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Zygmunt Krauze: POLIEUKT 

Opera w pięciu aktach, na motywach Corneill'a, przedstawia wydarzenia 

z III wieku w Armenii przyjmującej chrześcijaństwo, ale będącej jeszcze krajem 

Cesarstwa Rzymskiego.Jest to utwór ukazujący niezwykle tragiczne przeżycia 

ludzi uwikłanych w trudne lub wręcz niemożliwe do pogodzenia wierzenia 

pogan, z ich wieloma bóstwami, a wiarą chrześcijańską w jednego Boga. 

Jest to odwiecznie trudny do rozwiązania konflikt między przysięgą 

złożoną panującemu a wiernością religii lub związkom krwi. Jest to -

występujący od najdawniejszych czasów w teatrze (na przykład starogreckim) -

motyw moralności, nawet w decyzjach przesądzających o Życiu lub śmierci. 

Należy tu wspomnieć, Że reżyserem tego przedstawienia jest Jorge Lavelli-

jednocześnie współautor libretta - artysta o niezwykle cennym dorobku 

w światowym teatrze. Już na pierwszym spotkaniu z zespołem artystów 

przygotowujących Polieukta, Jorge Lavelli zaprezentował swoją wizję tego 

przedstawienia; Że jest to dzieło o ludzkich przeżyciach, cierpieniach, emocjach, 

postawach i dramatach, występujących tak w Europie i świecie III wieku, 

jak i dzisiaj. 

Takie ponadczasowe umiejscowienie tej opowieści, opartej jednak 

na faktach, mających swoje miejsce w Armenii, która jako pierwsze państwo 

przyjęła chrześcijaństwo, która to religia później objęła niemal całą Europę, 

będącą wówczas całym, znanym światem. 

Nie jest to więc spektakl kostiumowy o Armenii pod panowaniem 

rzymskiego cesarza, lecz spektakl o ludziach, ich przeżyciach, namiętnościach, 

wierności wyznawanej religii, bądź przysiędze danej władcy albo też wierności 

rodzinie. 

O muzyce tego przedstawienia pisze w innym miejscu autor tego 

operowego dzieła, jego twórca - Zygmunt Krauze. 

Przypomnę tylko, Że jest to drugi utwór sceniczny Zygmunta Krauzego, 

napisany dla Warszawskiej Opery Kameralnej, a wagę tej kompozycji podkreśla 

fakt, że jest to dzieło przeznaczone do wykonania na Festiwalu Oper 

Kameralnych XX i XXI wieku, na SO-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej . 

Nasz Teatr zamawia i wykonuje utwory sceniczne - choć nie wszystkie one 

były typowymi operami - u polskich kompozytorów od blisko półwiecza. 

Pierwszą była kompozycja Tadeusza Bairda z 1963 roku: Sonety miłosne i Pieśni 

truwerów. Zamykają ten cykl zamówień - Zygmunta Krauzego Polieukt 

i Edwarda Pałłasza - do libretta Joanny Kulmowej - Ja, Kain. 

Stefan Sutkowski 
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Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej 

Kierown ictwo muzyczne 

Ruben Silva 

Zygmunt Krauze 

POLIEUKT 
opera w pięciu aktach 

Libretto 

Alicja Choińska, Jorge Lavelli 

na motywach tragedii Pierre' a Corneille'a „Poli eucte" 

Reżyseria 

Jorge Lavelli 

Współpraca artystyczna 

Dominique Poulange 

Wykonawcy 

FELIKS, senator rzymski, gubernator Armenii - Andrzej Klimczak 

POLIEUKT, szlachcic armeński, zięć Feliksa - Jan Jakub Monowid 

SEWER, rycerz rzymski, faworyt Cesarza - Artur Janda 

NEARK, szlachcic armeński, przyjaciel Polieukta - Aleksander Kunach 

PAULINA, córka Feliksa i żona Polieukta - Marta Wyłomańska 

STRATONISA, powiernica Pauliny - Dorota Lachowicz 

ALBIN, powiernik Feliksa - Dariusz Górski 

FABIAN, przyjaciel Sewera - Mateusz Zajdel 

Scenografia 

Marlena Skoneczko 

Mimowie: Monika Gut, Justyna Piwnicka, Jerzy Klonowski, Andrzej Pankowski 
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Zespół Solistów Warszawskiej Opery Kameralnej 

soprany 

Aleksandra Biskot 

Ewa Kuryłowicz 

Magdalena Smulczyńska 

Anna Wyrzykowska 

Asystent reżysera 

Maria Grąbkowska 

alty tenory 

Ewa Puchalska Jakub Grabowski 
Ewelina Rzezińska Piotr Kazimierczak 

Dorota Sołecka Andrzej Marusiak 

Maja Wojnarowicz Marek Sadowski 

Warszawska Sinfonietta 

Przygotowanie chóru 

Wanda Tchórzewska 

Dyrygent 

Ruben Silva 

Asystent dyrygenta 

Maja Metelska 

basy 

Piotr Artysz 

Krzysztof Matuszak 

Piotr Pieron 

Grzegorz Żołyniak 

Inspicjent 

Michał Kanclerski 

Rzecz dzieje się w znajdujqcej się pod panowaniem rzymskim Armenii, w III wieku n.e. 
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P olieukt jest postacią autentyczną: zaliczo

ny w poczet świętych, był Armeńczykiem, 

umarł śmiercią męczęńską w 259 roku. Dramat 

Polyeucte Pierre'a Corneille'a, który w literatu

rze francuskiej zajmuje miejsce podobne 

do mickiewiczowskich Dziadów, stał się kan

wą libretta do opery. Z tym arcydziełem ze

tknąłem się na początku łat 80-tych w Paryżu, 

gdy Jorge Lavelli zaprosił mnie do współpracy 

przy realizacji spektaklu Polyeucte w teatrze 

Comedie Frarn;aise. Skomponowałem wówczas 

muzykę zgodną z czasem akcji, która rozgry

wa się w trzecim wieku naszej ery w Armenii. 

Użyłem instrumentów takich jak wielkie musz

le, arabski instrument ud, harfę, prymitywne 

instrumenty dęte. Właściwie muzyką tego spek

taklu był sam tekst Corneille' a, trzynastozgło

skowiec, podobny do Iliady, do Pana Tadeusza, 

w dodatku tekst wypowiadany przez najwięk

szych aktorów francuskich tego teatru. To co 

skomponowałem, stanowiło jedynie tło do dra

matu wielkich ludzkich namiętności i konflik

tów.Jednak doświadczenie w teatrze Comedie 

Franc;aise zostało w moich myślach. Kiedy więc 

dyrektor Stefan Sutkowski umożliwił miskom

ponowanie nowej opery, zaproponowałem 

Polyeucte'a. 

Język libretta opery odchodzi od klasycz

nego rytmu i metrum trznastozgloskowego 

wiersza orginału Corneille' a. Ponadto jest prze

tłumaczony na polski. Bohaterowie zwracają 

się do siebie językiem współczesnym. Mówią 

do siebie wprost, rezygnując z opisów i komen

tarzy. 

Słowo, jego znaczenie, oraz jego możliwo

ści interpretacji jest podstawą do wszystkich 

muzycznych pomysłów, motywów, rytmu, dy

namiki, tempa. W słowie zawiera się również 

możliwość zrozumienia postaci, odczytania jej 

6 

charakteru i jej przeżyć. Muzyka jest w pełni 

zależna od słowa, od jego znaczenia w każdym 

aspekcie. 

Głos w tej operze jest najważniejszy. 

Partie solistów, głównych postaci dramatu niosą 

w sobie całą emocjonalną zawartość muzyczną. 

Orkiestra pełni funkcję podtrzymującą partie 

solowe, jedynie czasem dając impuls do zmiany 

nastroju. Podobnie jak w moich poprzednich 

operach: Gwiazda, Baltazar, Iwona Księżniczka 

Burgunda są pewne wspólne cechy: upodobanie 

do małych interwałów, akcent na pierwszej 

sylabie lub pierwszej nucie w grupie, powra

canie do motywu niezależnie od postaci. 

Muzyka tej opery ma wyrażać przede 

wszystkim charakter postaci i jej stan emocjo

nalny. Ekspresja posŻczególnych partii była dla 

mnie przy komponowaniu najbardziej ekscy

tującym zadaniem. Poszukiwanie „nowego" 

było skupione na odkrywaniu innej niż zwy

czajowo interpretacji słowa, czy też sytuacji. 

Polieukt to przede wszystkim opera, w której 

dominuje dialog między postaciami. Forma 

utworu, która zgodnie z zasadą dramatu 

klasycznego respektuje jedność miejsca i czasu 

akcji, w sposób naturalny zmusza do intensyfi

kacji zdarzeń oraz wzmacnia napięcie między 

bohaterami. Dlatego też aria, jako forma 

wypowiedzi osobistej refleksji bohatera, wy

stępuje rzadko. 

W oryginalnej wersji sztuki Polyeucte 

Corneille' a śmierć bohatera w imę Boga chrze

ściajańskiego prowadzi do nawrócenia najbliż

szych mu osób. Tak kończy się sztuka. Nato

miast w operze konkluzja jest inna: zawarte jest 

w niej przesłanie, które mówi o tolerancji, o wol

ności, o wolności wyboru i o życiu bez strachu. 

Zygmunt Krauze 

AKTi 

Scena I 
POLIEUKT, NEARK 

NEARK: 

Co? Sny kobiety mogq cię zatrzymać! 
POLIEUKT: 

Paulinie śniło się, że dzisiaj umrę. 
Łzami odmienić pragnie m?je plany. 
Odłóżmy je na później. 

NEARK: 

Jak zniesiesz cierpienia, 
jeśli nie możesz znieść płaczu kobiety? 
Polieukcie, nienawidzq nas w tym kraju, 
Chrześcijan tu spotykajq najstraszliwsze męki. 
W każdej godzinie śmierć idzie za nami. 
Jeśli utracisz życie, nim się ochrzcisz 
Pójdziesz na potępienie, ja pójdę do Raju. 
Jak zniosę wiekuiste szczęście, 
] eśli ty będziesz cierpiał wiekuiste męki? 

POLIEUKT: 

Kochany mój, bluźnisz. 

NEARK: 

Bluźnię z miłości do ciebie. 

POLIEUKT: 

Kochany. 

NEARK: 

Ale Bóg nam nie broni kochać na tym świecie. 
Bez ciebie, przyjacielu, Niebo będzie puste. 

POLIEUKT: 

Bez ciebie, przyjacielu, będzie pusta Ziemia. 
NEARK: 

Ziemskie cierpienie przyjmę bez protestu, 
Jeżeli będę wiedział, że znów się spotkamy 
I nasza będzie wieczność. 

POLIEUKT: 

Bracie, twq miłość i miłość Pauliny 
Stawiam na szalach; ty chcesz zdobyć mnie dla 
Boga - Ona dla świata. Kocham was oboje. 
Lecz muszę wybrać ciebie, aby wybrać Boga. 
Niech twój Bóg, którego jeszcze nie śmiem 
nazwać moim 

Doda mi sił, czyniqc mnie Chrześcijaninem. 
NEARK 

Więc bqdź nim zaraz. 
POLIEUKT 

Pragnę tego z całej duszy. 
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ACTEI 

Scene I 
POLYEUCTE, NEARQUE 

NEARQUE: 

Quoi? Les son ges d ' une femme peuvent 
t'arreter? 

POLYEUCTE: 

Pauline a reve que je serais mort aujourd'hui. 
Eile veut que ses larmes changent mes plans. 
Remettons-les pour plus tard. 

NEARQUE 

Comment pourras-tu supporter !es tortures, 
Si tu ne peux pas resister aux larmes d 'une 
femme? 
Polyeucte, on nous hait dans ce pays, 
Les Chretiens y sont cruellement persecutes. 
A chaque instant la mort suit nos pas. 
Si tu peris avant le bapteme, 
Tu seras damne, moi j'irai au Paradis. 
Comment supporterai-je le bonheur iternel, 
Si tu es condamne a des soujfrances eternelles? 
POLYEUCTE: 

Tu blasphemes, mon amour. 

NEARQUE: 

] e blaspheme a cause de mon amour pour toi. 
POLYEUCTE: 

Mon amour. 

NEARQUE: 

Mais Dieu ne nous defend pas d'aimer ici-bas. 
Sans toi, mon ami, le Ciel sera vide. 

POLYEUCTE: 

Sans toi, mon ami, la Terre le sera. 

NEARQUE 

]'accepterai !es souffrances ici-bas sans 
pro tester, 

Si je suis sur que nous alfons nous rencontrer de 
nouveau, 
Et que l ' iternite sera a nous. 

POLYEUCTE: 

Mon frere, ton amour et celui de Pauline 
je !es mets dans la balance; tu veux me gagner 
pour Dieu, 

Eile, po ur ce monde. Je vous aime to us !es deux. 
Mais je dois t'elire, pour elire Dieu. 
Que ton Dieu que je n'ose pas encore appeler 
mon Seigneur 
Me donne la force et me fasse Chretien. 



Scena II 
POLIEUKT, PAULINA 

POLIEUKT 

Wrócę, Paulino, ... 

PAULINA : 

Jakiż to ważny powód wyjść ci nakazuje? 

POLIEUKT: 

Paulino .. . 

PAULINA: 

Czy chodzi tu o honor? Czy o życie? 

POLIEUKT: 

Chodzi o rzecz ważniejszq . 

PAULINA 

Czy to tajemnica? 

POLIEUKT: 

Kiedyś się dowiesz, opuszczam cię z żalem. 

Ale naprawdę muszę. 

PAULINA 

Ty mnie kochasz? 

POLIEUKT: 

Kocham. 

PAULINA: 

Mój smutek wcale cię nie wzrusza! 

POLIEUKT: 

Lękasz się snu! 

PAULINA: 

Wiem, Że sen to mara, 
Drżę, bo cię kocham. 

POLIEUKT: 

Nic złego nie przyniesie 
Ta chwila, kiedy mnie nie będzie. 

Zegnaj. 

PAULINA 

Pędź do śmierci, 
Którq ukazali mi nasi bogowie. 

Scena III 
Chrzest Polieukta 

NEARQUE 

Deviens-le tout de suite. 

POLYEUCTE 

Je le disire de toute mon ame. 
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Scene II 
POLYEUCTE, PAULINE 

POLYEUCTE 

Je reviendrai, Pauline„ . 

PAU LINE: 

Quel sujet si pressant a sortir te convie? 

POLYEUCTE: 

Pauline„. 

PAULINE: 

En va-t-il del 'honneur ? De la v ie ? 

POLYEUCTE: 

Il y va de bien plus. 

PAU LINE: 

Est-ce un secret ? 

POLYEUCTE: 

Tu le sauras un jour, je te quitte a regret, 

Mais il le faut. 

PAULINE 

M'aimes-tu? 

POLYEUCTE: 

Oui, je t'aime. 

PAULINE: 

Ma tristesse ne te touche pas! 
POLYEUCTE: 

Ton reve te fait peur! 

PAULINE: 

Je sais que Les son ges sont vains. 
je tremble parce que je t'aime. 

POLYEUCTE: 

Ne crains rien de mal 
Pour une heure d'absence. 

Adieu. 

PAU LINE 

Cours vers la mort 
Que nos dieux m ' ant pridite. 

Scene III 
Le Bapteme de Polyeucte 

Scena IV 
PAULINA. STRATONISA 

STRATONISA: 

Będzie ci lżej, Paulino, jeśli mi się zwierzysz. 

PAULINA : 

W Rzymie 
Poznałam kiedyś młodzieńca imieniem Sewer. 
Pokochałam go. 
cóż warte zasługi, gdy braknie majqtku? 
Kochajqc Sewera, 
Musiałam czekać, aż ojciec wybierze mi męża. 
Porzuciłam ukochanego, 
A on z żalu zaciqgnqł się do armii. 

STRATONISA: 

Mów dalej, dalej, dalej. 

PAULINA: 

Przyjechałam do Armenii z ojcem 
Gubernatorem. 
Tu spotkałam Polieukta, 
Był on pierwszym pośród szlachty 
Ojciec doprowadził do tego małżeństwa, 
Dzięki niemu zyskiwał pozycję i posłuch. 
A ja, przeznaczona do łoża Polieukta, 
Oddałam mu z obowiqzku 
Wszystko to, co tamtemu miłość oddać kazała. 
Później oddałam mu serce. 

STRATONISA: 

Cóż za sen przejqł cię tak strasznq trwogq? 

PAULINA: 

Ujrzałam tej nocy Sewera„. 

Sen Pauliny 

CHÓR: 

Ogień! Śmierć! Ach! 

SEWER: 

Obdarzaj, kogo zechcesz należnq mi łaskq, 
Niewdzięczna, ale nim światło tego dnia 
zagaśnie, 

Opłakuj męża, którego wolałaś ode mnie. 
PAULINA: 

Ojcze! Ojcze! 

PAULINA: 

Oto mój sen. 
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Scene IV 
PAULINE. STRATONICE 

STRATONICE: 

Raconte-moi tes maux, cela va te sou/ager. 

PAU LINE: 

A Rome, 
] e connus un jour un jeune homme qui 
s'appelait Sivere. 
Je l'ai aimi. 
Que sert le mirite ou manque la fortune? 
Aimant Sivere, 
] e devais attendre que mon pere me choisisse 
un ipoux. 
]'ai quitti mon bien-aimi, 
Et lui, disespiri, s'est engagi dans /'armie. 

STRATONICE: 

Continue, continue. 

PAULINE: 

Je suis arrivie en Arminie avec mon pere, 
le Gouverneur. 
]'y ai rencontri Polyeucte, 
Jl itait le chef de la noblesse, 
Mon pere a con cl u notre mariage 
Grace auquel il itait plus redoutable et plus 
considiri. 
Et moi, destinie au lit de Polyeucte, 
Je lui ai donni par devoir 
Tout ce que j'aurais donni al 'autre par amour. 
Puis je lui ai donne mon coeur. 
STRATONICE: 

Mais quel itait ce songe qui t'a fait tellement 
peur? 

PAU LINE: 

]'ai vu cette nuit Sivere„. 

Le songe de Pauline 

CHO EUR: 

Feu! Mart! Ah!„. 

SEVERE: 

Porte a qui tu voudras la faveur qui m 'est due, 
Ingrate, et avant que ce jour se termine 
Pleure l'ipoux que tum 'as prifiri. 

PAU LINE: 

Mon pere! Mon pere! 

PAULINE: 

Voila mon songe. 



Scena V 
FELIKS, ALBIN, PAULINA, STRATONISA 

FELIKS 

Córko, 
Twój sen mnie także przejqł dziwnym 
strachem! 
Sewer nie zginqł. 

PAULINA: 

Nie zginqł?! 

FELIKS: 

] est faworytem cesarza. 
Przybywa tu. 

PAULINA: 

Skqd o tym wiesz? 

ALBIN 

Pamiętacie ten wielki dzień, 
Gdy Sewer uwolnił cesarza, a sam 
Padł pod siłq wroga; 
Na polu bitwy nie znaleźli ciała. 
Zabrał je Król Persów. 
Gdy okazało się, że Sewer żyje, 
Król Persów zgodził się na wymianę. 
Tak powrócił do swoich waleczny Sewer. 
Objqł dowództwo i wygrał wojnę. 
Sam Cesarz darzy go wielkq miłościq 
I w nagrodę wysyła do Armenii, 

FELIKS 

Sewer przybywa tu, by cię poślubić. 
Zgubi nas, moja córko. 

PAULINA: 

Jest zbyt wielkoduszny. 

FELIKS: 

Zgubi nas, moja córko. Jakże żałuję, 
Że nie doceniłem prawdziwej zasługi! 
Ukryj, że ja pragnqłem twojego małżeństwa, 
Powiedz, że jesteś płocha jak każda kobieta 
I twoje serce drgnęło na widok Polieukta. 
Może Sewer, choć kochać ciebie nie przestanie, 
Uzna cię za niegodnq miana swojej żony. 
Uratuj siebie, mnie i twojego męża. 
Obróć na mojq korzyść jego miłość. 

PAULINA 

Ojcze, jestem kobietq i znam swojq słabość 
Czuję, Że moje serce już dla niego bije. 
Nigdy mu nie kłamałam i kłamać nie będę. 
Nie chcę go widzieć. 
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Scene V 
FELIX, ALBIN, PAULINE, STRATONICE 

FELIX 

Ma filie! 
Ton songe m'a effraye aussi! 
Sivere n'est pas mort. 

PAULINE: 

Il n'est pas mort?! 

FELIX: 

Il est le favori de !'empereur. 
Il vient ici 

PAULINE: 

Comment peux-tu le savoir? 

ALBIN 

Vous vous souvenez de ce grand jour 
ou Sivere a liberi !'empereur, mais il a 
succombe sous !es forces ennemies. 
Sur le champ de bataille, on n'a pas retrouve 
son corps. 
Le Roi des Perses l'a ramasse. 
Quand on a vu que Sivere etait vivant, 
Le roi a accepte l'echange. 
Ainsi le valeureux Severe est revenu aupres des 
siens. 
Devenu chef, il a gagne la guerre. 
E empereur lui montre son grand am o ur 
Et pour l'honorer, l'envoie en Arminie. 

FELIX 

Severe vient ici pour t'ipouser. 
Il nous perdra, ma filie. 

PAULINE: 

Il est trop genireux. 

FELIX: 

Il nous perdra ma filie. Comme je regrette 
de ne pas avoir assez appricie le vrai mirite! 
Cache-lui que c'etait moi qui voulait ton 
mariage. 
Dis que tu es volage comme toute femme, 
Et que ton coeur a fremi quand tu as vu 
Polyeucte. 
Severe, peut-etre, va t'aimer toujours. 
Mais il te trouvera indigne du nom de son 
ipouse. 
Sauve-toi toi-meme, moi et ton mari. 
Menage son amour en ma faveur. 

PAULINE 

Mon pere, je su is femme et je sais que je suis faible 
] e sens que mon coeur bat deja pour lui. 

FELIKS 

Musisz, moja córko. 
I nacz ej zdradzisz ojca i rodzinę. 
PAULINA 

Kiedy ty rozkazujesz, mnie słuchać przystoi. 
FELIKS: 

Pamiętaj, że w swych rękach dzierżysz nasze 
Losy. 

AKT II 

Scena I 
SEWER, FABIAN 

SEWER: 

Mógłbym ujrzeć Paulinę? 

FABIAN: 

Ujrzysz jq, Sewerze. 

SEWER: 

Co za radość! Czy jeszcze choć trochę mnie 
kocha? 

FABIAN: 

Ujrzysz jq, to wszystko. 

SEWER: 

już mnie nie kocha? 

FABIAN: 

Unikaj jej. 

SEWER: 

Dość tego, wyrażaj się jaśniej. 
FABIAN: 

Boję się to powiedzieć, ona .... 

SEWER: 

Co? 

FABIAN: 

Ma męża! 

SEWER: 

Paulina ma męża! 

FABIAN: 

Polieukta, jednego z pierwszych panów tego 
kraju. 

SEWER: 

Przynajmniej nie wybrała gorszego ode mnie. 
Zabierzcie łaski, któreście mi dali, 
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Je ne lui ai jamais menti et je ne lui mentirai pas. 
je ne veux pas le voir. 
FELIX 

Ma filie, tu le dois. 
Outu trahis ton pere et ta familie. 
PAULINE 

Quand tu commandes, je dois obeir. 
FELIX: 

N'oublie pas que tu tiens nos Destinees en tes 
mams. 

ACTE II 

Scene I 
SEVERE, FABIAN 

SEVERE: 

Pourrais-je voir Pauline? 

FABIAN: 

Tu la verras, Severe. 

SEVERE: 

Quelle joie! M'aime-t-elle encore un peu? 

FABIAN: 

Tu la verras, c 'est tout. 

SEVERE: 

Ne m'aime-t-elle plus? 

FABIAN: 

Evite-la. 

SEVERE: 

Assez! Parle avec plus de clarti. 

FABIAN: 

] e crains de te le di re, elle ... 

SEVERE: 

Quo i? 

FABIAN: 
. , ' ... est marzee. 

SEVERE: 

Pauline a un mari! 

FABIAN: 

Polyeucte, un des premiers seigneurs de ce pays. 
SEVERE: 

Au moins elle n 'a pas cho is i un homme qui me 
serait infirieur. 
Reprenez vos bienfaits 
Et renvoyez-moi dans !'empire des morts 



I odeślijcie mnie w krainę zmarłych. 
Jednak spotkam się z Paulinq. 

FABIAN: 

Unikaj jej. 

SEWER: 

Nie chce mnie widzieć? 

FABIAN: 

Tak, ale ... 

SEWER: 

Zobaczę jq. 

FABIAN: 

Unikaj jej. 

SEWER: 

Ona kocha innego, inny jq poślubił. 

Scena II 
SEWER, PAULINA 

PAULINA 

Tak, kocham Polieukta. 
Gdyby Los mnie zostawił wybór męża 
Byłabym twojq żonq, Sewerze. 
Mój obowiqzek nakazał mi wybrać, 
Męża, jakiego przeznaczył mój ojciec, 
Cierpiałam, byłam posłuszna ojcu. 

SEWER: 

Twoja stałość przechodzi bez trudu 
Od miłości do wzgardy, do nienawiści. 

Czy tak się kocha, czy mnie w ogóle kochałaś? 

PAULINA: 

Wiesz, że cię kocham, 
Przyciqga mnie do ciebie jakiś dziwny czar. 
Rozdziera moje serce, ale go nie łamie. 

SEWER: 

Paulino, 
Miej litość, nie ukazuj 
Wielkości mej straty. 

PAULINA: 

Niestety 
Nie umiem skryć aż nazbyt wrażliwego serca. 
Niech świadczq o tym te łzy. 

Oszczędź mi łez, których się wstydzę 
Oszczędź mi uczuć, 
Oszczędź mi tych smutnych spotkań. 

SEWER: 

Jakaż cena za mq miłość! 

PAULINA: 

To jedynie ukoi nasz ból. 
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Cependant je verrai Pauline. 

FABIAN: 

Evite-la. 

SEVERE: 

Ne veut-elle pas me voir? 

FABIAN: 

Oui, mais ... 

SEVERE: 

Je la verrai. 

FABIAN: 

Evite-la. 

SEVERE: 

Elle aime un autre, un autre est son epoux. 

Scene II 
SEVERE, PAULINE 

PAU LINE 

Oui, j'aime Polyeucte. 
Si la Fortune m'avait laisse le choix de mon 
man 
j'aurais ete ta femme. 
Mon devoir m'imposait de choisir 
Un mari destine par mon pere, 
Je souffrais, j'obeissais a mon pere. 

SEVERE: 

Ta fermete fait succeder sans peine 
le dedain et la haine al 'amour. 
Est-ce ainsi que l'on aime, et m'as-tu jamais 
aimee? 

PAULINE: 

Tu sais que je t'aime. 
Un charme etrange m'attire vers toi. 
Il dechire mon coeur, mais ne l'ebranle pas. 

SEVERE: 

Pauline, 
De grace, ne montre pas 
La grandeur de ma perte. 

PAU LINE: 

Helas, 
je ne peux pas cacher un,coeur trop sensible. 
Ces larmes en sont temoins. 
Epargne-moi ces larmes dont j'ai honte, 
Epargne-moi ces sentiments, 
Epargne-moi ces tristes entretiens. 

SEVERE: 

Quel prix de mon amour! 

SEWER: 

Pragnę, by mój ból mnie zabił 

PAULINA: 

Z mego chcę się uleczyć, 

SEWER: 

Zegnaj, moja piękna Paulino. 

PAULINA: 

Zegnaj, mój nieszczęśliwy kochanku. 

Scena III 
POLIEUKT, NEARK, PAULINA 

POLIEUKT 

Mimo fałszywych wróżb twoich bogów, 
Żyję i znów mnie widzisz. 

PAULINA: 

Nie chwal dnia przed zachodem, jestem 
przerażona, 

Część mojego snu stała się już prawdziwa. 
Sewer żyje, dziś przybył do naszego kraju. 

POLIEUKT: 

Tu jest Armenia i kimkolwiek byłby Sewer, 
Rzqdzi tutaj twój ojciec, a mnie poważajq. 

ALBIN: 

Feliks wzywa cię do świqtyni. 
POLIEUKT: 

Idziesz, Paulino? 

PAULINA: 

Sewer nie chce mnie widzieć, ranię jego serce. 
Idź sam, nie zapomnij, jak wielkq ma władzę. 

Scena IV 
POLIEUKT, NEARK 

NEARK: 

Dokqd ty się wybierasz? 

POLIEUKT: 

Tam, gdzie mnie wzywajq. 
NEARK: 

Co? Chcesz brać udział w modłach tej 
pogańskiej zgrai? 
Zapomniałeś, że jesteś Chrześcijaninem? 
POLIEUKT: 

] estem dzięki tobie! 
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PAULINE: 

C'est le seul remede contre notre douleur. 

SEVERE: 

] e veux que ma douleur me tue. 

PAULINE: 

je veux guerir de la mienne. 

SEVERE: 

Adieu, ma belle Pauline ... 

PAU LINE: 

Adieu mon malheureux amant. 

Scene III 
POLYEUCTE, NEARQUE, PAULINE 

POLYEUCTE 

Malgre Les faux avis envoyes partes Dieux, 
] e suis vivant et tu me revois. 

PAULINE: 

La fin du jour est encore loin, j'ai peur 
Mon songe s'est deja realise a demi. 
Severe est vivant, il est arrive aujourd'hui dans 
notre pays. 

POLYEUCTE: 

Quoi qu'on puisse attendre de Severe 
Ton pere gouverne l 'Armenie et j'y suis 
respecte. 

ALBIN: 

Felix t'appelle au Temple. 
POLYEUCTE: 

Y vas-tu, Pauline? 

PAULI NE: 

Severe ne veut pas me voir, je blesse son coeur. 
Va tout seul, n 'oublie pas qu'il est tres puissant. 

Scene IV 
POLYEUCTE, NEARQUE 

NEARQUE: 

Ou penses-tu alfer? 

POLYEUCTE: 

La ou on m 'appelle. 

NEARQUE: 

Quoi? Tu veux prendre part aux prieres de cette 
tourbe pai"enne? 
Tu as oublie que tu es Chretien? 

POLYEUCTE: 

Je le suis grace a toi! 



NEARK: 

Fałszywe bóstwa sq mi wstrętne. 

POLIEUKT: 

Też ich nienawidzę. 

NEARK: 

Unikaj ich ołtarzy. 

POLIEUKT 

Pragnę je obalić. 
Chodźmy, walczyć z bałwochwalstwem, 
Niech wszyscy zobaczq, kim jesteśmy. 

NEARK: 

To zapał zbyt płomienny, miarkuj się. 

POLIEUKT: 

N i gdy za wiele zapału. 

NEARK: 

Spotka cię śmierć. 

POLIEUKT: 

Szukam jej dla Niego. 

NEARK: 

Bóg nam nie nakazuje, byśmy jej szukali. 

POLIEUKT 

Ten, kto wierzy tchórzliwie, wierzy martwq 
wzarq. 
Jestem Chrześcijaninem teraz i na zawsze. 

NEARK: 

Oszczędzaj własne życie, ważne jest dla Boga; 
Żyj, by chronić Chrześcijan w tym kraju. 

POLIEUKT 

Przykład mej śmierci bardziej ich umocni. 

NEARK 

Więc ty chcesz umrzeć! 

POLIEUKT: 

Ty wolisz życie. 

NEARK 

Boję się tortur. 

POLIEUKT 

ja ufam Bogu. 

NEARK 

Chodźmy, walczyć z bałwochwalstwem 

POLIEUKT 

Chodźmy walczyć za sprawę prawdziwego 
Boga. 

NEARK: 

Chodźmy wyszydzić tę śmiesznq władzę. 

POLIEUKT: 

Chodźmy rozbijać bogów z kamienia i brqzu. 
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NEARQUE: 

J 'abhorre les faux dieux. 

POLYEUCTE: 

je les deteste aussi. 

NEARQUE: 

Fuie dane leurs autels. 

POLYEUCTE 

Je veux les renverser. 
Allons combattre /'idolatrie, 
Et montrons a tous qui nous sommes. 

NEARQUE: 

Ce zele est trop ardent modere-le. 

POLYEUCTE: 

J amais trop de zele. 

NEARQUE: 

Tu trouveras la mort. 

POLYEUCTE: 

Je la cherche po ur Lui. 

NEARQUE: 

Dieu ne nous commande pas de la chercher. 

POLYEUCTE 

Celui qui croit lachement n'a qu'une foi morte. 
] e suis Chritien maintenant et pour toujours. 

NEARQUE: 

Menage ta vie, elle est importante a Dieu; 
Vis pour proteger les Chritiens dans ce pays. 

POLYEUCTE 

Eexemple de ma mort les fortifiera mieux. 

NEARQUE 

Tu veux dane mourir! 

POLYEUCTE: 

Tu preferes la vie. 

NEARQUE 

Je crains les tortures. 

POLYEUCTE 

] e me fie a Dieu. 

NEARQUE 

Allons combattre /'idolatrie. 

POLYEUCTE 

Allons soutenir l'intere( du vrai Dieu 

NEARQUE: 

Allons nous moquer de ce pouvoir ridicule. 

POLYEUCTE: 

Allons briser ces dieux de pierre et de metal. 

NEARQUE: 

Abandonnons nos vies a cette cileste ardeur. 

NEARK: 

Oddajmy życie niebiańskiej gorqczce, 
POLIEUKT I NEARK: 

Niech Bóg zatriumfuje, będzie, co On zdarzy! 

Scena I 

PAULINA: 

AKT III 

Niewyraźne chmury 
Przybierajq zmienne obrazy! 
Widzę moje szczęście i mój upadek. 
Sewer jest szlachetny, ale boję się jego zazdrości, 
Polieukt jest wielkoduszny, kochałam 
tamtego .. . 
Spotkajq się w świqtyni jak ludzie szlachetni; 
Polieukt jest panem w Armenii, 
Za Sewerem stojq Rzymskie Orły. 
Mój ojciec tu rzqdzi, a drży przed Sewerem, 
Żałuje, że Polieukta wybrał mi na męża. 
Bogowie, sprawcie, bym się tak nie bała! 

Scena II 
Bezczeszczenie świątyni 

POLIEUKT: 

Co! Czcicie bogów z kamienia i drewna? 
NEARK: 

Ludzie słuchajcie 

POLIEUKT: 

Słuchajcie wszyscy: 
Bóg Polieukta i N earka 
Jest władcq absolutnym, Nieba i Ziemi. 

CHÓRZYŚCI: 

Nie, nie! Stańcie! 

NEARK: 

Jedyny byt niezależny, 

POLIEUKT: 

To Bóg Chrześcijan, 
NEARK: 

Jedyny pan losów, 
POLIEUKT: 

To Bóg Chrześcijan, 
NEARK: 

] edyna odwieczna zasada 
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POLYEUCTE ET NEARQUE: 

Que Dieu triomphe, qu'il dispose du reste! 

Scene I 

PAU LINE: 

Les nuages confus 

ACTEIII 

Forment des images changeantes, 
je vois mon bonheur et ma ruine. 
Severe est genereux, mais je crains sa jalousie. 
Polyeucte est magnanime, j'aimais l 'autre ... 
Ils se verront au tempie en hommes genereux; 
Polyeucte est seigneur en Arminie, 
Severe a derriere lui les Aigles Romains. 
Mon pere gouverne ici, mais tremble devant 
Severe, 
Il regrette de m 'avoir cho is i Polyeucte po ur mari. 
Dieux, faites que ma peur s'apaise! 

Scene II 
Profanation du tempie 

POLYEUCTE: 

Quoi! Adorez-vous des dieux de pierre ou de bois? 

NEARQUE: 

Ecoutez, peuple. 

POLYEUCTE: 

Ecoutez tous. 
Le Dieu de Polyeucte et de Nearque 
Est le monarque absolu du Ciel et de la Terre. 

CHOEURS: 

Non, non! Arretez -vous! 

NEARQUE: 

Seul etre independant, 

POLYEUCTE: 

C'est le Dieu des Chritiens, 

NEARQUE: 

Seul maitre des Destins, 

POLYEUCTE: 

C'est le Dieu des Chretiens, 

NEARQUE: 

Seul principe eternel, 



POLIEUKT: 

To Bóg Chrześcijan. 

NEARK I POLIEUKT: 

To Bóg Chrześcijan . 

NEARK: 

Jego dobroć, jego moc, jego sprawiedliwość sq 
niezmierzone; 

CHÓR: 

Nie! Nie! Stańcie! 

NEARK: 

Tylko On jeden karze, On jeden nagradza. 

NEARK I POLIEUKT: 

To Bóg Chrześcijan! 
Na próżno czcicie bezsilne bałwany. 

POLIEUKT I NEARK: 

Nasza będzie wieczność! 

Scena III 
STRATONISA, PAULINA 

STRATONISA: 

Poliukt to już nie jest ten mqż tak ci drogi, 
To wróg Państwa i bogów, 
Podlec zhańbiony, buntownik, podżegacz, 
obłudnik, 

Zdrajca i łajdak, tchórz i ojcobójca, 
Bezbożny świętokradca, słowem 

Chrześcijanin! 

PAULINA: 

To prawda, skoro przyjqł ich wiarę, 
Ale jest moim mężem! 

Scena IV 
FELIKS, PAULINA 

FELIKS 

Zdrajca! Miał czelność być aż tak bezbożnym! 
Publicznie! Przy mnie! Za to śmierć go czeka. 
Nearka, nie twojego męża. 

PAULINA 

Wiem, Że ma być obecny przy śmierci Nearka. 
Wierzysz, że śmierć go złamie? 

FELIKS: 

Widok Nearka przywróci mu rozum. 
Łaska jest w jego rękach, niech sam o niej 
myśli. 

PAULINA: 

Więc okaż jq do końca. 
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POLYEUCTE: 

C'est le Dieu des Chretiens, 

NEARQUE ET POLYEUCTE : 

C'est le Dieu des Chretiens. 

NEARQUE: 

Sa bonte, son pouvoir, sa justice sont enormes; 

CHOEUR: 

Non I non I Arretez-vous I 

NEARQUE: 

C 'est lui se ul qui punit, lui seul qui 
recompense. 

NEARQUE ET POLYEUCTE: 

C'est le Dieu des Chretiens! 
Vous adorez en vain des monstres impuissants. 

POLYEUCTE ET NEARQUE 

Eeternite sera a nous! 

Scene III 
STRATONICE, PAULINE 

STRATONICE: 

Polyeucte ce n'est plus ce mari qui t'est si cher, 
C'est l 'ennemi de !'Etat et des Dieux, 
Un mechant, un infame, un rebelie, un 
hypocrite, 
Un traitre, un scilerat, un parricide, un lache, 
Un sacrilege impie, en un mot un Chretien! 

PAU LINE: 

C'est bien vrai, s'il a pris leur fai, 
Mais il est mon mari! 

Scene IV 
FELIX, PAULINE 

FELIX 

Traitre, il a eu l'arrogance d'etre impie a un tel 
point! 
En public! En ma presence! Jl en mourra. 
Nearque, pas ton mari. 

PAULINE 

je sais qu'il doit assister; a la mort de Nearque. 
Tu crois que la mort va l'ebranler? 

FELIX: 

La vue de Nearque lui rendra la raison. 
La grace est en sa main, c'est a lui d'y penser. 

PAU LINE: 

Fais-la tout entiere. 

FELIKS: 

Skazuję go w myśl prawa, muszę je szanować. 
PAULINA: 

Ojcze! Na bogów„. Na cesarza . .. 

FELIKS 

Cesarz dał mi władzę, 
Bym jej użył przeciw jego wrogom. 
PAULINA: 

Polieukt jest jego wrogiem? 

FELIKS: 

Jak każdy Chrześcijanin. 

PAULINA: 

Czy wiesz, Że wraz z nim zgubisz swojq córkę? 
FELIKS: 

B agowie i cesarz to dla mnie więcej niż rodzina. 
Nic złego jeszcze się nie stało . 

Czy myślisz, że trwać będzie w zaślepieniu? 

PAULINA 

jeśli go jeszcze kochasz, pozbqdź się nadziei: 
Polieukt jest Chrześcijaninem, bo tak 
postanowił. 

PAULINA: 

Dwa razy jednego dnia nie zmieni wiary. 
FELIKS: 

A więc dostanie to, czego chciał. 

Scena V 
FELIKS, ALBIN, PAULINA 

FELIKS: 

Czy już po wszystkim? 

ALBIN: 

Neark zapłacił za swoje winy. 
FELIKS: 

A Polieukt patrzył na to? 
ALBIN: 

Tak. 

PAULINA: 

Gdybyś go kochał, to byś go ocalił. 
FELIKS: 

Nazbyt miłujesz niegodnego męża. 
PAULINA 

Skoro mam go od ciebie, to nie ma w tym 
zbrodni. 

FELIKS: 

Szykuj się na spotkanie z tym Chrześcijaninem, 
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FELIX: 

je le condamne selon Les lais que je do is 
respecter. 

PAULINE: 

Mon pere! Au nom des dieux„. de !'empereur.„ 
FELIX 

Eempereur m'a commis son pouvoir, 
Pour le deployer contre ses ennemis. 
PAULINE: 

Polyeucte est son ennemi? 

FELIX: 

Comme chaque Chritien. 

PAU LINE: 

Sais-tu qu 'avec lui tu perdras ta filie? 

FELIX: 

Les dieux et l' empereur sont plus que ma familie. 
Mais le mal n'est pas irremediable. 
Crois-tu qu'il persistera dans son aveuglement? 
PAULINE 

Si tu l'aimes encore quitte cet espoir: 
Polyeucte est Chretien, par ce qu'il l'a voulu. 
PAU LINE: 

Il ne changera pas de fai deux fois en une seule 
journee. 

FELIX: 

Jl aura dane ce qu'il a voulu. 

Scene V 
FELIX, ALBIN, PAULINE 

FELIX: 

Est-ce fait? 

ALBIN: 

Nearque a paye son crime. 

FELIX: 

Et Polyeucte le regardait? 

ALBIN: 

Oui. 

PAU LINE: 

Si tu l'aimais, tu l'aurais sauve. 
FELIX: 

Tu aimes trop ton indigne marż. 

PAU LINE 

Comme c'est toi qui me !'as donne, il ny a 
aucun crime. 

FELIX: 

Pripare-toi a la rencontre avec ce Chretien. 



I rób, co możesz, ja też się postaram. 

PAULINA: 

Ojcze ... 

FELIKS: 

Odejdź. 

Scena VI 

FELIKS: 

FELIKS, ALBIN 

jak N eark umierał? 

ALBIN: 

jak bydlę bezbożne, 
Znosił dzielnie tortury i drwił sobie z życia, 
Czyli jak Chrześcijanin z bluźnierstwem 
na ustach. 

FELIKS: 

A Polieukt? 

ALBIN: 

Nic go nie porusza. 
Kazałem go uwięzić. 

FELIKS: 

Co mam robić?! 

ALBIN: 

Wszyscy ci współczujq. 

FELIKS 

Czuję miłość, nienawiść, obawę, nadzieję, 

Radość, ból - wszystko na raz szarpie mojq 

duszę. 
Miotajq mnq sprzeczne uczucia, 
Kocham tego biedaka, 
Ale, ale boję się gniewu bogów i cesarza. 
Tu chodzi o mojq pozycję i życie. 

ALBIN: 

jeśli nie masz odwagi go bronić, 
Pisz do cesarza, niech go ratuje. 

FELIKS: 

Powierzę ci myśl tchórzliwq, ohydnq, niegodnq. 
Chcę jq zdusić, odżywa, drażni mnie i kusi. 
Polieukt jest tu oparciem dla mojej rodziny, 
Lecz gdyby po jego śmierci Sewer poślubił 
Paulinę, 
Zyskałbym możniejszego protektora. 
On wydźwignqłby mnie po stokroć wyżej. 
jednak niech raczej Niebo mnie razi piorunem, 
Niż miałbym ulec tak niskim podszeptom 
I pozwolić tak nisko upaść mojej chwale. 
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Et fais ce que tu peux, moi aussi je ferai de mon 
mieux. 

PAU LINE: 

Mon pere ... 

FELIX: 

Va-t-en . 

Scene VI 
FELIX, ALBIN 

FELIX: 

Comment Nearque est-il mort? 

ALB IN: 

Comme un monstre blasphemateur 
Sans craindre les tortures et meprisant la vie 
Comme un Chretien enfin, en insultant nos 
dieux. 

FELIX: 

Et Polyeucte ? 

ALBIN: 

Rien ne le touche. 
j'ai donne l'ordre de l'emprisonner. 

FELIX: 

Que dois-je faire? 

ALBIN: 

Tout le monde vous plaint. 

FELIX 

je sens l'amour, la haine, la crainte, et l'espoir, 
La joie et la douleur troublent a la fois mon ame. 
Des sentiments contradictoires m 'agi tent. 
j'aime ce malheureux, 
Mais, mais je crains la colere des dieux et celle 
de i 'empereur. 
Il y va de ma position et de ma vie. 

ALBIN: 

Si tu n 'as pas assez de courage pour le defendre, 
Ecris a l'empereur: qu'il le sauve. 

FELIX: 

je te dirai une pens ee indigne, basse et lache. 
je veux l'etouffer, elle renait, elle me fache et 
me seduit. 
Polyeucte est ici l'appui de ma farni/le, 
Mais si apres sa mort Severe epousait Pauline, 
j'acquerrais un protecteur plus puissant, 
Qui me mettrait cent fois plus haut. 
Mais que plutOt le Ciel me foudroie . 
Si je devais obeir a des pensees si laches, 
Et laisser ma gloire tomber aussi bas. 

AKT IV 

Scena I 
POLIEUKT 

POLIEUKT: 

Świecie, nie będę tęsknił, pozbqdź się nadziei 
N ie roztaczaj swych bezsilnych wdzięków, 
Nie ukazuj mi szczęścia wrogów Boga, 
Bo losy wszystkich tylko w jego ręku, 

Nasze szczęście całe, 
jak bańka mydlana, 
U lotna na wietrze, 
Lśniqce tak, jak ona, 
jak ona nietrwałe. 

Życie - cudowne źródło bogate w cierpienia, 
Dlaczego trzymasz mnie tu z takq siłq? 
Hańbiqce więzy cielesnych rozkoszy, 
Opuście mnie, gdy ja was opuściłem. 
Odejdźcie, nic nie zmieni mego przeznaczenia. 

Śmierć, za którq tęsknię, 
To świetlista droga, 
W wiekuiste szczęście. 

Scena II 
POLIEUKT, PAULINA 

POLIEUKT: 

Paulino, co cię tu sprowadza? 
Czy mi przynosisz nienawiść czy przyjaźń? 

PAULINA : 

Sam siebie nienawidzisz, wszyscy cię kochajq. 

POLIEUKT: 

Chcę chwały piękniejszej, bardziej zaszczytnej. 
Ziemska wielkość upada, pragnę nieśmiertelnej, 
Szczęścia pewnego, bez miary i końca, 
Ponad zawiściq i przeznaczeniem. 

PAULINA: 

Twoje życie to mało przy tak wielkim szczęściu, 
Czy ty jedynie masz do niego prawo? 

POLIEUKT: 

Zycie winienem Bogu, który mi je daje. 
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ACTE IV 

Scene I 
POLYEUCTE 

POLYEUCTE: 

Ó Monde, je ne te regretterai pas, quitte cet 
espoir, 
N'etale pas en vain tes charmes impuissants, 
Ne me montre pas le bonheur des en n em is de 
Dieu, 
Car le Destin de tous est en ses mains. 
Notre bonheur entier, 
Comme bulle de savon, 
Qui vale au vent, 
Brillant comme elle, 
Et comme elle fragile. 

Vie -source delicieuse riche en miseres, 
Pourquoi tu me retiens ici-bas avec une telle 
force? 
Liens honteux des plaisirs de la chair, 
Quittez-moi, comme je vous ai quittes. 
Allez-vous-en, rien ne changera ma destinee. 

La mort a laquelle j 'aspire, 
Est un chemin lumineux, 
Vers le bonheur etemel. 

Scene II 
POLYEUCTE, PAULINE 

POLYEUCTE: 

Pauline, qu'est-ce qui t'amene ici, 
M'apportes-tu la haine ou l'amitie? 

PAULINE: 

Tu te hais toi-meme, tout le monde t'aime. 

POLYEUCTE: 

je desire la gloire plus belle, plus noble. 
La grandeur terrestre dechoit, j'en veux une 
immortelle. 
Un bonheur assure sans mesure et sans fin 
Au-dessus de l'envie, et du Destin. 

PAULINE: 

Ta vie n' est rien face a ce grand bonheur, 
N'y a t il que toi a y avoir droit? 

POLYEUCTE: 

je do is ma vie a Dieu qui me la donne. 



PAULINA: 

Marzysz o szczęściu, w którym mnie nie 
będzie! 

Rzuć te mrzonki, kochaj mnie. 

POLIEUKT: 

Kocham cię, Paulino, 
Mniej niż Boga, lecz bardziej niż siebie. 

PAULINA: 

Na tę miłość zaklinam, nie odchodź ode mnie. 

POLIEUKT: 

Na tę miłość błagam cię, odważ się pójść za mnq. 

PAULINA: 

Wolisz śmierć niż mojq miłość! 

POLIEUKT: 

Wolisz świat niż miłość Boga! 

PAULINA: 

Idź na śmierć, nigdy mnie nie kochałeś. 

POLIEUKT: 

Żyj w szczęściu na tym świecie, zostaw mnie 
w spokoju. 

Scena III 
POLIEUKT, PAULINA, SEWER 

PAULINA 

Cóż cię tu sprowadza, Sewerze? 
Jak człowiek o tak wielkiej duszy 

Mógł tu przyjść, by drwić z biednego? 

POLIEUKT 

Przyszedł, bo go prosiłem. 
Skoro mam skarb, którego nie jestem godny, 
Pozwól, że go przed śmierciq przekażę w twoje 
ręce. 

Żyjcie razem szczęśliwie 

Scena IV 
SEWER, PAULINA 

SEWER 

Nie mogę się nadziwić, jak jest zaślepiony: 
Człowiek, którego kochasz, 
Bez żalu cię opuszcza. 
ja wielbiłbym blask twych oczu. 

PAULINA 

Memu Polieuktowi bije ostatnia godzina, 
Za chwilę zakończy życie, 
Nie poślubię ciebie. 
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PAU LINE: 

Tu reves d'un bonheur ou je ne serai pas! 
Quitte cette chimere, aime-moi. 

POLYEUCTE: 

Je t'aime, Pauline, 
M oins que Dieu, mais bien plus que moi
meme. 

PAULI NE: 

Au nom de cet amour, ne me quitte pas. 

POLYEUCTE: 

Au nom de cet amour, je t'implore, aie le 
courage de me suivre. 

PAU LINE: 

Tu preferes la mort a mon amour I 
POLYEUCTE: 

Tu preferes le monde a l'amour de Dieu! 

PAULINE: 

Va mourir, tu ne m 'as jamais aimee. 

POLYEUCTE: 

Vis heureuse au monde, et laisse-moi en paix. 

Scene III 
POLYEUCTE, PAULINE, SEYERE 

PAU LINE 

Qu'est-ce qui t'amene ici, Severe? 
Comment un homme a l'ame si noble 
A-t-il pu venir ici pour se moquer d'un pauvre? 

POLYEUCTE 

Il est venu a ma demande. 
Comme j 'ai un tresor dont je suis indigne, 
Permets-moi de te l'offrir avant ma mort. 
Vivez heureux ensemble 

Scene IV 
SEVERE, PAULINE 

SEVERE 

Que son aveuglement m'etonne: 
I.;homme que tu aimes , 
Te quitte sans regret. 
Moi, j'adorerais Nclat de tes yeux. 

PAU LINE 

Mon Polyeucte touche a son heure derniere, 
Dans un moment sa vie va s'achever, 
Je ne t'epouserai pas. 

Jesteś szlachetny, bqdź nim do końca: 
Uratuj Polieukta, wstaw się za nim. 
Sewerze, kiedyś mnie kochałeś. Uratuj 
Polieukta. 

Scena V 
SEWER, PAULINA, FELIKS 

SEWER 

Paulino, 
Jesteś równie dumna, co szlachetna. 
Mało, że cię tracę, mam cię obdarować, 
Pomóc rywalowi, gdy ten cię opuszcza, 
Mam wyrwać go śmierci, aby oddać tobie. 

PAULINA 

Jeżeli jesteś, to jesteś Panem tego świata. 
Masz wszystko i wszystkim władasz, 
Czy musisz jeszcze mieć mojego męża? 
Milczysz. 
Milczysz, ciqgle milczysz, Boże Chrześcijan! 

FELIKS 

W duszy Sewer mnie nienawidzi i mnq gardzi. 
Żeby przeżyć na dworze trzeba być nieufnym. 

SEWER: 

Pomogę rywalowi, pomogę rywalowi. 

FELIKS: 

A ja mu nie ufam. 

SEWER: 

Pomogę rywalowi, pomogę rywalowi. 

PAULINA 

Dla mnie jest jedyny. 

FELIKS: 

Spełnię swój obowiqzek, cokolwiek się stanie. 

SEWER: 

Uratować rywala? 

AKTY 

Scena I 
FELIKS, POLIEUKT 

FELIKS: 

Czy tak bardzo nienawidzisz życia, 
Nieszczęsny Polieukcie? Czy chrześcijańskie 
prawo 
Każe ci porzucić twych najbliższych? 
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Tu es genereux, sois-le jusqu 'au bout: 
Sauve Polyeucte, defends-le. 
Severe, tu m'aimais autrefois. Sauve Polyeucte. 

Scene V 

SEVERE 

Pauline, 

SEVERE, PAULINE, FELIX 

Tu es aussi fiere que genereuse. 
C'est peu de te perdre, je dois te faire un don, 
Aider mon rival, quand il t'abandonne, 
/_;arracher a la mort, pour te le rendre. 

PAU LINE 

Si tu es, tu es le maitre de ce monde. 
Tu as tout, et tu regnes sur tout. 
Dois-tu avoir encore mon mari? 
Tu te tais. 
Tu te tais, tu te tais toujours, Dieu des 
Chretiens! 

FELIX 

Dans son ame, Severe me hait et me dedaigne. 
Pour survivre a la Cour, il faut etre mefiant. 

SEVERE: 

]'aiderai mon rival, j'aiderai mon rival. 

FELIX: 

Et moi je m'en mefie. 

SEVERE: 

]'aiderai mon rival, j'aiderai mon rival. 

PAULINE: 

Pour moi il est unique . 

FELIX: 

Je remplirai mon devoir, quoi qu'il arrive 

SEVERE : 

Sauver mon rival ? 

ACTEV 

Scene I 
FELIX, POLYEUCTE 

FELIX: 

Hais-tu la vie a un tel point, 
Malheureux Polyeucte? La lai chretienne 
T'ordonne-t-elle de quitter tes proches? 



POLIEUKT: 

Nie darzę życia nienawiściq, 
Lecz nie chcę być jego niewolnikiem, 
Dam wam przykład, jak żyć, 
jeśli macie odwagę pójść za mnq. 

FELIKS: 

Podqżyć w przepaść, w którq chcesz się rzucić? 

POLIEUKT: 

Raczej ku chwale, której chcę dostqpić. 

FELIKS: 

Daj mi więcej czasu, 
Bqdź moim przewodnikiem w drodze ku 
chrześcijaństwu. 

POLIEUKT: 

Prześladuj nas dalej 

FELIKS 

Mówię ci szczerze, chcę się ochrzcić. 

POLIEUKT: 

A kto przeszkadza w tym zamiarze? 

FELIKS: 

Niefortunna obecność .. . 

POLIEUKT: 

Czyja? Sewera? 

FELIKS: 

Przez niego musiałem udawać, 
Graj komedię przez chwilę, do jego wyjazdu. 

POLIEUKT: 

Feliksie, mówisz szczerze? 

FELIKS: 

Chcę czekać na odjazd Sewera, chcę cię ocalić, 

POLIEUKT: 

Dokonałem wyboru. 
Feliksie, pokonałem ciebie, 
Boże, wspomóż mnie. 
Nearku, który pamiętasz smak zwycięstwa, 
Spójrz na mnie z wyżyn, 
Pomóż mi pokonać wroga. 

Scena II 
FELIKS, POLIEUKT, PAULINA 

PAULINA 

Który z was dwóch dzisiaj mnie zabije? 

FELIKS: 

Przemów do swego męża. 

POLIEUKT: 

Żyj dalej z Sewerem. 
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POLYEUCTE: 

je ne hais pas la vie, 
Mais je ne veux pas etre son esclave, 
je vous donnerai !'exemple, comment il faut 
vivre, 
Si vous avez le courage de me suivre. 

FELIX: 

Te suivre dans le goujfre ou tu veux te jeter? 

POLYEUCTE: 

Plut0t dans la gloire a laquelle j 'aspire. 

FELIX: 

Donne-moi un peu de temps, 
Sois mon guide dans mon chemin vers le 
christianisme. 

POLYEUCTE: 

Continue a nous persecuter. 

FELIX 

je te parle sincerement, je veux etre baptise. 

POLYEUCTE: 

Qui t'empeche de le faire? 

FELIX: 

La presence importune ... 

POLYEUCTE: 

De qui? De Severe? 

FELIX: 

A cause de lui j'ai du feindre, 
Dissimule un moment jusqu'd son depart. 

POLYEUCTE: 

Felix, tu parles sincerement? 

FELIX: 

je veux attendre le depart de Severe, je veux te 
sauver. Polyeucte: 
Mon choix est fait. 
je t'ai vaincu, Felix, 
Dieu, aide-moi ! 
Nearque, toi qui te souviens du gout de la 
victoire, 
Regarde-moi de la hauteur de ta gloire, 
Aide-moi a vaincre cet ennemi. 

Scene II 
FELIX, POLYEUCTE, PAULINE 

PAU LINE 

Qui de vous deux aujourd'hui m'assassine? 

FELIX: 

Parle a ton mari. 

POLYEUCTE: 

Vis avec Sivere. 

PAULINA: 

Zabij mnie, lecz nie obrażaj. 

POLIEUKT: 

Zyj z Sewerem, albo umrzyj razem ze mnq. 

FELIKS: 

Czcij naszych bogów lub umieraj. 

POLIEUKT: 

jestem Chrześcijaninem. 

FELIKS: 

Żołnierze, wypełnijcie rozk~z, który dałem. 
PAULINA: 

Dokqd go prowadzicie? 

FELIKS: 

Na śmierć. 

POLIEUKT: 

Ku chwale. 

FELIKS: 

Skoro chce umrzeć, daję zgodę. 

Scena III 

SEWER: 

Idźmy drogq ku wolności. 

Cieszmy się tolerancjq. 

CHÓR: 

Czcijmy piękno, sprawiedliwość, miłość, przyjaźń. 

SOLIŚCI (TUTTI): 

Uszanujmy każdq wiarę. 

U znajmy każdq wiarę. 

CHÓR I SOLIŚCI: 

Uszanujmy każdq wiarę. 
U znajmy każdq wiarę. 
Idźmy drogq ku wolności. 
Cieszmy się tolerancjq, 
Pięknem, prawem, przyjaźniq, miłościq. 
Idźmy drogq ku wolności 
Idźmy drogq ku wolności ... 

KONIEC 
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PAU LINE: 

Tue-moi, mais sans m'outrager. 

POLYEUCTE: 

Vis avec Sivere, ou meurs avec moi. 

FELIX: 

Adore nos dieux, ou meurs. 

POLYEUCTE: 

je suis Chretien. 

FELIX: 

Soldats, executez l'ordre que j'ai donni. 

PAULINE: 

Ou le conduisez-vous? 

FELIX: 

A la mort. 

POLYEUCTE: 

A la gloire. 

FELIX: 

Puisqu 'il veut mourir, je consens qu 'il meure. 

Scene III 

SEVERE: 

Conquerrons la liberti. 
Accueillons la tolerance. 

CHO EUR: 

Celebrans la beaute, la justice, l'amour et l'amitie. 

SOLISTES (TUTTI): 

Respectons toutes !es croyances. 
Acceptons toutes Les croyances. 

CHOEUR ET SOLISTES: 

Respectons toutes !es croyances. 
Acceptons toutes !es croyances. 
Conquerrons la liberti. 
Accueillons la tolerance, 
La beaute, la lai, l'amitie, l'amour. 
Conquerrons la liberte. 
Conquerrons la liberte .. . 

FIN 
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Zygmunt Krauze: POLYEUCTE 

An opera in five acts, based on motifs from Corneille's play of the same 

name, Polyeucte depicts events during the third century in an Armenia that, 

while still part of the Roman Empire, was beginning to adopt Christianity. It is 

a work that portrays the most tragic experiences of people caught between two 

belief systems that .are difficult or even impossible to reconcile: pagan beliefs, 

with their multiple deities, and the Christian faith in one God. 

It is the eternal conflict between a vow made to one's ruler and faithfulness 

to one's blood ties or religion, with the motif of morality- occurring in theatre 

since the earliest times (ancient Greece, for example) - even in matters of life 

or death. 

I t should be men tioned here that the director of this production is Jorge 

Lavelli (also co-librettist) - an artist with an exceptionally rich portfolio in world 

theatre. At his very first meeting with the group of artists preparing Polyeucte, 

Jorge Lavelli put forward his vision of the production: that it is a work about 

human experiences, suffering, emotions, attitudes and dramas arising in Europe 

and the world both in the third century and today. 

This timeless tale is based on events that actualły occurred, in Armenia, the 

first country to adopt the Christian faith, which would subsequently sweep 

across virtually the whole of Europe, and so what in those days constituted the 

entire known world. 

So this is not a costume drama about Armenia under Roman rule, but 

a spectacle about people, their experiences and passions, their faithfulness to 

their confessed religion, to their vows to a particular ruler or to their family. 

The music of this production is discussed elsewhere by its composer, 

Zygmunt Krauze. 

I would just like to mention that it is the second stage work that Zygmunt 

Krauze has written for the Warsaw Chamber Opera, and its importance is 

underscored by the fact that it is intended for performance during the Festival 

of Cham ber Operas of the 20th and 21 st Centuries, on the Warsaw Cham ber 

Opera's fiftieth anniversary. 

Our Theatre has been commissioning and performing stage works by Połish 

composers - not all of them typical operas - for almost half a century. The first 

was Tadeusz Baird's 1963 com position Sonety miłosne [Love sonnets J and Pieśni 

truwerów [Songs of the trouveres J. The cycle of commissions is brought to a close 

by Zygmunt Krauze's Polyeucte and Edward Pałłasz's]a, Kain [I, Cain], to a 

libretto by Joanna Kulmowa. 

Stefan Sutkowski 
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The action takes place in Roman Armenia, in the third century CE 
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P olyeuctus is an authentic figure: numbered 

among the saims, he was an Armenian who 

died a martyr's death in the year 259. The 

opera's libretto was based on Pierre Corneille's 

play, which in French łiterature holds a place 

similar to that of Mickiewicz's Forefathers' Eve 

(Dziady) in Polish letters. I first carne across 

Corneille's masterpiece at the beginning of the 

eigh ties in Paris, w hen Jorge Lavelli invi ted me 

to collaborate on a production of Polyeucte at 

the Comedie Frani;;aise. The music I composed 

suited the time in which the play was set, 

namely the third century CE in Armenia. I used 

instrumems such as conches, the Arabic ud, a 

harp and primitive wind instruments. In truth, 

the music of that production was Corneille's 

text, in thirteen-syllable verse, simiłar to the 

!liad and to Mickiewicz's Pan Tadeusz, and 

spoken by the greatest French actors of that 

theatre. What I composed formed merely a 

backdrop to that drama of great human passions 

and conflicts. Yet the experience at the Comedie 

Fran<;aise remained in my thoughts. And so 

when director Stefan Sutkowski made it 

possible for me to compose a new opera, 

I proposed Polyeuctus. 

The language of the libretto departs from 

the classical rhythm and metre of the thirteen

syllable verse of Corneille's original. And it is 

translated imo Polish. The protagonists address 

one another in contemporary language. They 

speak to each other in a direct manner, forgoing 

descriptions and comments. 

The word, with its meaning and its possible 

interpretations, forms the basis for all the 

musical ideas, motifs, rhythm, dynamics and 

tempo. The word also comains the possibility 

of understanding the characters and their 
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experiences. The music is emirely dependent 

on the words, on their meaning in every aspect. 

The voice in this opera is most important. 

The parts of the soloists, the principal 

characters in the play, bear the entire emotional 

musical cantem. The orchestra supports the 

solo parts, only occasionally triggering a change 

of mood. Polyeuctus has certain features in 

common with my previous operas, The Star, 

Balthazar and Yvonne, Princess of Burgundy: 

a preference for small imervals, the accent on 

the first syllable or the first note in a grouping, 

motifs recurring irrespective of character. 

The music of this opera is intended to 

express above all the character of the protagonists 

and their emotional states. For me, the expression 

of the particular parts was the most exciting 

task in composing it. The search for 'the new' 

was focussed on discovering an unusual 

interpretation of a particular word or situation. 

Polyeuctus is primarily an opera dominated by 

the dialogue between the characters. The form 

of the work, which, according to the principles 

of cłassical drama, respects a unity of time and 

place, obliged me, in a natura! way, to intensify 

the events and heighten the tensions between 

the protagonists. For this reason, the aria, as a 

form of expression of a character's personal 

reflection, appears but rarely. 

In the original version of Corneille's drama, 

the hero's death in the name of the Christian 

god leads to the conversion of those nearest to 

him. That is how the play ends. In the opera, 

however, the concłusion is diff erent: it contains 

a message which speaks of tolerance, liberty, 

freedom of choice, and a life without fear. 

Zygmunt Krauze 
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Michał Salamon 
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