, a w 1994 r. - w Wystawie 

Młodych Scenografów w Katowicach. 

jej najważniejsze prace scenograficzne to: Mefisto wg Klausa Manna w reżyserii Jeana-Paula 

Garniera (PWST, Kraków, 1991); Zdrada Harolda Pintera (Stary Teatr, Kraków, 1993); Don 

Kichote wg Cervantesa (Stary Teatr, Kraków, 1994); Czajka Antoniego Czechowa (Teatr Polski , 

Wrocław, 1995); Peer Gynt Henrika Ibsena (Stary Teatr, Kraków, 1996) - wszystkie do przed

stawień w reżyserii Marka Fiedora; Oleanna Davida Mameta w reżyserii Paula Lamperta (Stary 

Teatr, Kraków, 1995); Iwona, księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza w reżyserii Jaria 

Peszka (Teatr X, Tokio, 1996) oraz w reżyserii Ewy Bułhak (Teatr Studio, Warszawa , 1997)· 

jest autorką scenografii do takich spektakli zrealizowanych przez Krzysztofa Warlikowskiego, 

jak: Białe noce wg Fiodora Dostojewskiego (PWST, Kraków, 1992); Auto da fe wg Eliasa 

Canettiego (PWST, Kraków, 1992); Zbrodnia przy ulicy Lourcine Eugene Labiche'a (PWST, 

Wrocław, 1993); Markiza O Heinricha von Kleista (Stary Teatr, Kraków, 1993) ; Trucizna teatru 

Rudolfa Sirery (Teatr Nowy, Poznań, 1994); Kupiec wenecki Szekspira (Teatr Horzycy, Toruń , 

1994); Ludwig - Tod eines Koenigs wg Zakratowanego okna Klausa Manna (Kammerspiele, 

Hamburg, 1994); Roberto Zucco Bernharda-Marii Koltesa (Teatr Nowy, Poznań, 1995); Proces 

Franza Kafki (Beit Zvi, Tel Aviv, 1995); Zatrudnimy starego clowna Matei Visnieca (Stary Teatr, 

Kraków, 1996); Elektra Sofoklesa (Teatr Dramatyczny, Warszawa, 1996); Opowieść zimowa 

Szekspira (Teatr Nowy, Poznań, 1997); Tancerz mecenasa Kraykowskiego Gombrowicza, (Teatr 

Powszechny, Radom, 1997); Hamlet Szekspira (Beit Zvi, Tel Aviv, 1997); Poskromienie złośnicy 

Szekspira (Teatr Dramatyczny, Warszawa, 1998); Perykles Szekspira (Piccolo Teatro, Mediolan, 

1998); Zachodnie Wybrzeże Koltesa (Teatr Gavelli , Zagrzeb i Teatr Studio, Warszawa 1998); 

Fenicjanki Eurypidesa (Beer Sheva Theatre, Izrael, 1998); Wieczór Trzech Króli Szekspira 

(Staatstheater, Stuttgart, 1999) oraz Hamlet Szekspira (Teatr Rozmaitości, Warszawa, 1999). 



WOJCIECH MISIURO 
Tancerz, mim i choreograf. Jest absolwentem Gdańskiego Studia Baletowego oraz Studia 
przy Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Zadebiutował jako tancerz w 1967 r. 
w Państwowej Operze Bałtyckiej. 

W latach 1973-74 występował w Operze Wrocławskiej, w latach 1974-78 związany był z Teatrem 
Pantomimy Tomaszewskiego, a w sezonie 1978/79 pracował jako aktor-mim w krakowskim 
Teatrze Stu. Występował często za granicą i brał udział w festiwalach, m.in. w Danii , Francji, 
Niemczech, Włoszech, a także w Australii, Meksyku i USA. 
W połowie lat siedemdziesiątych rozpoczął współpracę jako choreograf z teatrami we 

Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i Warszawie. W latach 1979-82 był etatowym choreo
grafem Teatru Narodowego w Warszawie. W tym czasie wykładał też w łódzkiej PWSTiF. 
W dorobku ma ponad 30 prac choreograficznych. Pracował z takimi reżyserami, jak: 
Hanuszkiewicz, Minc, Kajzar, Zatorski, Peryt, Cieślak , Treliński i Warlikowski. W latach 

osiemdziesiątych zrealizował dla TVP film baletowy Esik w Ostendzie do muzyki Grażyny 
Bacewicz. 

W 1987 r. założył w Gdyni autorski Teatr Ekspresji , z którym zrealizował własne spektakle: 

Umarli potrafią tańczyć (1988), Dantończycy (1989), ZUN (1990), Idole perwersji (1991) , College 

No 24 (1992) , Miasto mężczyzn (1994), Pasja (1995), Kantata (1997) i Tango (1999), a także 
telewizyjne wersje spektakli: ZUN, Umarli potrafią tańczyć, Pa~a, Kantata i film De Aegypto -
opera egipska. Jego zespół występował wiele za granicą, m.in. w St Petersburgu (1989), na 
Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu, na Festiwalu Spoleto w USA (1992) 

i we Włoszech (1993) oraz na Międzynarodowym Festiwalu w Stambule (1994). 



S H I P P 
, Mezzosopran. Studiowała w londyńskim Trinity College of Music, a potem w National 

Opera Studio. W jej bogatym dorobku znajdują się wielkie role operowe. Wykonuje 
główne partie m.in . w następujących operach: Carmen Bizeta, Eugeniusz Oniegin 
Czajkowskiego, Katia Kabanowa Janacka, Cyrulik sewilski i Sroka złodziejka Rossiniego, 
Cosi fan tutte, Don Giovanni i Wesele Figara Mozarta oraz La Traviata Verdiego. Posiada 
także szeroki repertuar oratoryjno-kantatowy, śpiewając utwory Bacha, Brahmsa, Haendla, 
Mendelssohna, Mozarta, Rossiniego i Vivaldiego. Występuje z licznymi recitalami 

i nagrywa dla radia. 

HAL CAZALET 
Tenor. Studiował w Guildhall School of Music, a następnie w Juilliard Opera Center. 
W jego repertuarze operowym znajdują się m.in .: Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego, 
Miłość do trzech pomarańczy Prokofiewa, Herakles i Hydra, Salome Richarda Straussa, Les 
Enfants terribles Philippa Glassa, Dyrektor teatru i Wesele Figara Mozarta . Często występuje 
na koncertach. Zadebiutował w nowojorskim Lincoln Center wykonaniami L'Infinito 
Keuris'a oraz Songs from the Occasions Beasera. Jest również kompozytorem i autorem 
tekstów, m .in. musicalu First Night, wystawionego w Guildhall Opera Centre, na Festiwalu 
w Aspen oraz w Julliard Opera Centre. 

NOWACl<I 
Bas. Absolwent Łódzkiej Akademii Muzycznej (1985) . Finalista i laureat wielu krajowych 
i międzynarodowych konkursów wokalnych (Warszawa, Kudowa, Bytom, Krynica, Wiedeń, 

Filadelfia, Puerto Rico). Występował na prestiżowych scenach operowych Europy, m.in. 
w mediolańskiej La Scali, Królewskim Teatrze de la Monnaie w Brukseli, Operze 
Monachijskiej, Operze Flamandzkiej w Antwerpii , Teatro la Fenice w Wenecji. Artysta 

początkowo współpracował, a od 1997 r. związany jest z warszawskim Teatrem Wielkim. 
Ma w swoim repertuarze główne partie basowe w takich operach, jak: Don Giovanni 
Mozarta, Faust Gounoda, Halka i Straszny dwór Moniuszki, Mazepa Czajkowskiego, 

Parsifal Wagnera, Rigoletto Verdiego, Tankred Rossiniego. Brał udział w wykonaniach 
wielu dzieł oratoryjnych. 

NICHOLLS 
Mezzosopran. Studiowała w Guildhall of Music, a potem w National Opera Studio, spon
sorowanym przez Przyjaciół Covent Garden i Arts Council. W 1986 r. zadebiutowała na 
Festiwalu Operowym w Glyndebourne, gdzie do dziś jest regularnie zapraszana. W swoim 
repertuarze ma role m.in. w: Carmen Bizeta, Orfeuszu i Eurydyce Glucka, Czarodziejskim 

ecie Mozarta oraz w Madame Butterfly Pucciniego. Występuje również regularnie na kon
certach i recitalach w repertuarze oratoryjno-kantatowym. 

JONATHAN PETER l<ENNY 
Kontratenor. Studiował na Universytecie Exeter oraz w Guildhall School of Music and 

Drama. Znany jest z interpretacji partii w operach Haendla, takich, jak: Ezio (Festiwal 
Haendlowski w Karlsruhe) , Juliusz Cezar (Royal Opera Covent Garden), Tamerlana (Opera 
w Dublinie i Covent Garden Festival w Melbourne), Amadigi (Festival Covent Garden 
w Lizbonie i Międzynarodowy Festiwal w Melbourne). Śpiewa także Pasterza w Oifeuszu 
Monteverdiego i tytułową partię w Oifeuszu i Eurydyce Glucka. Dokonał wielu nagrań dla 
wytwórni płytowych, nagrał m.in. Izraela w Egipcie dla fir~y Narciso oraz Dydonę i Eneasza 
Purcella pod dyrekcją Johna Gardinera dla Philipsa . Pasja wg św. Mateusza Bacha z jego 
udziałem zarejestrowana zos tała na płycie CD, doczekała s i ę filmu telewizyjnego 
w reżyseri i Jonathana Millera, a artysta wykonywał ją także we Francji i w Hiszpanii. 

L IN QIANG XU 
Tenor. Kształcił się w Manhattan School of Music w Nowym Jorku oraz w Międzynaro
dowym Centrum Operowym w Zurychu. Po wygraniu Międzynarodowego Konkursu 
Pavarottiego rozpoczął studia we Włoszech u Carla Bergonziego. Ma w swoim dorobku 
m.in. takie partie, jak: Książę w Rigoletcie Verdiego (Budapeszt, Rzym) , Arturo w Purytanach 
Belliniego (Wiedeń ) , Manrico w 'frubadurze Verdiego oraz Kalaf w Turandot Pucciniego 
(Opera Pekińska). W 1991 r. zadebiutował w Carnegie Hall Mszą koronaqjną Mozarta; 
występował również z recitalami, m.in. w waszyngtońskim Kennedy Center. Podpisał 
kontrakt płytowy z firmą SONY Classical. 

l<RUSZEWSl<I 
Baryton. Studia wokalne ukończył w Akademii Muzycznej w Warszawie. Jako solista 
Warszawskiej Opery Kameralnej zadebiutował tam partią Malatesty w Don Pasquale 
Donizettiego, a potem występował w operach: Don Giovanni, Wesele Figara, Czarodziejski 
flet, Cosi fan tutte, Cyrulik sewilski, Jl Signor Bruschino. Jest laureatem licznych prestiżo

wych nagród oraz wielu międzynarodowych konkursów wokalnych. W sezonie 1990/91 
był solistą Wiener Kammeroper. Zapraszany jest także przez Państwową Operę w Pradze. 
Z Teatrem Wielkim w Warszawie współpracuje od 1993 r„ śpiewając w: Cyruliku sewil
skim, Raju utraconym, Macbecie, Wertherze, Madame Butterfly, Carmina burana, Strasznym 
dworze, Balu maskowym i Don Giovannim. Pracuje z najlepszymi polskimi orkiestrami. 
W dorobku nagraniowym posiada wiele znakomitych płyt . 



TREŚĆ OPERY 

SCENA I 
Dr Lord, Mary Mbewa i Thwok podnoszą alarm na wieść o zbliża
jącej się wizycie wysłannika Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Jest nim Charles „Crack" McCray, który ma skontrolować finanso
wany przez podatników amerykańskich obóz muzyczny. 
Konsekwencją tej kontroli może być likwidacja obozu. Zgromadzeni 
tam muzycy otrzymują list od tajemniczego Najwyższego 
Dyrektora, który stara się zmobilizować ich do pracy. List brzmi jak 
rozkaz i potęguje nerwowość muzyków. 

SCENA II 
Hotel w stolicy Timbali. Amerykański puzonista Wendell „Skip" 
Skinner, popadając w alkoholizm, chwali się jednemu z gości 
hotelowych, że nic nie robi a zbija fortunę. Jak się później okazuje, 

32 ów gość to właśnie Charles „Crack" McCray, kontroler obozu 

muzycznego. 

SCENA III 
Czeski kompozytor-MAKSYMALISTA Ludvik Kastostis twierdzi, 

że poddaje swoją publiczność na wskroś oryginalnym antagoniz
mom dźwiękowym. W chwili, gdy zasiada do komponowania swego 
Opusu 9, jego piękna angielska żona Eleanor gra na pianinie 
Mozarta, ale marzy o tym, by iść w ślady męża. 

SCENA IV 
Charles poznaje uczestników obozu muzycznego. Szczególną 
uwagę poświęca Eleanor, która wzbudza w nim pożądanie. Eleanor 
odwzajemnia jego uczucia, co zauważa jej zazdrosny mąż. 
Podejrzewając ją o zdradę, przerywa pracę i opuszcza dom. 

SCENA V 

Ludvik Kastostis podstępem nagrał rozmowę żony z Charlesem 
i odtwarza ją teraz z magnetofonu (w formie niby-snu). Rozmowa 
jest dowodem ewidentnej zdrady małżeńskiej. Kastostis obmyśla 
zemstę. 

SCENA VI 

Wszyscy muzycy jednoczą się w błagalnym apelu do nieznanego 
Najwyższego Dyrektora o pomoc w uratowaniu obozu. Charles 
przygląda się temu ze zdziwieniem. Postanawia wykryć, kim jest 
owa tajemnicza postać. 

SCENA VII 

Charles zostaje przyłapany, gdy wdziera się do Pałacu Najwyższego 
Dyrektora. Dowiadujemy się wreszcie, kto nim jest. Charles zosta
je odurzony narkotykiem, a dyrektor nakłania go do złożenia 
pozytywnego raportu swoim przełożonym z ONZ. 33 

SCENA VIII 

Mary Mbewa odkrywa w sobie głębokie uczucie do doktora Lorda 
i wyznaje mu swą dozgonną miłość. Jej wyznaniu towarzyszy 
przytłaczająca muzyka Opusu 9 Kastostisa. 

SCENA IX 

Ludvik Kastostis finalizuje swoją zemstę. Przedstawia orkiestrową 
wersję miłosnego dialogu Charlesa i swojej żony - tak subtelnie 
zaaranżowaną, że jedynie winowajcy (i publiczność) orientują się 
o co chodzi. Zawstydzony Charles natychmiast wyjeżdża. Program 
Muzyczny zostaje uratowany i będzie trwał nadal. 
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Scene I opens with Dr Lord, Mary Mbewa and Thwok panicking over the imminent 
arrival of the United States envoy Charles „Crack" McCray, sent to uncover the use 
of the US tax-payer's money - and possibly, to shut the Programme down. 
The elusive Supreme Director has sent a letter to all his rnusicians to gird their 
loins, but only succeeds in leaving them even more nervous. 

Scene II takes place at a hotel in the capital of Tim bali where we find Wendell 
„Skip" Skinner, the American alcoholic slide trombonist, bragging about being 
paid a fortune to do nothing; to a fellow hotel guest - who then confesses to being 
Charles „Crack" McCray, the Music Programme inspector ... 

In Scene III we meet the composer Ludvik Kastostis - a MAXI MALI ST who 
insists on subjecting his audiences to his own special brand of aural antagonism ... 
As he embarks on his Opus 9, his beautiful English wife, Eleanor, practices 
Mozart on the piano, relentlessly, reminding her husband of w hat an awe-inspir
ing act he has to follow. 

Scene IV introduces Charles to the key inhabitants of the Programme, most 
notably Eleanor with whom he instantly falls in lust. The feeling is mutual and 
noticed by Kastostis who, suspecting his wife is about to commit adultery, leaves 
his cassette machine recording as he exits the house. 

In Scene V Kastostis plays back the evidence of his wife's infidelity (enacted in 
a dream-like seguence by Charles and Eleanor) and plots his revenge ... 

Scene VI brings all the cast together in a poignant plea to their mysterious 
Supreme Director for help in saving the Programme. Charles looks on in amaze
ment and decides he has to find out just who this mysterious Supreme Director is ... 

In Scene VII Charles is caught breaking into the Supreme Director's (whose 
mysterious and surprising identity we finally discover) Palace - he is drugged and 
induced to report back positively to his UN superiors. 

Scene VIII sees Mary Mbewa revealing her true feelings for Dr Lord and pledging 
her undying love and support in the shadow of Kastostis's dreaded opus ... 

Scene IX will give us Kastosis's avenging opus - an orchestra} magnification of 
Charles and Eleanor's love-making („high-fidelity infidelity"), but so subtly 
arranged that only the culprits (and the audience) themselves will recognise it for 
what it is. Charles leaves immediately for the USA with his taił between his legs 
and the Music Programrne lives to see another day. 

British Council w Polsce 

• 
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British Council rozpoczęło swoją działalność w Polsce w roku 1938, a od roku 1948 działa 
w swojej siedzibie przy Al. Jerozo l imskich w Warszawie. Jest to agencja Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii do spraw współpracy w dziedzinie kultury i edukacji ze szczegól
nym uwzględnieniem nauki języka angielskiego. 

Program British Council realizowany w Polsce należy do najobszerniejszych na świecie. 
Do znaczących wydarzer1 ubiegłego roku należy zaliczyć otwarcie nowego centrum British 
Council w samym sercu !<rakowa. Centrum to jest uzupełnieniem sieci bibliotek prowadzonych 
we współpracy z polskimi uniwersytetami. 

Główne kierunki działalności Br·itish Council w Polsce obejmują : 

- wspópracę z polskimi Ministerstwami Edukacji Narodowej w zakresie szkolenia nauczycieli 
i opracowywania programów, głównie nauczania języka angielskiego; 
- wykorzystywanie doświadczeń nauczycieli z krajów angloj ęzycznych w nauczaniu języka 
angiels k iego w ośrodkach British Council w Warszawie i Krakowie; 

- oferowanie w całej Polsce szerokiego zakresu egzaminów brytyjskich, łącznie z uznawanymi 
na całym świecie egzaminami z języka angie ls kiego jako języka obcego <UCLES - Universary 
of Cambridge Loca! Examinations Syndicate); 

- udzielanie informacji o możliwo ś ci podjęcia studiów i nauki języka angielskiego w Wielkiej 
Brytanii; 

- udzielanie informacji turystycznej w imieniu British Tourist Authority; 
- realizację programu w dziedzinie kultury i sztuki, współpracę z polskimi artystami, festi-
walami i instytucjami kultularnymi, prezentację nowatorskich osiągnięć Zjednoczonego 
l<rólestwa w muzyce, teatrze, tańcu, sztukach plastycznych (visual ar·ts), modzie i wzornictwie; 
- konferencje, seminaria i realizowanie projektów współpracy w dziedzinie zarządzania, 
adm i n i stracj i pub I i cznej, zagadnień europ ej ski eh oraz rozwoju organizacji pozarządowych 
(NGOsl; 

- współpracę z Komitetami Badań Naukowych (I< BN) nad rea l izacją progr·amu badawczego 
(Joint Research Programme). Program ten wspiera projekty w dziedzinie nauki, techniki, 
ochrony środow iska i nauk społecznych, we wczesnych etepach ich powstawania, w celu 
zakwalifikowania ich do V Programu Ramowego Unii Europejskiej; 

- prowadzenie biblioteki w Warszaw ie oraz, we współpracy z uniwersytetami, w 10 miastach 
uniwersytecki eh; 

- udostępnianie informacji o źródłach pomocy na rzecz wymiany szkół i młodzieży. 

W swojej działa l ności British Council współpracuje z szerokim kręgiem osób, instytucji 
i or ganów rz ądowych. 

The British Council 

Al. Jerozolimskie 59 

00 -697 Warsaw 

www.britishcouncil.p l 

tel. + 48 (2 2 ) 69 5 59 OO 

fax + 48 (22) 62 1 99 55 

be. wa rsaw@ b 1·itishco unci I. p I 

The Brit ish Co uncil 

Rynek G łówny 26 I ul. Wiślna 2 

3 1-0 07 J<raków 

www.br itishcounc i I.pl 

t el. + 48 (1 2) 42 8 5 9 3 0 

fax + 48 (1 2 ) 428 59 4 0 

k rakow@ briti shcounci I .pl 



Pierwszy zastępca dyrektora naczelnego Jerzy Bojar 

Zastępca dyrektora artystycznego Stanisław Leszczyński 

Dyrektor baletu Emil Wesołowski 

Dyrektor techniczny Janusz Chojecki 

Dyrektor ekonomiczny Zofia Kowalczyk-Zawadzka 

Naczelny scenograf Andrzej Kreutz Majewski 

Kierownik chóru Bogdan Gola 

Kierownik literacki Paweł Chynowski 

Kierownik Organizacji Pracy Artystycznej Bogdan Hoffmann 

Kierownik Muzeum Teatralnego Andrzej Kruczyński 

Kierownik Pracowni Scenograficznej Ewa Mikułowska 

Kierownik Biura Organizacji Widowni Hanna Księżopolska 

Kierownik Działu Obsługi Widzów Olga Szaykowska 

Kierownik Biblioteki Muzycznej Renata Pawlak 

Kierownik Działu Produkcji Środków Inscenizacji Bogusław Synkiewicz 

Kierownicy pracowni Marian Madyjak, Stanisław Żelechowski, 
Marek Setek, Ludwik Fiegel, Julian Woroniecki, Maria Malinowska, 

Stefan Kępiński, Józef Rotuski, Iwona Jarmużek, 

Elżbieta Sławińska, Małgorzata Zdrodowska 
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Działu Dokumentacji 
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MOVADO. 
The Museum Watch. 

SW I SS 

PUSHING THE 
ART FORM 

M ovado Eli ro TM 

Wyłączny dystrybutor: W.P.C. International Marketing 

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 1/29, tel.: 532-0800, fax: 532-0801 , 

e-mail: wpc@wpc.com .pl 
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