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Szanowni Państwo! 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

W 2007 roku przypada 125. rocznica urodzin i 70. rocznica śmierci Karola 

Szymanowskiego. Oddając hołd tej wielkiej postaci, Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej ogłosił rok 2007 Rokiem Karola Szymanowskiego. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego aktywnie wspiera 

i współfinansuje najbardziej wartościowe przedsięwzięcia artystyczne związa

ne z obchodami tej ważnej dla kultury polskiej rocznicy. Wrocławską premierę 

Króla Rogera w reżyserii Mariusza Trelińskiego bez wątpienia zaliczyć można 

do wiodących wydarzeń Roku Szymanowskiego. 

Cieszę się bardzo, że polskie filharmonie, sale koncertowe i teatry ope

rowe rozbrzmiewać będą muzyką Karola Szymanowskiego. Pozwoli to publi

czności lepiej poznać bogaty dorobek kompozytorski twórcy polskiej muzyki 

minionego stulecia, przyczyniając się tym samym do promoqi kulturalnego 

wizerunku Polski w świecie. 
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• 6 PAŻDZIERNIKA 1882 TYMOSZÓWKA 

t 29 MARCA 1937 LOZANNA 

CZAS SZYMANOWSKI EGO KAZIMIERZ KOŚCIUKIEWICZ 

Czy był kiedyś czas dobry dla muzyki Karola Szymanowskiego? Czy czas taki 

nadejdzie? 

Kolejny „ Rok" poświęcony polskiemu kompozytorowi i kolejne rocznice 

- sto dwudziesta piąta urodzin i siedemdziesiąta śmierci - wraz z licznymi przygo

towanymi na tę okazję przedsięwzięciami i wykonaniami jego dzieł ożywiają 

te pytania i jakby na nowo stawiają na porządku dziennym sam problem . 

Premiera Króla Rogera - dzieła znajdującego się w samym centrum twórczości 

Szymanowskiego, „ na przecięciu linii, epok, estetyk, nurtów" i uważanego 

za „apogeum jego indywidualnego stylu " (B Pociej) - skłania do takich reflek

sji w sposób szczególny. 

Istnieje bowiem dojmujące poczucie, a także utrwalone w tradycji przeko

nanie, że jeden z najwybitniejszych naszych kompozytorów od czasu Chopina, 

jeden z koryfeuszy muzyki XX wieku, nie zawsze i nie wszędzie znajdował 

zrozumienie, a splot różnych okoliczności i zdarzeń nie sprzyjał zajęciu przez 

niego należnego miejsca na estradach i scenach świata . Jeszcze w ostatniej 

monografii kompozytora, jaka się ~kazała w Polsce w 1997 roku, czytamy, 

że „ Karol Szymanowski należy bez wątpienia do twórców niedocenionych 

i - wbrew pozorom - mało znanych, nawet we własnym kraju " (T. Zieliński) 

A dzisiaj powszechnie wyrażana jest troska. by nie zmarnować kolejnej „ jubile

uszowej" okazji, by nasz wielki Karol znów „ nie przegra/ " , tym razem na bezli

tosnym „rynku" , w konkurencji z innymi wielkościami - prawdziwymi i pozornymi . 

Muzyka Karola Szymanowskiego z pewnością nie jest „ łatwa", a kompo

zytor zawsze stawiał sobie - i słuchaczom - wysokie , najwyższe wymagania. 

Istnieją w jego dorobku utwory, które niemal natychmiast zdobyły olbrzymią 

popularność, jak Etiuda b-mo/I, Mity, Pieśń Roksany (właśnie z Króla Rogera), 
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Harnasie czy niektóre Mazurki. Trwale miejsce w skarbnicy europejskiej i świa

towej muzyki zajęły: I Koncert skrzypcowy, Maski, Ili Symfonia „ Pieśń o nocy", 

Król Roger, Stabat Mater, IV Symfonia koncertująca . Niektóre utwory posiadają 

w swych repertuarach najwybitniejsi pianiści, skrzypkowie, orkiestry i dyrygenci -

choć wcale to nie oznacza, że są one powszechnie znane i wykonywane. A całe 

mnóstwo opusów - pieśni, utwory fortepianowe, kwartety smyczkowe, 

utwory symfoniczne, chóralne i chóralna-orkiestralne, nieliczne dzieła sceniczne -

pojawia się tylko z rzadka, wyjątkowo lub wcale. 

Jednym z takich ewenementów było wystawienie Hagith na scenie Opery 

Wrocławskiej w 2006 roku ( piąta inscenizacja w historii i trzecia w powojennej 

Polsce). Obecna premiera Króla Rogera jest już drugą we Wrocławiu; poprze

dnia miała miejsce w roku 1982 . 

* 

Debiut kompozytorski zaledwie osiemnastoletniego Karola Szymanowskiego 

był bardzo obiecujący i nad wyraz efektowny. Wydane w 1900 roku Opus 1 

(Preludia na fortepian) i powstałe wkrótce Etiudy op. 4 od razu przyjęte zostały 

przez współczesnych z entuzjazmem. Zadziwiły niezwykłą dojrzałością i wyrafi

nowaniem. Artur Rubinstein wspomina/ później swe pierwsze wrażenia po za

poznaniu się z ich rękopisami w 1904 roku: „ Tę muzykę pisał mistrz'"· Etiudę 

b-mo/1- obok utworów Chopina - już niebawem grai na swych koncertach 

Ignacy Jan Paderewski, a także wykonywali ją inni pian i ści, znacznie starsi 

od Szymanowskiego . Znamienny jest żartobliwy komentarz kompozytora 

do tej sytuacji, wyrażony w liście do Grzegorza Fitelberga: „ Fatalnie jest już 

w tak młodym wieku s komponować swoją IX Symfonię". 

Kontynuacją tej dobrej passy było powstanie Spółki Wydawniczej Młodych 

Kompozytorów Polskich - z inicjatywy Fitelberga, z udziałem Szymanowskiego, 

Ludomira Różyckiego i Apolinarego Szeluto, pod protektoratem możnego 

sponsora, księcia Władysława Lubomirskiego - oraz udany publiczny debiut 

w Filharmonii Warszawskiej w 1906 roku. „ Spośród czwórki zapalonych mło

dzieńców - relacionowała prasa - najwyraźniej dotychczas zarysowała się 

indywidualność p. Karola Szymanowskiego, wykazując potężny polot. prze

błyskujący iskrami genialności ". A czołowy warszawski krytyk, Aleksander 

Poliński, w historycznym artykule Młoda Polska w muzyce potwierdza/ 

i zapewnia/, że to „ kompozytor nadzwyczajny, może nawet genialny" oraz 

dodawał: „ Jeszcze to może pisklę, ale pisklę orle". które „już kieruje swoje 

loty pod nieba empirejskie" . 

Ale JUŻ krótko potem, po zaprezentowaniu Uwertury koncertowej Szyma

nowski spotkał się z surowym osądem tego samego krytyka i z zarzutem 

zależności od obcych wpływów. Zarzut ten długo jeszcze, w różnych wersjach, 
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był podnoszony wobec kolejnych jego dzieł. Zarzut poniekąd słuszny, nie 

uwzględniał wszakże intencji, jakimi kierował się Szyrnpnowski. „Zależność" 

od wzorów muzyki kompozytorów tzw. nowoniemieckich - Ryszarda Wagnera, 

Maxa Regera i zwłaszcza Ryszarda Straussa - była zamierzona i niejako wpi

sana w ambitny plan opanowania najnowszych zdobyczy kompozytorskiego 

rzemiosła, a w Uwerturze koncertowej - był to wręcz zuchwały zamysł „podro

bienia" stylu autora Don Juana. Wobec lansowanych wówczas idei narodowych 

w muzyce, owo „europejskie" i „kosmopolityczne" nastawienie Szymanowskiego 

mijało się więc z oczekiwaniami przynajmniej części polskiej opinii. 

Zresztą również w Berlinie, gdzie warszawskie koncerty powtórzono, 

owe koneksje wagnerowsko-straussowskie u polskiego kompozytora nie wzbu

dziły zainteresowania - co zrozumiałe. W tej niezbyt ówcześnie przyjaznej 

Polakom stolicy stosunek do Szymanowskiego niewiele się zmienił kilka lat 

później. gdy w 1911 roku Grzegorz Fitelberg i Artur Rubinstein w Filharmonii 

Berlińskiej zaprezentowali nowe utwory kompozytora - li Symfonię i li Sonatę 

fortepianową, pozostające wciąż w kręgu niemieckim. 

Natomiast talent Szymanowskiego szybko został dostrzeżony i doceniony 

w Wiedniu, m.in. przez przenikliwego i otwartego na nowości muzyczne 

wydawcę, Emila Hertzkę . Zaowocowało to dziesięcioletnim kontraktem z liczącą 

się już wtedy na świecie firmą Universal Edition. W stolicy Austro-Węgier, 

gdzie kiełkował dopiero pomysł dodekafonii w głowie Arnolda Schonberga, 

gdzie gościł Ryszard Strauss i gdzie poznawano muzykę Claude' a Debussy'ego 

i Igora Strawińskiego, utwory Szymanowskiego przyjmowane były nader przy

chylnie, a nierzadko entuziastycznie. Rozpoznawano w nich nie tylko wzory, 

z jakich czerpał - Chopina, Regera, Bacha, Brahmsa i Straussa - ale przede 

wszystkim „całkiem odrębny, swoisty i pomysłowy talent, zapłodniony przez 

całą kulturę muzyczną, idący jednak własnymi drogami", a nawet „ bardziej 

poruszający, aniżeli którykolrwiek z wzorów, które wykorzystał" . Pochlebne 

recenzje zebrał też Szymanowski w Londynie, gdzie w 1914 roku jego utwory 

wykonywał Paweł Kochański oraz Artur Rubinstein. 

Z pewnością otwierał się dla polskiego kompozytora „dobry czas" . Lecz 

on sam, w pełni świadomy punktu, w jakim się znajdował oraz ciążących mu już 

związków z tradycją postwagnerowską i estetyką „nowoniemiecką" , odczuwał 

potrzebę odejścia od niej i gdzie indziej kierował swoją uwagę. Podróże do Włoch 

w latach 191 O i 1911 sprawiły, że południe Europy ze swym dziedzictwem Antyku 

i łacińską kulturą stało się odtąd duchową ojczyzną kompozytora . Wrócił tam 

w 1914 roku i zwiedził Afrykę Północną, gdzie zachwycił się egzotyką świata 

arabskiego i kulturą muzułmańską . Swe wrażenia wzbogacał rozległą lekturą. 

Poznawał też muzykę Strawińskiego, która coraz bardziej go frapowała . 

Tymczasem jednak realizował wcześniej podjęte plany, by zmierzyć się 
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z jeszcze jednym wyzwaniem i Straussowskim zauroczeniem . Kończył oto -

już wbrew swym ówczesnym zainteresowaniom, ale z całą konsekwencją i de

terminacją - własną wersję Straussowskiej Salome: Hagith . Po raz pierwszy, 

acz nie ostatni, „mijał się" więc z samym sobą, nie nadążał w swej kompozy

torskiej praktyce za swą aktualną artystyczną potencją i pasją . W zmieniających 

się szybko stylach i modach sam narażał się na posądzenie o „anachronizm". 

Stało się to tym bardziej realne, że wybuch I woiny światowej odsunął premierę 

jego opery na ponad 1 O lat, co wówczas oznaczało całą epokę. 

Pięcioletnia izolaqa spowodowana wojną i rewolucją zaważyła na losach 

Szymanowskiego. Z jednej strony, odcięty od świata zachodniego - w Tymoszówce, 

potem w Elizawetgradzie - głęboko odczuwał ten brak kontaktu, a iego nie

obecność w Europie, gdzie zaczynał być znany, miała swoje konsekwencje. 

Z drugiej strony miał czas, by oddać się kompozycji i przetrawianiu nagroma

dzonych doświadczeń, wrażeń, przemyśleń . To wtedy dokonał ostatecznego 

zerwania z muzyką niemiecką i wszedł na drogę intensywnych poszukiwań 

własnego, indywidualnego Języka. Pieśni miłosne Hafiza i Ili Symfonia „ Pieśń 

o nocy", Metopy i Maski, I Koncert skrzypcowy i Mity, wreszcie Król Roger 

(właściwie tylko jego pomysł i samo libretto) to tylko najważniejsza część 

imponującego plonu tych lat, z którym niebawem miał przypomnieć się w wol

nym już kraju oraz zaprezentować się światu. 

Pierwsze spotkanie z warszawską publicznością (pomijając „ Koncert 

na rzecz żołnierza polskiego" we wrześniu 1919 roku w Filharmonii, gdzie 

wykonano m.in . Marsza uroczystego Szymanowskiego) miało miejsce na kon

cercie kameralnym w Konserwatorium, 24 stycznia 1920 roku. Mimo dobrego 

przyjęcia kompozytor poczuł się dotknięty niską frekwencją, a później - dalekimi 

od entuzjazmu recenzjami. Lepiej potraktowano go w Krakowie i Lwowie. 

Spotkał się jednak z życzliwością Emila Młynarskiego, dyrektora Konserwato

rium i Opery Warszawskiej oraz z uznaniem władz rządowych (nagroda za Ili Sym

fonię, finansowy zasiłek z Ministerstwa). Wkrótce wydelegowany przez 

rząd, mógł także odbyć wytęsknioną podróż na Zachód . Tam, Jako najwybit

niejszy polski kompozytor przybywający z niepodległej Polski, wspomagany 

przez przyjaciół-muzyków (Paweł Kochański, Artur Rubinstein, Jan Smeterlin), 

wszędzie - m. in . w Paryżu i Londynie - witany był z zainteresowaniem, a nie

jednokrotnie z prawdziwym entuzjazmem. Stawiano go w rzędzie najwybit

niejszych przedstawicieli nowej europejskiej muzyki - obok Strawińskiego, 

Schbnberga, Bartoka, de Falli. Dostrzegano przy tym „nie tylko talent, ale ge

niusz, całkiem odrębny " , „ wyjątkowe mistrzostwo" (Henri Prunieres, Paryż), 

muzykę „głęboko osobistą i pełną życia", „utwory przepojone bogactwem 

emocji, których brakuje 'rozumowym' kompozycjom, którymi się ostatnio 

częstuje" (The Daily Telegraph, Londyn) . 
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Przedłużenie podróży o Amerykę nie przyniosło spodziewanych konkretnych 

korzyści dla Szymanowskiego, choć bardzo możliwyc~ do osiągnięcia. Stało 

się tak z winy przyjaciół - Pawła Kochańskiego i Artura Rubinsteina, zajętych 

przede wszystkim zdobywaniem dla siebie amerykańskich sal koncertowych, 

podporządkowujących się dyktatowi impresariów (utwory Brahmsa, Ernesta 

Blocha), a także - z powodu własnej nieporadności i dumy. Tymczasem właśnie 

jedyny utwór Szymanowskiego (Nokturn) w programie nowojorskiego recita

lu Kochańskiego przyjęty został przez publiczność i prasę najbardziej entuzja

stycznie . Ale i kompozytor był nieobecny - podróżował na Kubę i Florydę 

oraz .. . kończył Ili akt Króla Rogera. 

Właśnie Król Roger w tym czasie bardzo absorbował Szymanowskiego -

znów „mijając się " z jego ówczesnym kierunkiem zainteresowań . Tym razem 

to jednak nie tyle zrządzenie losu, co wewnętrzna przemiana kompozytora -

prawda, że spowodowana okolicznościami zewnętrznymi - sprawiła ową 

psychologiczną „dyschronię". Egzotyczny temat „wyłuskany z sycylijskich 

wspomnień Szymanowskiego", pobudzający jego wyobraźnię w odciętej 

od świata wojną i rewolucją Ukrainie - jak pisał Stanisław Golachowski, autor 

pierwszej monografii kompozytora - „stracił wiele ze swej atrakcyjności (. .. ) 

w zetknięciu z prawdziwym i bujnym życiem warszawskim " w odradzającej 

się niepodległej Ojczyźnie . Ale przede wszystkim to zasadniczy zwrot w samej 

postawie Szymanowskiego sprawił, źe kończył partyturę dzieła, żyjąc już zupeł

nie innymi problemami i ideami. Dla patriotycznie nastawionego kompozytora 

było oczywiste, że winien nadać teraz swej muzyce wyraźniejsze znamiona 

polskie . To wtedy właśnie zapałał gwałtowną miłością do Podhala i odkrywał 

dla siebie fascynującą inspirację w muzyce górali tatrzańskich . Poszukiwanie 

wzorów muzycznej „prapolskości" (najpierw w Slopiewniach Juliana Tuwima) 

poprowadziło go do stworzenia niezwykle oryginalnego stylu, w którym ludo

wa prostota splata się z dźwiękowym wyrafinowaniem i specyficznym klima

tem wyrazowym. 

Nastał kolejny, owocny i szuególnie doniosły okres twóruości Szymanowskiego, 

nazwany „ narodowym" . Mazurki, Stabat Mater, Harnasie, li Kwartet smyczkowy, 

Pieśni kurpiowskie, IV Symfonia koncertująca, li Koncert skrzypcowy - liczba 

i ranga tych naJznaczniejszych tylko kompozycji, a wśród nich niewątpliwych 

arcydzieł, musi zaskakiwać, zwłaszcza wobec niespodziewanych, ogromnie 

utrudniających pracę okoliczności . Przede wszystkim dyrekcja Konserwatorium 

(przyjęta w 1927 roku przez Szymanowskiego całkowicie wbrew swej naturze; 

tylko z patriotycznych i obywatelskich pobudek) i opór, z jakim spotkały się wpro

wadzane przez niego reformy, wreszcie choroba - rujnowały kompozytora 

fizycznie i psychicznie. Jego osiągnięcia artystyczne, autorytet, honory i uznanie, 

z jakim się spotykał (m .in honorowy doktorat Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w 1930 r ), a także uwielbienie przez konserwatoryjną młodzież - zderzały się 
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z ludzką małością, zawiścią, słynnym „polskim piekłem" lub co najmniej z nie

zrozumieniem i obojętnością niemuzykalnego społeczeństwa. 

Niestety również Europa, początkowo tak ciekawa nowych dzieł Szyma

nowskiego, wraz z neoklasycznym zwrotem stylistycznym, zaczęła postrze

gać polskiego kompozytora jako niepoprawnego romantyka. Szymanowski, 

ze swym niezwykłym emocjonalizmem i subiektywizmem, nie pasował do anty

romantycznej estetyki, lansowanej w głównym ówczesnym centrum muzycznego 

modernizmu, jakim był Paryż . Jednorazowe sukcesy jak paryska premiera 

Harnasi w 1936 roku nie mogły przerodzić się w trwałą obecność na muzycznych 

scenach. Zresztą i w Polsce muzyka Szymanowskiego z trudnością torowała 

sobie drogę, choć paradoksalnie - właśnie z powodu swego modernizmu. 

Po li wojnie światowej sytuacja Szymanowskiego stała się jeszcze mniej 

korzystna. Awangardowe kierunki w muzyce współczesnej jeszcze bardziej 

oddaliły s i ę od ideałów jego sztuki. W pewnych kręgach Szymanowski stał się 

zdecydowanie za mało nowoczesny, a dla tradycyjnej publiczności był woąż 

za bardzo nowatorski . Skądinąd, w kraju zniszczonym przez wojnę początkowo 

brakowało sił i środków, by zadbać o jego spuściznę . Później nastała ideologia, 

która jedynie „ludowym" Harnasiom przyznała prawo bytu, a resztę, ze Stabat 

Mater na czele, uznała za obce ideowo. Dopiero od 1956 roku zaczęto stop

niowo, choć wciąż wybiórczo, przywracać muzykę Szymanowskiego polskiej 

kulturze i przyswajać społeczeństwu . Choć na wiele lat zajął pozycję „naj

większego polskiego kompozytora po Chopinie" , faktyczna obecność jego 

dzieł w obiegu społecznym i ich znajomość do dziś pozostaje bardzo ograni

czona. Utwory Szymanowskiego, poza rocznicowymi okazjami, rzadko poja

wiają się na estradach koncertowych, jeszcze rzadziej - na scenach opero

wych . Wykonawcy, w tym zobowiązani do tego zwłaszcza muzycy polscy, 

niezbyt często włączają je do swego repertuaru . 

Przejawem być może jakiejś odmiany w losach twórczości Szymanowskiego 

w ostatnich latach - i to w skali światowej - stała się seria wykonań i nagrań 

muzyki polskiego kompozytora przez znakomitego brytyjskiego dyrygenta 

Simona Rattle'a . Muzyka Szymanowskiego znalazła się też ostatnio w kręgu 

zainteresowań Piotra Anderszewskiego, frapującego polskiego pianisty działa

jącego na Zachodzie. A już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku angielski 

muzykolog Adrian Thomas zaskakiwał głębią swych studiów nad twórczością 

Szymanowskiego, zwracając uwagę na niedostrzeganą wcześniej odkrywczość 

i oryginalność utworów uważanych dotąd za „przejściowe". 

Może więc dla Karola Szymanowskiego nadchodzi czas bardziej sprzyjający 

i szczęśliwy. Wiele na to wskazuje. Szansą i atutem wydają się być szczególne 

właściwości i walory muzyki kompozytora, jej nasycenie emocjonalne, orygi

nalność pomysłów i indywidualność języka - z nikim i niczym nieporówny

walne i nie do zastąpienia. 
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DROGA DO KRÓLA ROGERA KAZIMIERZ KOŚCIUKIEWICZ 

W twórczości Karola Szymanowskiego, biorąc rzecz ilościowo, opera jako gatu

nek nie stanowi pierwszoplanowej pozycji. Jednak pod względem znaczenia 

dla kompozytora, w jego estetyce, zainteresowaniach i ambicjach twórczych 

zajmuje bardzo ważne miejsce. Sam typ wrażliwości Szymanowskiego, obej

mujący wszystkie sfery doznań, a zwłaszcza jego zainteresowania literackie 

na równi z muzycznymi i najszerzej pojętą sztuką, w sposób naturalny kiero

wały jego uwagę ku gatunkom łączącym te różne dziedziny. Wyrastał zresztą 

w tradycji kulturalnej, w której opera wciąż zajmowała uprzywilejowane 

miejsce, na szczytach życia artystycznego. 

Wśród jego najwcześniejszych wrażeń muzycznych znalazły się właśnie 

dzieła operowe - Rusałka Dargomyżsk iego, wystawiona przez wędrowną trupę 

w Elizawetgradzie oraz Lohengrin Wagnera, poznany w Wiedniu . Do ulubionych 

form domowych zabaw w tymoszowieckim dworku Szymanowskich należały 

w pełni autorskie, własne inscenizacje teatralno-muzyczne. Znane są nawet 

dwa tytuły młodzieńczych oper. skomponowanych wspólnie przez Karola i jego 

starszego brata Feliksa: Złocisty szczyt i Roland. 

W swym dorosłym kompozytorskim życiu Szymanowski dość długo nosił 

się z zamiarem napisania opery. Pierwszym dz iełem scenicznym okazała się 

jednak .. . operetka Loteria na mężów, którą kompozytor zamierzał zbić fortunę, 

planując jej wystawienie we Lwowie, Krakowie lub Wiedniu .. Pierwsza opera, 

a właściwie dramat muzyczny - Hagith - miał dopiero zwieńczyć jego kom

pozytorską dojrzałość. 

Myśl o „sycylijskim dramacie" , jak określa się Króla Rogera, kiełkowała 

gdzieś podskórnie u Szymanowskiego przez lata . Przygotowywały go do tego 

pamiętne podróże na Południe - do Włoch, na Sycylię i do Afryki Północnej, 

lektury, cała humanistyczna tradycja polskiej kultury, w jakiej się wychował, 

a także zapewne owo szczególne miejsce na dalekich kresach Ukrainy, gdzie 

krzyżowały się wpływy bizantyńskie , zachodniochrześcijańskie i odczuwało 

się bliskość Orientu. Powstanie Króla Ragera poprzedziła jednak bezpośrednio 

powieść Efebos. Jej pisaniem Szymanowski tłumił swój ówczesny katastroficzny 

nastrój , wywołany toczącą s ię wokół rewolucją, a przede wszystkim - próbował 

rozwikłać niepokojące go od dawna zagadnien ia moralne i filozoficzne . 

Konkretny pomysł zrodził się w czerwcu 1918 roku, podczas spotkania 

z Jarosławem Iwaszkiewiczem w Elizawetgradzie. Latem tego roku powstał 

pierwszy szkic dramatu . Pełna wersja libretta była gotowa dopiero w czerwcu 

1920 roku. Ale podczas komponowania Szymanowski zmienił cały akt Ili oraz 

wprowadził szereg zmian w poprzednich. 
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Powstało dzieło niezwykłe, łączące w sobie różne gatunki : operę, dramat 

muzyczny, oratorium i misterium, realizując zarazem ideę wagnerowskiej syntezy 

sztuk. Pod względem stylistycznym Król Roger stanowi zwieńczenie najbardziej 

bujnego, jeśli idzie o źródła inspiracji, okresu twórczości Szymanowskiego. 

Zarazem stoi już na pograniczu następnego okresu - „ narodowego", łącząc 

się z nim w zastosowaniu pewnych archaizmów, które kompozytor odkrył 

w ludowej muzyce góralskiej . W mistrzowski sposób stapiają się tutaj elementy 

muzyki bizantyńska-cerkiewnej (chóry w I akcie), intuicyjnie uzyskane przez 

kompozytora pokrewieństwa z monodią helleńską (pieśń Pasterza) oraz egzo

tyka, atmosfera i koloryt orientalny (taniec w li akcie) - z bogatą i niezwykle 

wyrafi nowaną oprawą orkiestrową . 

Prapremiera Króla Rogera odbyła się w 1926 roku w Operze Warszawskiej. 

Za granicą po raz pierwszy wystawiono go w Duisburgu w 1928 roku. Kolejne 

wykonanie miało miejsce w Pradze w 1932 roku, a po wojnie - w 1949 roku 

w Palermo, podczas XXII! Festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki 

Współczesnej. W powojennej Polsce prapremiera opery Szymanowskiego 

odbyła się w 1965 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie . 

Król Roger pozostaje wciąż dziełem samotnym w całej literaturze muzy

czno-dramatycznej, odrębnym i nieporównywalnym z niczym innym, co powstało 

dotychczas w tym gatunku . Fascynuje swym zewnętrznym przepychem, urodą 

oryginalnej muzyki i niepokoi tajemniczym przesłaniem filozoficznym 
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MEFISTOFELES I ANDROGYN MIRCEA ELIADE (FRAGMENTY) 

Na Cyprze oddawano cześć brodatej Afrodycie, zwanej Afrodytosem, a w Italii 

czczono łysą Wenus. Jeśli chodzi o Dionizosa, to był on bogiem dwupłciowym 

par excellence. W jednym z fragmentów Ajschylosa ktoś zakrzyknął na jego 

widok: „ Skąd przybywasz, mężczyzno-kobieto, i jaka jest twoja ojczyzna 7 

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 sztuka. 

* 

Ofiara stała się przede wszystkim środkiem odnowienia jedności pierwotnej. 

I rzeczywiście, dzięki ofierze łączą się rozdzielone członki Pradźapatiego*, 

to znaczy na nowo odtwarza się Istota boska, złożona w ofierze na początku 

Czasów, aby z jej ciała mógł się narodzić Świat. Istotną funkcją ofiary jest 

zebrać na nowo w jedną całość to, co zostało podzielone na kawałki „onego 

czasu" . ( ... ) 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 przekroczenie specy

ficznej, mocno uwikłanej. w historię sytuacji jednostkowej i o odzyskanie sytuacji 

pierwotnej, ponadludzkiej i ponadhistorycznej, poprzedzającej bowiem po

wstanie społeczności 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 odtworzenia, choćby tylko 

na chwilę, początkowej pełni, nienapoczętego źródła świętości i mocy. 

Wszystkie [te] obrzędy i wierzenia (. .. ) mają jedną cechę wspólną : zmuszają 

człowieka do tego, aby zachowywał się inaczej, niź miałby to robić sponta

nicznie, zmuszają do tego, by myślą pr.zeciwstawił się temu, czego dostarcza 

mu bezpośrednie 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, przekroczyć płaszczyznę doświadczenia bez

pośredniego i odkryć ukryty wymiar rzeczywistości. 

Historyk religii może dostrzec coincidentia oppositorum, czyli tajemnicę 

Całości, zarówno w symbolach, teoriach i wierzeniach odnoszących się do osta

tecznej rzeczywistości, prapodstawy (niem. Grund) bóstwa, jak i w kosmogoniach 

tłumaczących dzieło stworzenia rozbiciem Jedności pierwotnej, w obrzędach 
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orgiastycznych, pociągających za sobą rozprzężenie zachowań człowieka 

i pomieszanie wartości, w mistycznych technikach jedności przeciwieństw, 

w mitach o androgynizacji itd . Najogólniej można powiedzieć, że wszystkie 

te mity, obrzędy i wierzen ia mają na celu przypomnienie ludziom, że ostate

czna rzeczywistość - sacrum, bóstwo - przekracza możliwości ich racjonalnego 

poznania, 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 wolność, poza Dobrem i Złem, że to, co boskie, 

absolutne, transcendentalne, jakościowo różni się od tego, co ludzkie, wzglę

dne, bezpośrednie, ponieważ nie stanowi szczególnej odmiany bytu ani sytuacji 

przypadkowych . 

PRZEKŁAD BOGDANA KLPISA 

• Pradżapati - w religiach indyjskich stwórca świata, także bogów i demonów, 
utożsamiany z Brahmą; w fi lozofii twórczy pierwiastek bytu. 
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KRÓL PUSTKI PIOTR GRUSZCZYŃSKI 

Właściwie same pytania. Aż do końca, do ostatnich dżwięków, słów i gestów. 

Mało jest oper, które w takim stopniu jak Król Roger nie chcą odkryć swoich 

tajemnic i zagadek interpretacyjnych. Utwór broni się, nie pozwala na żadne 

jednoznaczne rozstrzygnięcia. Nie daje z siebie zrobić rzeczy jasnej i klarownej. 

Jest dziełem mądrym, a więc takim, które musi pozostać nieprzeniknione, by kolejni 

interpretatorzy mogli karmić się niepoznanym. Pozwala się tylko do siebie zbliżać, 

przybliżać, a i tak większość pytań pozostawia bez odpowiedzi. Szymanowski 

z Iwaszkiewiczem zaproponowali przygodę ściśle intelektualną, coś, co Krystian 

Lupa nazywa pięknie „podróżą do nieuchwytnego". 

Zdumiewający jest przede wszystkim przebieg zdarzeń. Niespodziewana 

decyzja Rogera, żeby podążyć za Pasterzem. Zostawić państwo, władzę, stabilną 

pozycję, zawieść zaufanie poddanych i pójść za głosem dziwnego młodzieńca, 

za jego hipnotycznym wezwaniem, niejasną obietnicą. Owszem, Roksana -

Królowa uległa wcześniej. Próbując wyjaśnić racjonalnie to nieracjonalne zacho

wanie, możemy przypuszczać, że Roger pospieszył na ratunek żonie i swojemu 

małżeństwu. Ale pułapki racjonalności zastawione są tu gęsto, choć od niech

cenia, bo same się szybko kompromitują. Przecież gdyby Król chciał odzyskać 

Roksanę, mógłby użyć wielu środków, którymi dysponowało jego silne państwo. 

Mógłby - gdyby racjonalny porządek miał tu jakieś zastosowanie. A nie ma, 

bo jak inaczej wytłumaczyć to, że pojawienie się mglistego Pasterza demontuje 

potężne państwo i silną strukturę psychiczną? 

Na początku opery nic nie zapowiada szybkiego rozpadu. Mimo że jesteśmy 

w świecie nowotestamentowym, charakter muzyki Jest starotestamentowy, 

brakuje w niej radości. Czy w państwie Rogera także Jej brak? Pewnie tak, 

ale w końcu państwa, zwłaszcza te nOl.jyoczesne, nie muszą być instytucjami 

wesołymi, tylko skutecznymi. Nie mamy żadnych podstaw, by wątpić o potędze 

władzy Rogera. Podkreśla ją całkowity bezruch, oznaka spokoju, stabilności 

i bezpieczeństwa. Roger jest władcą spełnionym i spełnionym mężczyzną. 

Przynajmniej na pozór. A jednak jego szczęście jest nadkruszone, z czego nikt 

jeszcze nie zdaje sobie sprawy. (Może tak jak jedność stylistyczna kościoła, 

w którym rozpoczyna się akcja opery?) Tymczasem aby zbudować i utrzymać 

silną władzę, Roger musi być królem bez skazy, bez wątpliwości. W jakimś 

sensie musiał posługiwać się pancerzem królewskiego kostiumu, który ukrywał 
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każdą ewentualną osobistą słabość . A co pod tym gorsetem społecznej formy? 

Mężczyzna wchodzący w smugę cienia, zdający sobie sprawę z ogarniającej 

go powoli pustki i wypalenia. Przecież Pasterz nie poczyniłby w Rogerze takiej 

destrukcji, gdyby Król nie był gotowy na spotkanie z nim, gdyby tęskniąc za tym 

wszystkim, co kategorycznie odmienne od jego sytuacji i losu, nie wezwał 

Pasterza, nie pokazał mu szczelin, przez które tamten mógł wpuścić „ morza 

dalekiego szept". To widać od razu, że Pasterz i Roger stanowią dwa zupełnie 

odmienne światy. dopełniające się i wykluczające zarazem. 

Nie ma chyba potrzeby przywoływać rozważań o dwóch żywiołach: 

dionizyjsk im i apollińskim. Pasterz przemieniający się w Dionizosa repre

zentuje jednoznacznie żywioł dionizyjski. Ale czy Roger jest uosobieniem 

tego, co apollińskie? I czy jego końcowe ofiarowanie się słońcu jest zwycięstwem 

apollińskości. czy ostatecznym triumfem DionizosaJ Znowu nie da się udzielić 

żadnej jednoznacznej odpowiedzi. Jedno jest pewne; Roger znajduje się w stanie 

głębokiego kryzysu, gotowy na to. by poddać się doświadczeniu granicznemu, 

przejść przez nie. Potrzebuje tylko bodźca, który w nim to wszystko uruchomi. 

Pasterz jest młody, swobodny, jego gesty i ruchy miękkie. Uosabia cały młodzieńczy 

wdzięk . Być może więc pierwszy impuls, który rozbija całą strukturę utrzymującą 

dotychczasowy świat Rogera, jest natury erotycznej . Nawet niekoniecznie 

homoseksualnej . Roger rozpoznaje w Pasterzu własną młodość, czas nieogra

niczonych możliwości. Widzi w nim to wszystko, czego sam nie ma, z czego 

musiał lub chciał zrezygnować. co nie licowało z wizerunkiem silnego władcy 

z chłodnej północy. W jakimś sensie więc także Roger reprezentuje niespełnioną 

skłonność północy do południa, do lekkości i swobody śródziemnomorskiej. 

Tyle tylko że południe I młodość I dionizyjskość jedynie na pozór jest krainą 

sielankową. W rzeczywistości rządzące nim prawo pożądania jest siłą, która 

aby podporządkować sobie wszystko, musi najpierw rozbić pierwotne przyzwy

czajenia i sposoby zachowań, aby następnie wziąć swoje - gwałtownie i bez reszty. 

Przecież Roger nie jest pierwszym, który wpada w wir dionizyjskiego uwie

dzenia . Był też Penteusz - bohater Bachantek Eurypidesa, jednego z najbardziej 

drastycznych tekstów w ogóle napisanych dla teatru . Penteusz - władca spra

wiedliwy i dobrze rządzący państwem , nie umie pogodzić się z tym, że Dionizos 

pogrąża jego poddanych w niegodnym szale. Denerwują go czcigodni starcy, 

którzy zaczynają zachowywać się jak niewiasty i kobiety, które porzucają domy 

i ubrane w kożle skóry zamieniają się w menady. Racja państwa i skuteczności 

działania jest zdecydowanie po stronie Penteusza, któremu łatwo zyskać solidar

ność widzów. Ale nie ma przecież większej złudy niż racja ludzka wsparta 
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urojeniem racjonalności. Penteusz zostanie najpierw uwiedziony przez Dionizosa, 

a potem wydany na rozszarpanie przez rozszalałe bachantki, wśród których 

jest jego matka. 

Króla Rogera od Bachantek różni jednak to, że w tragedii Eurypidesa 

wypełnia się przeznaczenie, dokonuje się zemsta Dionizosa za zniewagę. 

Roger tymczasem dokonuje wolnego wyboru, decydując się najpierw na sąd 

nad Pasterzem, a potem na przyjęcie jego zaproszenia na „słoneczny brzeg". 

Jego decyzje nie wynikają z wcześniejszej determinacji, lecz z wolnej woli . 

Roger, mimo że ubrany w kostium średniowieczny, jest bohaterem na wskroś 

nowoczesnym. W jego świadomości pojawiła się szczelina, która pozwala 

Dionizosowi wtargnąć w harmonijne i uporządkowane życie. Wolność wyboru 

czyni tę postać znacznie bardziej interesującą. A rozszarpanie, rozczłonkowanie 

następuje tu w wymiarze psych icznym. 

Czas na inne istotne pytanie: czy w tym porządku, całkowicie zasadnie 

potraktowanym zupełnie współcześnie, Dionizos istnieje naprawdę, czy też 

jest urojeniem Rogera? Czy Pasterz, który zjawia się w jego państwie i pałacu 

ma naprawdę boską moc, czy to jego inność wywołuje tak potężną reakcję 

poddanych Rogera i samego króla? 

Trzeci akt opery, wedle drobiazgowych didaskaliów Iwaszkiewicza, rozgrywa 

się w ruinach antycznego teatru. To ostatnie miejsce, w którym można składać 

ofiary Dionizosowi. Teatr ma zapewne pełnić funkcje przeciwstawne do kościoła, 

staje się miejscem pogańskiego obcowania z bogiem . Do takiego postrzegania 

go uprawnia tradycja antycznych widowisk wywodzących się z pieśni ku czci 

Dionizosa i sposób, w jaki starożytni traktowali teatr. Ale dla nas jest to przede 

wszystkim teatr. A więc miejsce, gdzie dokonuje się przejście, gdzie mamy możli

wość przeżycia doświadczenia granicznego, ale nie w rzeczywistości, lecz w sferze 

intelektualnej i emocjonalnej gry Czy więc to, co przeżywa Roger dzieje się 

naprawdę? Czy jego wędrówka jest rzeczywista, czy też należy do sfery doświad

czeń psychicznych) Z punktu widzeni samego Rogera nie ma to większego 

znaczenia, ponieważ każde z tych doświadczeń ma realne konsekwencje 1 tak 

samo determinuje jego działanie. Ale z punktu widzenia inscenizacji teatr w teatrze 

otwiera dodatkowe możliwości. W teatrze, czyli w głowie. 

Spróbowałem wyobrazić sobie, że autorem libretta opery jest bardzo dziś 

poczytny pisarz Michel Houellebecq. Dlaczego on? Bo opisuje ludzi w krytycznym 

momencie psychicznym, kiedy cały ich wewnętrzny ład ulega gwałtownemu 

zaburzeniu. Pozornie na skutek czynników zewnętrznych, bądź też natury 

biologicznej (procesy starzenia się i przemijania). Naprawdę jednak przyczyną 
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jest głęboka pustka, która szczelnie wypełnia ich dusze (jeśli pustka może 

cokolwiek wypełniać). To ona wywołuje dziwny rodzaj napięcia i oczekiwania 

na bodźce, które mogą przynieść zmianę. W powieściach Houellebecqa często 

pojawiają się sekty czy komuny, które oferują zbłąkanym obywatelom współ

czesności ratunkowy program duchowy. Cyniczne spojrzenie francuskiego 

pisarza nie pozwala oczywiście na to, by nowe niebo, które budują sekty, mogło 

prowadzić do spotkania z prawdziwymi wartościami czy czymś naprawdę meta

fizycznym. Są to zwykle organizacje gruntownie zmanipulowane, których celem 

jest życie kosztem naiwności ludzi pozostających na krawędzi wykluczenia 

z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie można powiedzieć, 

że Pasterz jest oszustem, ale można budować wątpliwości co do czystości 

jego intencji. Najmocniej uwiarygodnia go oczywiście muzyka, którą przynosi 

ze sobą na dwór Rogera i która wprowadza wielką zmianę w obowiązujące 

tonacje. Uprawomocnia go na pewno z perspektywy operowego widza i słucha

cza. Ale czy naprawdę prowadzi on swój korowód do Jakiegoś raju czy meta

fizycznej pełni? Kolejne pytanie, które trzeba rozstrzygnąć. 
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*** 

Maria Janion postawiła kiedyś druzgocącą tezę, że „żyjąc tracimy życie" . To proste 

zdanie najłatwiej można odnieść do przemijania. Każda przeżyta chwila zbliża 

nas nieuchronnie do śmierci . To fakt biologiczny, pozostający zupełnie poza 

naszą kontrolą . Ale przecież żyjąc intensywnie, podnosimy naszą własną tem

peraturę spalania . Żyjąc szybciej, szybciej tracimy życie . Wpadamy w pułapkę 

paradoksu . Tęsknoty i pragnienia, zwłaszcza gdy stają się zrealizowane, pozba

wiają nas życia. Roger, gdyby nie posłuchał głosu Pasterza, doczekałby pewnie 

sędziwej starości. Ruszając w szaloną wędrówkę, uruchomił w sobie mechanizm 

szybkiego spalania. Teraz spotkanie z niezaspokojonymi tęsknotami może 

się dla niego okazać śmiertelne . Tyle że w jego wypadku niekoniecznie musi 

oznaczać to klęskę czy tragiczny finał . 

Zakończenie Króla Rogera jest bodaj najbardziej zagadkowe i tajemnicze. 

Jeżeli potraktujemy całą drogę Rogera jako drogę do przemiany, odzyskania 

utraconej radości, odzyskania siebie samego, to wówczas jego ofiarowanie 

się słońcu i gest wyciągnięcia rąk w stronę słońca należy traktować jako gest 

życiodajnej afirmacji. Tyle że takiej interpretacji nie sprzyja złowróżbny pejzaż, 

w jakim to wszystko się odbywa . Król pozostaje właściwie sam. Towarzyszy 

mu jedynie Edrisi. Czy odzyskać życie możemy tylko tracąc je' Czy droga 

do poznania musi prowadzić przez wrota śmierci7 Szaleństwa umysłu, który 

pogrąża się w widzeniach? Nie ma bowiem wątpliwości, że ostatni obraz 

tej opery ma charakter ostateczny. Wszystko jedno jak potraktujemy samotną 

ofiarę Rogera; za przejście do strefy światła zapłaci najwyższą cenę . Złoży 

w ofierze siebie samego. Czy osiągnie szczęście? Tego nigdy nie będziemy 

wiedzieć. Dramat o dążeniu musi pozostać otwarty. Zresztą to, co dla jednych 

zdaje się być katastrofą, dla innych oznacza wyciszenie, szczęście 
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KING OF THE VOID PIOTR GRUSZCZYŃSKI 

Actually there are only questions. Unt1I the very end, until last sounds, words, 

last gestures there are just questions. Very few opera plays are as reluctant 

as King Roger to disclose its interpretation mysteries and to explain the 

indefinable. The opera play guards itself and does not allow any simple signi

ficances. lt is impossible to take it as an easy, elear message. Being a wise 

composition it must remain unknown and inscrutable to some extent so that 

all other viewers or readers could reach handful from this source of the inde

finable. King Roger only lets you come closer, approach it but stili most of 

the quest1ons remain unanswered. Szymanowski together with Iwaszkiewicz 

offered a purely intellectual feast, something that was beautifully named 

by Krystian Lupa "voyage to the ungraspable". 

The most astonishing is the course of action. Unexpected Roger's 

decision to fo l low the Shepherd: to leave the state, the power, stable and safe 

position, to let down the nation's trust and to follow a young stranger, 

his hypnotic invocation and unclear promise. Truly, the queen Roxanne yielded 

to it first. An attempt to explain rationally this irrational behavior may suggest 

that Roger followed his wife to rescue their marriage. However, traps of ratio

nal thinking are laid frequently in the play, but stili as if reluctantly since they 

promptly turn out to discredit themselves. lt is obvious that if the King had 

insisted, he could have retrieved his wife by means of many possible 

methods which were at his disposal as a state head. He could have - if a rational 

solution was a rule in here. But does not apply since we trace no reason 

to explain the emergence of mysterious Shepherd wh1ch brings about the state 

collapse and disintegration of strong psychological structure. 

At the opera play's beginning the i:.ę is not a single sign of a soon decay. 

Though we are in the New Testament world the music character is purely 

of the Old Testament since it is lacking joy. Is it also lacking in the King's Roger 

state? Presumably yes, but finally modern countries do not have to be neces

sarily JOyful institutions as much as effective ones. There is absolutely no reason 

to quest1on King Roger's power and the kingdom's strength. Complete 

stillness, a symbol of calmness, stabil1ty and safety, emphasizes it additio

nally. Roger is a fulfilled ruler and a happy man. At least these are the appea

rances. Yet his serenity is cracked though no one realizes that (maybe 
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it is somehow reflected in the stylistic unity of the church where the opera's 

plot begins in). At the same time to hold the power and keep the flawless 

position of the highest ruler he must stay with no doubt, must be confident. 

To some extent he benefited from the royal figure shield which served as 

a protective cover of each personal weakness. And what was hidden down 

there? A human entering a dark valley, a human who has just realized the emp

tiness that kept surrounding him and self-burning out. The Shepherd would 

not have commenced all the destruction of Roger if the King had not yet been 

prepared to meet him. The King would not have called for the Shepherd if he 

had not longed for all that drastically different from his life and royal position. 

And would not pointed to the Shepherd the cracks and flaws through which 

"the remote ocean whisper" was let in. lt is noticeable at one the Shepherd 

and the King are two different worlds which complement one another and 

exclude one another simultaneously. 

There seems to be no need to refer to two ancient elements: Dionysian 

and Apollisian one. The Shepherd transforming into Dionysus represents 

obviously the Dionysian one. But does Roger represent the la ter one? And 

is his final sacrificing to the Sun embodiment of the Apol lisian element's v1ctory 

or the eventual Dionysian triumph7 Again no unambiguous answer can be 

given. However, one is certain: Roger is experiencing deep rnsis and is open 

to face the frontier experience, ready to immerse in it. The on ly thing he needs 

now is a stimulus which would active the entire process. The Shepherd is 

young, unconstrained, his gestures and movements are all soft. Th1s 1s perso

nification of the youthful charm. Maybe the first delicate impulse that breaks 

up the entire stiff structure of the existing Roger's world is purely erotic one. 

Not even homosexual one. The Shepherd brings back to Roger the memory 

of his own adolescence: time of unlimited capabilities. The Shepherds symbo

lizes for Roger all that he does not have himself now or he had to or wanted 

to resign from since it was not compatible w ith the image of powerful ruler 

in the severe north. In a way then Roger may represent unfulfilled tendency 

of the north to be like the south: to be light, trouble-free and free as 

the Mediterranean people are. But the key point is that the south, the youth, 

the Dionysian style on ly seem to be the idyllic. In fact the rule that governs 
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in there is desire that takes control over all other aspects, but first before gaining 

this control it must crash prime customs and basie behaviour patterns so that 

to be able to conquer the ' land' violently and completely. 

But on God's sake Roger is not the first one that is attracted to the 

Dionysian seduction. Similarly attracted was Pentues, the character of Bacchus 

dancing priestesses by Eurypides, one of the most drastic texts ever written 

in the theatre history. Penteus was an honest ruler who governed rationally 

his country cannot agree with the fact Dionysus plunges the nation in a shame

ful amok. All the respectful elderly ~ople who begin to act like women 

and ch ildren make him cross since they abandon homes and dressed in goat 

leather change into the insane. 

The nation 's well-being and the effectiveness of action is definitely 

on the Pentues side who easily gains the audience's solidarity. But stili there 

is no greater phantom than nat1on's we/1-being supported by an illusion of 

rational thinking . Pentues is first seduced by Dionysus and then offered to mad 

Bacchus dancing priestesses for jerking while one of the priestesses is his mother. 

King Roger differs however from the Bacchus dancing priestesses 
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the fact that in the tragedy by Eurypides the fate is reached and fulfilled : 

Dionysus' revenge for indignity is taken. Whereas Roger decides for a free 

choice since f irst he decides to establish a court trail for the Shepherd, however 

later Roger accepts his invitation to " the sunny coast ". Roger's decision do not 

stem from previous determination but are taken freely. Roger though dressed 

in medieval costume is certainly a modern character. In his mentality there 

is a sl ight crack which allows Dionysus to invade in the harmony and order 

of the palace life. The freedom of chcice makes this character far more inte

resting. And the jerking with claws into pieces, disintegration occurs in the 

psychical field. 

Time for other key questions: does Dionysus exist virtually in this well

organized, being viewed as completely modern world or is he just Roger's illu

sion' Does the Shepherd who appears in his state and palace have truly divine 

power or does only his spiritual difference cause such a vast reaction of the 

nation and the king himself? 

Third act of the opera play according to subtle lwaszkiewicz 's prompts 

takes place in ruins of ancient theatre. This is a last place where the sacrifices 

could be donated to Dionysus. The theatre is certainly to play a role quite con

trary to the role of the church from the first act The theatre is a place for pagan 

commune with gods. Such perceiving of theatre is explained by ancient tradition 

of spectacles which root back in songs for Dionysus worship and the way the 

ancient themselves viewed their theatre. For us it is first of all theatre: a place 

where the transformation occurs, where the frontier experience could be given, 

taken and adopted - however - not virtually but in the sphere of our mind, 

emotional game, feelings . Therefore, is th is what Roger feels real? Does 

it happen in reality? Is the transformational voyage real or does it belong only 

to psychic experience? From the point of view of Roger himself it bears 

no greater significance since each of these brings absolutely realistic fruit 

and determines his actions. But from the point of view of staging theatre in the 

theatre gives quite new possibilities. In the theatre - means here: in one's mind. 

I once tried to imagine that the libretto's author is Michel Houellebecq -

one of the most famous writer nowadays. Why hel The answer is: he focuses 

on people in critical moments of their psychic life when all the inner order 

turns dramatically upside down and the apparent reasons are completely 

exterior or biological ones such as senility and life vanishing . However, the 

actual reason is the void space in the soul which fi/Is up the soul to its rims -

as long as the void can fili up anything at all. This is the reason of this strange 

tension and the reason for awaiting stimulus which hopefully can bring novelty, 

a change or just a fresh blow of wind . In novels of Houellebecq there are often 

communes or sects which offer to the lost travelers of the modern world 
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a perfect spiritual first aid kit. A very cynical viewpoint of the French writer 

does not allow obvious ly 'the new heaven' created and op,ened by the sects 

to lead to meeting true virtues or same virtually metaphysical experiences. 

These are JUSt plain organizations manipulated thoroughly wh1ch aim to feed 

themselves by means of naivety of people who balance on the verge of being 

excluded from normal socia ll functioning. lt cannot be stated that the Shepherd 

is a deceiver but doubts referring to his in nocent intentions come to a careful 

viewers' mind easily. However, music which he brings to the Roger's palace 

makes him most credible from the opera's spectators' and auditors' point 

of view. Th is music introduces immense changes in the moods that have ruled 

in there so far. But honestly: does the Shepherd actually lead his procession 

to a paradise or a metaphysical fulfillmenP A next question seeking its answer. 

*** 

Maria Janion raised on ce a crushing thes1s ' living we lose life'. Th is simple 

sentence can be easily adopted to fading away. Each second of life pushes us 

closer ad closer to death. A bio logica! fact rema1ning complete out of 

out control. But stili living intensively we raise ourselves the self-burning 

out temperature. The faster we live the faster we lose life. The trap of paradox 

set for us. Our longings and desires particularly when fulfilled deprive us of life. 

Roger - if he had not listened to the Shepherd's voice - would have lived 

certainly long years peacefully. However, when setting off for an insane travel 

he had activated a mechanism of fast self-burning out. Therefore facing unsatis

fied needs and unfulfilled ambitions may turn out mortal for him. Though 

in his particular case it does not necessarily equal defeat or tragic end. 

The ending of King Roger is probably the most inscrutable. lf we view 

the entire voyage of Roger to transformation as retrieving the lost freedom 

and lost his own ego, then his sacrificing to the Sun and his reaching out 

hands to the Sun symbolizes a gesture of life adoration. But this interpretation 

is questioned by a sinister surrounding where the scenes take place. Only 

Edrisi accompanies him now. Can we retrieve life only by losing it? Does the 

way to the cognition must lead through the gate of death and through the 

insanity of mind that get lost in visions? Since there is no doubt that the last 

scene of the opera play has a Final Day character. Regardless of how we 

evaluate the lonely sacrifice of Roger he is going to pay the highest price for 

reentering the light doorway. He shall sacrifice himself. Will this reach to hap

piness? This will never be known to us. The drama of searching life must stay 

open. In any case, this which appears disaster for ones, for the other people 

might be a fulfillment, calmness and happ iness. 

PRZEKŁAD - EWA MALINO\X!SKA 
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KRÓL ROGER STRESZCZENIE 

Dramat króla Rogera jest historią władcy sprawiedliwego i szanowanego przez 

poddanych, który przechodzi przez doświadczenie graniczne. W jego wyniku 

cały zhierarchizowany i uporządkowany świat ulega rozprzęgnięciu, rozpadowi 

i przemianie. 

AKTi 

Znajdujemy się we wnętrzu kościoła. Akcja opery rozpoczyna się w momencie, 

kiedy w kraju rządzonym przez Rogera pojawia się tajemniczy pasterz, który 

„ naucza dziwnie i dziwne pieśni śpiewa na cześć nieznanego Boga". Ta infor

macja mąci wzniosły spokój mszy. Dostojnicy państwowi doradzają Rogerowi 

uwięzienie pasterza. 

Roksana - żona Rogera - jako pierwsza dostrzega dziwny urok Pasterza, 

zauważa jego „ uśmiech pełen tajemnicy, jak ów, co z swej przezroczej głębi 

jeziora leśne słońcu ślą" . Roger próbuje zrozumieć, „jakiż jest ów Bóg 

nieznany, którego Pasterz chwałę głosi". Mimo że chór poddanych nalega 

na to, by zlinczować Pasterza, Roger dopuszcza go do głosu i pyta o jego 

Boga . Pasterz odpowiada: „Mój Bóg jest piękny jako ja". 

W pieśni Pasterza jego Bóg ukazany jest jako zaprzeczenie starotesta

mentowego Boga, o którym śpiewa chór. To Bóg radości, pożądania i rozkoszy, 

Bóg łaski . Roksana stopniowo ulega czarowi Pasterza. Pasterz zaś nazywa lud 

Rogera i jego samego spętanym i obiecuje nową wolność. Narasta drama

tyczny rozdźwięk między żądaniem chóru o szybką rozprawę z Pasterzem 

i fascynacją Roksany. Roger pozwala Pasterzowi odejść i wzywa go na sąd, 

jeszcze tego samego wieczora. Chór jest przerażony tą decyzją. Pasterz zaczy

na zdobywać przewagę nad Rogerem. Odchodząc, wypowiada rodzaj groźby : 

„pamiętaj, że sam przywołałeś mnie!" 

AKT li 

Roger, pełen niepokoju, oczekuje nadejścia Pasterza, którego wezwał na sąd. 

Jest przy nim zaufany Edrisi. Roger nazywa już Pasterza prorokiem. Lęka się 

o Roksanę i jej emocje. Przede wszystkim jednak przeraża go bezmiar kosmosu, 

blask gwiazd i żar płonący w oczach Pasterza. Roger przeczuwa swoją klęskę. 

Zanim nadejdzie Pasterz, Roger w ciszy nocy słyszy dwuznaczną pieśń Roksany, 

która prosi o łaskę dla Pasterza. 
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Nadchodzi Pasterz, pozdrawiając Rogera ,,imieniem wielkiej miłości". 

Mówi, że jest wysłannikiem Boga. Pałac stopniowo zapełnia się podekscyto

wanymi wyznawcami Pasterza. Już nikt nie domaga się jego śmierci. Roger 

oskarża Pasterza, że karmi jego poddanych złudzeniami . Wpada w wielki gniew 

Pasterz tłumaczy Rogerowi, że ludzie miłują w nim „ uśmiech i taneczny śpiew" 

Król zarzuca mu, że jego destrukcyjna siła pochodzi z piekła i wiedzie ludzi 

na śmiertelne zatracenie. 

Rozpoczyna się tajemniczy obrzęd dionizyjski, w którym uczestniczy także 

Roksana, śmiało przyłączając się do wyznawców Pasterza. W trakcie obrzędu 

Roger ma wizję; jego ciało ulega rozczłonkowaniu i unicestwieniu. Przerażony 

krzyczy, każąc pojmać Pasterza. Nikt jednak nie chce już słuchać jego rozkazów 

Pasterz drwi z jego niemocy i wzywa do podążania za sobą. Wzywa Rogera 

„na swój słoneczny brzeg" . Roksana i lud idą za Pasterzem . Roger zostaje 

sam, opuszczony przez wszystkich z wyjątkiem wiernego Edrisiego. Przegrany 

oznajmia: ,,Idźmy za nimi w ślad! Pątnikiem stał się Król 1" 

AKT Ili 

Jest noc. Przy Królu czuwa Edrisi. Roger odczuwa kosmiczną pustkę tego miej

sca. Poszukuje Roksany, nazywa siebie włóczęgą i żebrakiem, jest zupełnie 

zagubiony, rzeczywistość nabrała dla niego charakteru widmowego. Przywo

łuje Roksanę i słyszy jej odpowiedź. Chór wzywa Króla na sąd . Słowom Pasterza 

płynącym z oddali towarzyszy nagły blask, który wprawia Rogera w zachwyt. 

Wraz z blaskiem pojawia się Roksana, ale Roger wątpi w realność jej bytu. 

Roksana chce zabrać go ze sobą . Zapewnia, że Pasterz znikł. Roger nie dowie

rza . Roksana przekonuje Króla, że powinien pójść za wezwaniem Pasterza, 

który „ zakląć chce jego moc samotną w wiekuisty kształt.". 

Roger z Roksaną przywołują Pasterza, który zjawia się jako Dionizos. Zapo

wiada spełnienie tęsknot Rogera. Pasterz wzywa wiernych ku sobie. Roksana 

chce podążać za nim „w upojeń kraj". Odchodzi z wyznawcami, pozosta

wiając Rogera z Edrisim. 

Wstaje dzień . Umierający Roger ofiarowuje się słońcu. „ Wyciąga ku słońcu 

złożone dłonie, jakby unosząc w nich bezcenny dar." 

PIOTR GRUSZCZYŃSKI 
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EWA MICHNIK DYREKTOR OPERY WROCŁAWSKIEJ, 
KIEROWNIK MUZYCZNY, DYRYGENT 

Premierą opery Król Roger nasz teatr wpi

suje się w obchody Roku Karola Szymano

wskiego . Bardzo się cieszę, że mogę zaprosić 

Państwa na to wydarzenie. Do wystawienia 

spektaklu mogło dojść dzięki decyzji Mini

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego o współ

finansowani u Opery Wrocławskiej. Większa 

stabilność finansowa umożliwia nam wcześniej

sze planowan ie premier, a także zapraszanie 

do udziału w spektaklach wybitnych realizato

rów i wykonawców, którzy swoje kalendarze 

mają przeważnie wypełnione na 3-5 lat z góry. 

Autorem plakatu do naszej premiery jest Rafał Olbiński W kuluarach 

Opery Wrocławskiej od 29 marca br. będziecie Państwo mogli oglądać wysta

wę jego wspaniałych plakatów operowych . 

Realizację spektaklu powierzyłam dwóm wybitnym twórcom Mariuszowi 

Trel i ńskiemu i Borisowi Kudlicce. Ich spojrzenie na teatr operowy jest bardzo 

interesujące, zmuszające widzów do przemyśleń i refleksji . Obecna insceni

zacja tego dzieła jest przez nich przygotowana specjalnie pod kątem maksy

malnego wykorzystania specyficznych możl iwości naszej sceny. 

Partytura Szymanowskiego wst jedną z najwspanialszych partytur muzyki 

polskiej XX wieku . Utwór jest wyrafinowany, fascynuje różnorodnością barw, 

wspaniałą i nstrumentacją, niebanalną i bardzo oryginalną melodyką i har

moniką, a także zmiennością rytmiki . 

Do premierowego wykonania tyt~owej roli zaprosiłam wybitnego pol

skiego barytona Andrzeja Dobbera, który w ostatnich latach wielokrotnie śpie

wał na największych światowych scenach operowych, a w swoich najbliż

szych planach artystycznych ma m.in . wykonanie roli Amonastra w Aidzie 

G. Verdiego w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. 

Mam nadzieję, że interesująca, nowatorska inscenizacja Mariusza Treliń

skiego wraz z porywającą muzyką Karola Szymanowskiego, jednego z najwy

bitniejszych polskich kompozytorów, zdobędą Państwa uznanie. 
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MARIUSZ TRELIŃSKI REŻYSER 

Reżyser operowy, filmowy i teatralny. Urodził się w 1962 roku w Warszawie. 

Jest absolwentem wydziału reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 

Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi W 1987 roku deb i utował telewizyjnym 

obrazem Zad wielkiego wieloryba - manifestem swego pokolenia. Za swój 

pierwszy film kinowy Pożegnanie jesieni ( 1990) według powieści Witkacego, 

którego premiera odbyła się w ramach konkursu głównego Festiwalu w Wenecji, 

otrzymał Nagrodę im . A Munka oraz Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za naj

lepszy debiut reżyserski. Zastosowane w tym obrazie elementy - silna trans

formacja rzeczywistośo i poetyka nadekspresji - będą obecne w jego dalszych 

przedsięwzięciach artystycznych . Po realizacji Pożegnania jesieni został 

dyrektorem artystycznym filmowego Stud ia im . K. Irzykowskiego (1990-92) . 

Realizował krótkie formy filmowe dla TV, teledyski oraz reklamy. 

W 1995 roku opracował łagodną na podstawie opowiadania Dosto

jewskiego. Fi lm ten otrzymał wiele nagród na festiwalach: w Moskwie 

za główną rolę kobiecą , w Budapeszcie za zdjęcia i reżyserię oraz w Gdańsku 

za scenografię i nagrodę dziennikarzy Kolejny film artysty to Egoiści (2001). 

W teatrze dramatycznym powstał jego autorski spektakl Lautreamont 

- Sny za scenografią Andrzeja Kreutza Majewskiego (1992, Teatr Studio 

w Warszawie) oraz Makbet ( 1996, Teatr Powszechny w Warszawie), przygo

tował też kilka przedstawień dla Teatru Telewizji, m.in . Natalię Dostojewskiego, 

Siostry Briusowa, Adriannę Lecouvreur wg Scribe'a . 

Jako reżyser operowy Mariusz Treliński zadebiutował w 1995 roku 

Wyrywaczem serc Elżbiety Sikory według prozy Borisa Viana (1995, Teatr 

Wielki - Opera Narodowa, Centrum Pompidou w Paryżu, festiwal Warszawska 

Jesień) W maju 1999 r. na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej odbyła 

się głośna premiera jego kolejnej operowej realizacji - Madame Butterfly 

Pucciniego ze scenografią Borisa Kudlicki, stałego współpracownika reżysera. 

Powtórzenie tej inscenizacji na zaproszenie Placido Domingo do Washington 

National Opera w 2001 roku stało się równie wielkim sukcesem i utorowało 

mu drogę do kariery światowej. Od tego momentu realizuje swe przedsta

wienia w Europie, Stanach Zjednoczonych i Rosji , pracując z największymi 

artystami operowymi. Są wśród nich Placido Domingo, Kent Nagano, Daniel 

Barenboim, Valery Gergiev, Salvatore Licitra, Jose Cura, Angela Denoke, Erwin 

Schrott, Catherine Malfitano i wielu innych. 
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W Operze Narodowej w Warszawie i innych teatrach operowych zrea

lizował kolejno spektakle: Król Roger Szymanowskiego (2000), Otello Verdiego 

(2001 ), Oniegin Czajkowskiego (2002), Don Giovanni Mozarta (Los Angeles 

Opera 2003 i 2007, Warszawa 2002), Dama Pikowa Czajkowskiego (Staat

soper Unter den Linden w Berlinie 2003, Warszawa 2004), Madame Butterfly 

(Teatr Mariinsky 2005), Andrea Chenier (Washington National Opera 2004, 

Warszawa 2005), La Boheme (Warszawc 2006, Washington National Opera . 
2007) Obecnie przygotowuje premierę Króla Rogera w Operze Wrocła-

wskiej, a w roku 2008 ma w planach reżyserię Borysa Godunowa w Wilnie. 

W 2001 r. został laureatem Nagrody im. Karola Szymanowskiego za reży

serię Króla Rogera. W roku 2006 miesięcznik Teatr przyznał M. Trelińskiemu 

Nagrodę im. Konrada Swinarskiego za najlepszą reżyserię w sezonie teatralnym 

2005/2006. 

W latach 2005-2006 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru 

Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. 
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BORIS KUDLICKA SCENOGRAF 

Studiował na wydziale scenografii Akademii 

Sztuk Muzycznych w Bratysławie oraz Akade

mii Sztuk Pięknych w Groningen (Holandia). 

W 1996 r. został asystentem i współpracowni

kiem Andrzeja Kreutz-Majewskiego, rok później 

rozpoczął samodzielną współpracę z warszaw

skim Teatrem Wielkim - Operą Narodową. 

Autor scenografii do wszystkich insce

nizacji operowych Mariusza Trelińskiego 

(Wyrywacz serc Elżbiety Sikory - Warszawa, 

Centrum Pompidou w Paryżu, Madame 

Butterfly, dwie różne inscenizacje Króla Rogera, 

Otello, Oniegin, Don Giovanni, Dama Pikowa, Andrea Chenier, La Boheme) 

Amerykańskie premiery Madame Butterfly, Don Giovanniego oraz Andrea 

Chenier (Waszyngton, Los Angeles) odniosły ogromny sukces wśród publi

czności i krytyki. W grudniu 2003 przygotował scenografię do Damy Pikowej 

w Staatsoper w Berlinie, w marcu 2005 - scenografię do Madame Butterfly 

w Teatrze Mariinsky w Sankt Petersburgu. Współpracuje także z Oper Frankfurt 

(Podróż do Reims w reż. Dale'a Duesinga, Śmierć w Wenecji w reż . Keitha 

Warnera) oraz z zespołami baletowymi w Pradze i Bratysławie . 

Był autorem scenografii do spektakli operowych Marka Weiss-Gr.zesińskiego, 

Andrzeja Żuławskiego, Tomasza Koniny, Josefa Prudka w Teatrze Narodowym 

w Pradze, scenografii do baletu Spartakus i kostiumów do Romea i Julii. 

Współpracuje z teatrami dramatycznymi, m.in. był autorem kostiumów 

do Makbeta (reż . Mariusz Treliński), scenografii do Wiśniowego sadu 

(reż Maciej Prus) oraz Ryszarda li (reż. Andrzej Seweryn) w Teatrze Naro

dowym w Warszawie. W warszawskim teatrze Roma zaprojektował sceno

grafię do Tańca Wampirów Romana Polańskiego oraz Akademii Pana Kleksa 

(reż. Wojciech Kępczyński). 

Wspólnie z Andrzejem Kreutz-Majewskim stworzył projekt polskiego 

pawilonu EXPO 2000 w Hanowerze. Pracuje także dla filmu i telewizji; zreali

zował m.1n. Suzanne (reż. Dusan Rapos), Egoistów (reż Mariusz Treliński), 

a także Between Strangers z Sophią Loren w roli głównej (reż. Edoardo Ponti). 

W sezonie artystycznym 2005/2006 pełnił funkcję naczelnego scenografa 

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. 
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WOJCIECH DZIEDZIC PROJEKTANT MODY I KOSTIUMÓW 

Studiował na wydziale mody Gerrit Rietveld 

Akademie w Amsterdamie, a następnie 

w Arnhem Institute. Studia podyplomowe 

ukończył w Central St. Martin's School of Art 

and Design w Londynie. Pracował dla domów 

Mody Jil Sander i Alberta Ferretti. Jego prace 

były prezentowane na wystawach i w mu

zeach w Amsterdamie, Maastricht, Londynie, 

Paryżu oraz Rzymie. 

W czasie studiów zaprojektował kostiu

my do przedstawień North Carolina Dance 

Theatre (USA), Showroom Mama w Rotter

damie oraz Hooge School Voor Kunsten Eindhoven (Holandia). 

Do ostatnich jego osiągnięć należą projekty kostiumów do oper Dziecko 

i czary oraz Godzina hiszpańska Ravela (reż. J. C. Auvrey, Royal College of Music 

London) i do spektakli: Giovanni (reż. G. Jarzyna, Teatr Rozmaitości w Warszawie), 

Iwona, księżniczka Burgunda (reż. M. Weiss-Grzesiński, Warszawska Jesień) 

oraz Skąpiec (reż. I. van Hove, Deutsches Schauspielhaus Hamburg). 

Gościnnie wykładał na wydziale mody na Gerrit Rietveld Akademie w Amster

damie. Stworzył kolekcje mody na zamówienie takich marek jak Peron i i Luksus. 

EMIL WESOŁOWSKI TANCERZ, CHOREOGRAF, PEDAGOG 

Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu. W 1966 zaangażował 

się do Opery Poznańskiej. W 1973 opuścił operę wraz z innymi tancerzami 

Conrada Drzewieckiego i został solistą, a w 1976 pierwszym solistą Polskiego 

Teatru Tańca. Stworzył tam szereg kreacji w choreografii C. Drzewieckiego. 

Współpracował jako pedagog z poz~ńską szkołą baletową, prowadził 

zajęcia baletmistrzowskie w Polskim Teat rze Tańca, rozpoczął też współpracę 

choreograficzną z teatrami dramatycznymi i muzycznymi. 

Przez sezon 1979/80 kierował baletem Opery Wrocławskiej, a następnie 

Teatru Wielkiego w Poznaniu. W połowie 1982 przyjął funkcję kierownika 

baletu w warszawskim Teatrze Wielkim, w którym jeszcze wykonywał znaczące 

role charakterystyczne. 

Przygotował choreografię do wielu inscenizacji operowych: Madame 

Butterfly Pucciniego, Króla Rogera Szymanowskiego, Strasznego dworu 
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Moniuszki, Otella Verdiego, Oniegina Czaj

kowskiego, Don Giovanniego Mozarta, 

Aidy Verdiego, Andrea Chenier Giordano, 

La Boheme Pucciniego. Najważniejsze reali

zacje choreograficzne Emila Wesołowskiego 

to Quattro movimenti (muz. B. Schaeffer, 

Opera Wrocławska, 1980), Ballada (muz. 

F. Chopin, VII Łódzkie Spotkania Baletowe, 

1983), Trytony (muz. Z. Rudziński, Teatr Wielki 

w Warszawie, 1985), Gry (muz. C. Debussy, 

Teatr Wielki w Warszawie, 1989; przenie

sione później również do repertuaru Teatru 

Wielkiego w Łodzi, Polskiego Teatru Tańca i Opery Wrocławskiej), Mozartiana 

(muz. P. Czajkowski, Polski Teatr Tańca, 1990), Dies irae (muz. R. Macieje

wski, Teatr Wielki w Warszawie, 1991 ), Legenda o Józefie (muz R. Strauss, 

Teatr Wielki w Łodzi, 1991 i Teatr Wielki w Warszawie, 1992), Święto wiosny 

(muz. I. Strawiński, Teatr Wielki w Warszawie, 1993), Romeo i Julia (muz. 

S. Prokofiew, Teatr Wielki w Warszawie, 1996), Tryptyk: Powracające fale, 

Harnasie, Krzesany (muz. M. Karłowicz, K. Szymanowski, W Kilar, Teatr Wielki 

w Warszawie, 1997), Cudowny Mandaryn (muz . B. Bartók, Teatr Wielki 

w Warszawie, 1999) i ponownie Harnasie (muz. K. Szymanowski, Teatr Wielki 

w Warszawie, 2006). 

W poszukiwaniu nowych możliwości pracy twórczej, z końcem sezonu 

1984/85 zrezygnował z funkcji kierownika baletu. Rozwinął kontakty z teatrami 

dramatycznymi i operowymi. Pracował z wieloma wybitnymi reżyserami, 

zdobywając bezcenne doświadczenie inscenizatorskie. Szczególnie interesu

jąca okazała się paroletnia współpraca choreograficzna z Januszem Wiśnie

wskim przy jego kolejnych przedstawieniach autorskich. 

Współpracował z Mariuszem Trelińskim i Borisem Kudlicką przy reali

zacji spektakli operowych, których sukcesy zaowocowały m.in. przedstawie

niami w Waszyngtonie i Berlinie . Za najważniejsze z nich uważa: Madame 

Butterfly, Król Roger, Don Giovanni, Oniegin, Andrea Chenier. 

W uznaniu swojego dorobku, we wrześniu 1992 Emil Wesołowski otrzymał 

tytuł głównego choreografa, a w lipcu 1995 został dyrektorem Baletu Teatru 

Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Funkcję te sprawował do końca 

maja 2006. Od stycznia 2007 pełni funkcję zastępcy dyrektora naczelnego 

ds. artystycznych w Teatrze Wielkim w Poznaniu, gdzie w lutym tego roku 

wyreżyserował Straszny dwór S. Moniuszki. 
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MAł:GORZATA ORAWSKA KIEROWNIK CHÓRU, DYRYGENT 

Ukończyla studia na Akademii Muzycznej w Krakowie . Po uzyskaniu dyplomu 

pracowała jako śpiewaczka i asystent dyrygenta Chóru Polskiego Radia 

w Krakowie. Jako dyrygent zadebiutowala prowadząc koncert symfoniczny 

z utworami Mozarta, Brahmsa i Dvofaka w wykonaniu orkiestry Filharmonii 

Rzeszowskiej. 

Prowadzila wiele zespolów chóralnych. W latach 1991-1995 byla 

kierownikiem Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Nagrala płytę z muzyką 

H. M. Góreckiego na chór a capella (Miserere, Totus tuus) i prowadziła wiele 

koncertów w Polsce i za granicą . W swoim dorobku posiada nagrania archiwal

ne dla Polskiego Radia, głównie z polską muzyką chóralną . Przygotowywała 

chóry do przedstawień operowych, nagrań płytowych i koncertów (np. li Symfo

nia G. Mahlera, dyrygent A. Wit) . Od kompozytorów współczesnych otrzymy

wała dedykaqe utworów chóralnych . 

Chór Opery Wrocławskiej prowa~i z przerwami od 1989 r. Poszerzyła 

repertuar tego zespołu o muzykę oratoryjną i kantatową, ze szczególnym 

uwzględnieniem utworów na chór a cappella. 

W 2004 r. uzyskała tytuł doktora dyrygentury w Akademii Muzycznej 

w Krakowie . Otrzymała odznaczenia państwowe (Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi) . 

Jako kierownik muzyczny zadebiutowała przedstawieniem Cosi fan tutte 

W. A. Mozarta w reżyserii M . Znanieckiego, którego premiera odbyła się 

w 2006 roku w Operze Wrocławskiej. 
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BOGUMlł: PALEWICZ REŻYSER ŚWIATEŁ 

Urodził się we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął od współpracy 

przy realizacji koncertów, m.in . Sonique we Wrocławiu. 

Zajmował się programowaniem oświetlenia do spektakli w Teatrze 

Muzycznym Capitol: Opera za trzy grosze B. Brechta, Gorączka, Scat, czyli 

od pucybuta do milionera. Współpracował z Holiday on lee (Holandia) przy rea

lizacjach Hollywood i Diamonds. 

Ważnym etapem był dla niego pobyt w Meksyku i praca w firmie Tihany 

Spectacular, w charakterze reżysera świateł i szefa oświetlenia . Kolejne reali

zacje miały miejsce w Polsce i były to: Cosi fan tutte W. A. Mozarta (Teatr 

Wielki w Poznaniu), Wampiry (Teatr Muzyczny ROMA). Współpracował z takimi 

artystami jak Sarah Kawahara, Robin Cousins, Durham Marenghi, Felice Ross, 

Hans-Peter Lehmann, Grzegorz Jarzyna, Wojciech Kościelniak, Laco Adamik, 

Barbara Kędzierska, Cornelius Baltus, Simon Tutchener. Franz Czeisler. 

Od 2004 r. pracuje w Operze Wrocławskiej na stanowisku reżysera świateł. 

Uczestniczył w realizacjach spektakli: Antygona Z. Rudzińskiego, Bal życia 

do tekstów A . Osieckiej, Nabucco G. Verdiego (Cypr), Halka S. Moniuszki, 

La Traviata G. Verdiego, Ester T. Praszczałka, Hagith K. Szymanowskiego, 

Czarodziejski flet i Cosi fan tutte W. A. Mozarta, Jezioro łabędzie 

P. Czajkowskiego, Pierścień Nibelunga R. Wagnera, Cyganeria G. Pucciniego, 

Wolny strzelec C. M. von Webera, Tangos i Białe tangano do muzyki Astora 

Piazzolli oraz operetki J. Straussa Zemsta nietoperza. 

Najnowsze spektakle, do których wyreżyserowal światła to Akademia 

Pana Kleksa (reż . W. Kępczyński) w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie 

oraz Cyrano de Bergerac F. Altano (reż . M . Znaniecki) w Palau de les Arts 

Reina Sofia w Walencji. 
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RAFAŁ OLBIŃSKI MALARZ, ILUSTRATOR, DESIGNER 

Rafał Olbiński jest wybitnym polskim artystą, 

na stałe mieszkającym w Nowym Jorku . 

Po ukończeniu Wydziału Architektury Politech

niki Warszawskiej (w 1969 roku) zajmował się 

grafiką użytkową. Jeszcze w czasie studiów 

współpracował z kilkoma polskimi czasopis

mami, m.in. projektował szatę graficzną 

magazynu Jazz Forum. W 1981 roku wy

emigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie 

wkrótce stał się uznanym malarzem, ilustrato

rem i designerem. Od 1985 roku jest wykłado

wcą w School of Visual Arts w Nowym Jorku. 

Jego prace ukazywały się regularnie na łamach takich czasopism jak 

Newsweek, Time, The New York Time, Playboy, Buisness Week i Der Spiegel. 

Jest twórcą plakatów teatralnych i projektowanych na zamówienie prestiżo

wych instytucji międzynarodowych, a także reklam dla wielkich koncernów. 

Zaprojektował liczne plakaty dla amerykańskich teatrów operowych (New 

York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia 

Opera). W roku 2002 z sukcesem zadebiutował w roli scenografa operowego 

do przedstawienia Don Giovanni w Operze Filadelfijskiej . W Teatrze Wielkim -

Operze Narodowej w Warszawie przygotował plakat Don Carlosa Verdiego 

i baletu La Dolce Vita, a także projekt scenograficzny oraz plakat do insce

nizacji Podróży do Reims Rossiniego. 

Za swoje prace otrzymał ponad 1 50 nagród, w tym złote i srebrne medale 

przyznawane przez Art Directors Club of New York oraz Society of lllustrators 

w Nowym Jorku i Los Angeles. W 1994 roku otrzymał paryską Prix Savignac, 

odpowiednik Oscara, za Najbardziej Zn czący Plakat Roku, zaś w Londynie -

nagrodę czasopisma Creative Review za najlepszą brytyjską ilustrację. Jego 

plakat zwyciężył także w konkursie „Nowy Jork stolicą świata", wybrany przez 

jury pod przewodnictwem burmistrza miasta. R. Gulianiego ( 1995) 

Prace Rafała Olbińskiego znajdują się w galeriach i prestiżowych instytu

qach całego świata, m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Carnegie Foundation 

i The National Arts Club w Nowym Jorku, w Bibliotece Kongresu oraz Smith

sonian Institute w Waszyngtonie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Toyamie, 

Suntory Museum w Osace, w muzeach plakatu w Lahti i w Wilanowie 
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PLAKATY RAFAŁA OLHIŃSKIGO 

„MACBETH", „NOWY JORK STOLICĄ $WIATA" 

oraz w wielu prywatnych kolekcjach. W ostatniej dekadzie odbyło się ponad 

30 wystaw artysty w USA, Niemczech, Japonii, Polsce, Belgii i Chile . 

W 2002 roku miasto Fondi we Włoszech przyznało mu nagrodę „Premio 

Divina Guilia" za wybitny wkład do sztuki współczesnej. W tym samym roku 

wybrane obrazy Rafała Olbińskiego umieszczono w programie projekcji 

na Grand Central Station w Nowym Jorku, w panteonie Great Art, jako jedną 

z atrakcji obchodów Dnia Ziemi. Jego prace znalazły się wśród obrazów takich 

artystów jak Keith Haring, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg i Andy 

Warhol . 

W Stanach Zjednoczonych do tej pory ukazało się pięć książek o sztuce 

Olbińskiego, z najnowszą Rafa/ Olbinski: Women , wydaną przez Hudson Hill 

Press (2007). W 2006 roku Prezydent RP odznaczył artystę złotym medalem 

Gloria Artis . 
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RAFAŁ OLBIŃSKI W ŚWIECIE OPERY 
WYSTAWA PLAKATÓW Z KOLEKCJI RED. ADAMA CZOPKA 

OTWARCIE - 29.03.2007, FOYER OPERY WROCŁAWSKIEJ_ 

Silą plakatów operowych Rafała Olbińskiego jest ich komunikatywność 

oraz wyrafinowana kolorystyka i forma plastyczna. Jego plakat, jak żaden 

inny, niemal idealnie trafia w klimat i zasadnicze przesianie prezentowanego 

dzieła. Artysta ma rzadką umiejętność jasnego określania jednym czy dwoma 

detalami miejsca akcji czy charakteru głównego bohatera. Wystarczy spojrzeć 

na twarz dobrodusznego i sympatycznego Falstaffa z dzieła Verdiego, na któ

rego wąsach siadły, niczym sroki , cztery spiskujące panie. Z góry wiadomo, 

że główny bohater stoi na przegranej pozycji, bo takiemu zespołowi pań nikt 

nie jest w stanie się oprzeć. Jednym słowem zapowiada się dobra zabawa. 

Albo nieustraszony Zygfryd z Pierścienia Nibe/unga Wagnera; widać, że to bo

hater wysoko dzierżący sztandar wolności i śmiało kroczący do zwycięstwa. 

Z kolei plakat La Boheme Pucciniego ujmuje świetnie uchwyconym klimatem 

nocnego nieba i ciepłego płomienia stojącej w oknie świecy, oświetlającego 

sylwetki trzymającej się za ręce pary. Podobnie ma się rzecz ze słynnym i lekko 

skandalizującym plakatem do Salome - opery Ryszarda Straussa czy Carmen 

Bizeta, gdzie jak na dłoni widać wyeksponowany erotyzm głównych bohate

rek. O każdym z operowych plakatów tego artysty można mówić barwnie 

i długo, a warto 1eszcze zaznaczyć, że Rafał Olbiński patrzy na operową 

rzeczywistość z lekką ironią i dystansem, przez co jego prace nabierają jeszcze 

większego uroku i wartości. 

ADAM CZOPEK 

OLBIŃSKI I PLAKATY OPEROWE 

1. *Zygfryd (New York City Opera, 1994) I 2 •Aida I 3 •zemsta nietoperza I 
4. •Jaskółka (New York City Opera) I 5. ·Turandol I 6. *Czarodziejski flet I 7. •La Traviata 

(New York City Opera, 1992) I 8. *Don Carlos (Teatr Wielki Opera Narodowa 

w Warszawie, 2001) I 9 •tucja z Lamme11'1iloor I 1 O. •Mefistofeles (New York City 

Opera, 1994) I 11 *Macbeth I 12 . *Tosca (Opera Nova w Bydgoszczy, 2004) I 
13. *Cyganeria (New York City Opera, 1993) I 14 . *Ciderella I 15. *R19oletto I 
16. *Kawaler srebrne] róży (Opera Pacyfie) I 17 . *Fidelio (Teatr Wielki w Poznaniu, 

2003) I 18. •Don Giovanni I 19 *Falstaff (New York City Opera, 1995) I 20. *Podróż 

do Reims (Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, 2002) I 21 . *Holender tułacz 

(New York City Opera, 1995) I 22 *Tristan i Izolda I 23. *Rusałka I 24 •carmen I 
25 *La Stranlera I 26. *loreley I 27 . •Egipska Helena I 28 . *Turandot (New York City 

Opera) I 29. *Metropolitan Opera Gu1ld I 30 . •wesoła wdówka I 31 . •EJektra I 
32 . *Gloria na I 33 . *Tosca 
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DYREKCJA, KIEROWNICTWO 
I ZESPOŁY OPERY WROCŁAWSKIEJ 

Dyrektor 

Zastępca dyrektora 

Pełnomocnik dyrektora ds. finansowych 

Kierownik muzyczny 

Ewa Michnik 

Janusz Słoniowski 

Kazimierz Zalewski 

Tomasz Szreder 

Dyrygenci 

Asystent dyrygenta 

Scenograf 

Reżyser świateł 

Inspicjenci 

Ewa Michnik, Tomasz Szreder, 

Tadeusz Zathey 

Artur Wróbel 

Małgorzata Słoniowska 

Bogumił Palewicz 

Kierownik dz i a łu koordynacji pracy artystycznej 

Główny specjalista ds. impresariatu 

Adam Frontczak, Julian Żychowicz 

Krystyna Preis 

Paweł Marzec 

Główny specjal ista ds. prawnych Marzena Malinowska 

Główny specjalista ds. marketingu Marek Pieńkowski 

Kierownik działu promocji i obsługi widzów 

Główny specjalista ds. kontaktów z zagranicą 

Kierownik działu służby pracowniczej 

Speqa lista ds. wydawnictw i reklamy 

Teresa Walas 

Anna Leniart 

Grażyna Lis-Galasińska 

Berenika Ziąber 

Rzecznik prasowy 

SOLIŚC I ŚPIEWACY 

SOPRANY 

MEZZOSOPRANY 

TENORY 

BARYTONY 

BASY 

ARTYŚCI GOŚCINNI 

Pedagodzy wokalni 

Konsultant wokalny 

Elżbieta Szczucka 

Aleksandra Buczek I Wioletta Chodowicz I Ewa Czermak I Iwona Handzlik, 

Aleksandra Lemiszka I Viktoriya Vatutina I Ewa Vesin I Jolanta Żmurko 

Barbara Bagińska I Dorota Dutkowska I Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak 

Taras lvaniv I Andrzej Kalinin I Edward Kulczyk I Rafał Majzner 

Arnold Rutkowski I Pavlo Tolstoy 

Mariusz Godlewski I Jacek Jaskuła I Zygmunt Kryczka 

Maciej Krzysztyniak I Jacek Ryś 

Wiktor Gorelikow I Damian Konieczek I Janusz Zawadzki 

Radosław Żukowski 

Aleksandra Kurzak (sopran) I Agnieszka Bochenek-Osiecka (sopran) 

Anna Bernacka (mezzosopran) I Małgorzata Przybysz (mezzosopran) 

Krzysztof Bednarek (tenor) I Janusz Ratajczak (tenor) 

Ryszard Minkiewicz (tenor) I Andrzej Dobber (baryton) I Ireneusz Miczka 

(baryton) I Maciej Ogórkiewicz (baryton) I Bogusław Szynalski 

(baryton) I Janusz Monarcha (bas) I Sebastian Kaniuk (kontratenor) 

Mariusz Czajka (aktor) 

Ewa Czermak I Jolanta Żmurko 

Dariusz Grabowski 

Korepetytorzy solistów Barbara Jakóbczak-Zathey I Maria Rzemieniecka I Justyna Skoczek 

Francesco Bottigliero 
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ORKIESTRA 

SKRZYPCE 

ALTÓWKI 

WIOLONCZELE 

KONTRABASY 

FLETY 

OBOJE 

ROŻEK ANGIELSKI 

KLARNETY 

FAGOTY 

WALTORNIE 

TRĄBKI 

PUZONY 

TUBA 

PERKUSJA 

HARFA 

CELESTA 

ORGANY 

FORTEPIAN 

Inspektor orkiestry 

Koncertmistrz Stanisław Czermak 

Zastępcy koncertmistrza Igor Solonenko I Tomasz Stocki 

I skrzypce Jan Szczerek I Henryk Kozioł I Dagmara Kamińska 

Arkadiusz Hylewski I Anna Majewska I Joanna Bryła 

Emilia Zawisza* I Edward Mirek* 

li skrzypce Rafał Olszewski I liona Borek I Dorota Mirek-Cwalina 

Katarzyna Łozowska I Estera Piec I Andrzej Tom I Agnieszka Cielek 

Grażyna Starczyńska I Aneta Olszewska* I Ewa Gromska* 

Radosław Bruliński* 

Andrzej Jakimowicz I Andrzej Szykuła I Romuald Żarejko 

Marek Kamiński I Elżbieta Siedlecka I Barbara Żarejko 

Włodzimierz Górecki I Marianna Piecha* 

Wiktor Wojciechowski* I Violetta Suszko* 

Koncertmistrzowie Maciej Miłaszewicz I Krystyna Marche! 

Anna Dynda I Dariusz Piecha I Maria Palmowska-Szwechłowicz 

Agnieszka Stroińska I Katarzyna Łazorko* I Robert Stencel* 

Ireneusz Szykuła I Wiesław Kaczmarczyk I Krzysztof Kafka 

Dariusz Kaczorowski 

Tadeusz Witek I Małgorzata Danielewicz-Borzęcka I Albert Nawarecki 

Monika Ledwolorz 

Konrad Wojtowicz I Wojciech Merena I Danuta Szermińska 

Krzysztof Olearczyk 

Mirosław Wiącek 

Jadwiga Rymarczuk I Roman Astriab I Rafał Dynda I Marcin Wróbel 

Mariusz Bałdyga 

Andrzej Kuprianowicz I Józef Czichy I Dariusz Bator I Sylwester Janiak 

Sławomir Wagner I Adam Wolny I Jerzy Porębski I Krzysztof Proskień 

Sławomir Trojanowski I Lucjan Wysłucha I Paweł Szpala I Adam Szybiak 

Mirosław Wenc I Arkadiusz Tabiś I Kazimierz Bujaczek I Paweł Spychała 
Konrad Sajdak I Ryszard Trybus* 

Paweł Maliczowski I Wiktor Rakowski I Tomasz Ożóg I Rafał Gad 

Piotr Olma 

Grzegorz Pastuszka 

Zbigniew Wojciechowski I Jarosław Paszko I Karol Papała 

Bartosz Bindel* I Bartłomiej Dudek* 

Mateusz Wróbel* 

Bożena Trendewicz I Kaja Cyganek 

Barbara Sas* 

Maria Rzemieniecka 

Justy na Skoczek 

Lech Stasiak 

• współpraca 
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C HÓR 

Kierownik chóru 

Asystent dyrygenta chóru 

Akompaniator chóru 

SOPRANY 

ALTY 

TENORY 

BASY 

Inspektor chóru 

BALET 

Kierownik baletu 

Pedagog baletu 

Akompaniator baletu 

I TANCERZE 
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Małgorzata Orawska 

Bassem Akiki 

Nataliya Cherniy 

Alicja Grabowy I Agnieszka Józefczyk I Maria Kamyczek 

Jolanta Kołodziejska I Katarzyna Kozdrowska 

Kinga Krzywda I Dorota Kurowska I Beata Marciniak

Kozłowiecka I Anna Michalak I Ewa Pil inko I Alicja Rudna 

Katarzyna Słowińska I Małgorzata Walczyk-Cegiełkowska 
Andżelika Wesołowska I Milena Wesołowska 

Beata Wiszniewska I Maja Frydlewicz* I Małgorzata Górak* 

Patrycja Kowalewska* I Barbara Łukaszewicz* 

Aleksandra Sajan* I Monika Szczygieł* I Magdalena Żmijewska* 

Urszula Czupryńska I Beata Gąsior I Jolanta Górecka 

Joanna Grabowska-Piekarska I Beata Kaczmarska-Staszak 

Halina Majos I Jolanta Michalak-Lechowska 

Magdalena Ostajewska I Jolanta Serednicka I Ewa Wadyńska

Wąsikiewicz I Anna Wojciechowska I Ewa Wojtowicz 

Marta Barczyńska* I Gabriela Kuniczuk* I Joanna Jakubicka* 

Natalia Pochwała* I Aleksandra Bednarz* I Agnieszka Szydłowska* 

Iwan Andrynuk I Andrzej Antosik I Piotr Bunzler I Lesław Kijas 

Łukasz Łukaszka I Ryszard Mraz I Tomasz Potkowski 

Bolesław Słowiński I Radosław Zawadzki I Eugeniusz Paladijczuk 

Michał Brzezicki* I Jarosław Królikowski (współpraca) 

Andrzej Adrianowicz I Mieczysław Chodaczek I Wojciech Dereń 

Marcin Grzywaczewski I Marek Klimczak I Marek Kłosowski 

Dawid Manuszak I Szymon Olejniczak I Jacek Ryś (solista) 

Janusz Zawadzki (solista) I Łukasz Rupniewski* 

Eugeniusz Romer* I Marcin Herman (współpraca) 

Andrzej Zborowski (współpraca) 

Marek Klimczak 

• Chór Kameralny Angelus 
Kierownik chóru - &arbara Szarejko 

Bożena Klimczak 

Ałła Abesadze 

Stanisław Gal 

Nataliya Fedorova 

SOLIŚCI 

KORYFEJE 

Marta Kulikowska de Nałęcz I Anna Szopa I Paulina Woś 

Oleksandr Apanasenko I Piotr Oleksiak I Paweł Oleksiak 

Anna Gancarz I Agata Gawrońska I Liliya lvanova 

Jarosław Józefczyk I Tomasz Kęczkowski, 

Konstantin Kouchtchenko I Dariusz Raczycki 

ZESPÓŁ Daria Korneluk I Dominika Królak I Katarzyna Szczepanik 

Inspektor baletu Anna Szopa 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE 

Asystent scenografa ds. technicznych 

Kierownik zespołu eksploatacji sceny 

Kierownik zespołu pracowni dekoracji i kostiumów 

Kierownik magazynu kostiumów i garderobianych 

Kierownik sekcji oświetlenia sceny 

Kierownik sekcji akustycznej 

Kierownik pracowni malarskiej 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 

Kierownik pracowni perukarskiej i charakteryzatorskiej 

Brygadzista pracowni modystycznej 

Brygadzista pracowni szewskiej 

Redakcja programu 

Projekt i opracowanie graficzne 

Przygotowanie i druk 

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć 

Wydawca 

Jan Romanowski 

Piotr Kejna 

Zbigniew Francuz 

Krystyna Cichosz 

Sławomir Daszkowski 

Jerzy Gałek 

Elżbieta Kocowska 

Waldemar Krawczyk 

Zofia Dudek 

Grażyna Matuszak 

Roman Mysza 

Bogusław Nowicki 

Berenika Ziąber 

Angelika Siwon 

PALMApress 

Photocase 

Opera Wrocławska, 2007 

GRUPA AKTORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ w SPEKTAKLU "KRÓL ROGER" 

Kobiety 

Mężczyźni 

Ewelina Ciszewska I Izabela Cześniewicz I Agata Czyżewska 

Agnieszka Kulińska I Aleksandra Rakowicz I Paulina Szymańska 

Malwina Bartela 

Mikołaj Roznerski I Mieszko Barglik I Piotr Pelczar 

Maciej Hawranek I Michał Trybura I Maciej Zacharzewski 
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SPONSORZY 

PATRONI MEDIALNI 

~ocuw 

SPONSORZY WSPOMAGAJĄCY 
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DllBIS 
ROTEL WROClAW 

46 I KRÓL ROGER 

- Q 
Qubus 1101cr 

**** WNOClA\\ -

twoja muza 

nv 

tl. kulturaonline.p1 

opernicus ART KWIACIARNIA 

.Al&POllT WROCLAW M . J ANIA K 

- LIMA 

·=-

Q _ __!! 

WSPÓŁ P RACA 

mmmc 

Realizatorzy dziękują firmom Wild Bunch i SPI International Po lska Sp. z o.o. 

za udostępnienie fragmentu filmu Philippe'a Grandrieux "A New Life" 

do projekcji w spektak lu. 
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