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MONIKA MILEWSKA 

WŁADYSŁAW CHODASIEWICZ 

GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI 

SANDOR MARAi. 1944 
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TERROR I OFIARY 

Kałuże krwi na placu Rewolucji były symbolem niepokojącym. W jednym 

z listów wystosowanych w maju 1793 roku przez Komunę Paryża czytamy: 

słychać skargi, iż po egzekucjach publicznych [„ .] krew skazańców pozostaje 

na placu, na kórym została przelana, i że zbiegają się psy, aby się jej napić, 

tłum zaś syci oczy tym widokiem, który skłania dusze ku okrucieństwu•. 

W marcu 1 795 roku prasa rozprzestrzeniła plotkę, jakoby jeden z największych 

terrorystów Barere, przeciwko któremu wszczęto właśnie śledztwo, w ostatnich 

dniach Terroru otworzył garbarnię ludzkich skór. [ ... ]w zakłopotanie wprawić 

nas może raport innego z triumwirów, Saint-Justa: .W Meudon garbuje się 

skórę ludzką. Skóra pochodząca od mężczyzn jest mocna i lepszej jakości 

niż skóra kozic. Skóra kobiet jest bardziej sprężysta, ale mnie trwała· . 

[w:] Ocet i fzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne, „ 

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001 . 

Rzeczą proroków jest prorokowanie, rzeczą narodów - kamieniowanie. [„.] 

Wydaje mi się, że naród musi zabijać, żeby móc potem zaliczać w poczet 

i przyczyniać się do odkrycia zabitego. Wydaje się, że w cierpieniach proroków 

naród w mistyczny sposób oczyszcza się z własnych cierpień. Zabicie proroka 

staje się aktem ofiarnym, rzezią rytualną. [ .. . ]W ofierze składa się zawsze 

to, co najczystsze, najlepsze, najcenniejsze. Niszczenie poetów jest ze 

swojej najskrytszej natury mroczne i rytualne. 

[w:] Krwawe pożywienie, przekł. Zbigniew Dmitroca, .Zeszyty Literackie~ 2005 nr 1. 

Gdzie jest granica pomiędzy tym, co wolno a czego nie wolno robić w imię 

celu, który uświęca środki?[ ... ] przecież zbrodnia przeciw ludzkości zaczyna 

się nie od chwili skazania kilku milionów niewinnych ludzi, lecz od chwili 

skazania pierwszego niewinnego człowieka . 

Rewolucje utrzymują się przy władzy właśnie dlatego, że przestają być 

rewolucjami i zdradzają swoje własne założenia. Kiedy ci, którzy dopomogli 

swoim przywódcom politycznym puścić w ruch gilotynę i wspiąć się na szczyt 

władzy, otrząsają się z zamroczenia - jest już za późno; gilotyna pracuje dalej, 

odrąbując z kolei głowy samym rewolucjonistom. Jaki z tego wniosek? że 

w życiu zbiorowym istnieje tylko jeden niewzruszony dogmat, sformułowany 

lakonicznie, ale dobitnie przez Lorda Actona: »every power tends to corrupt«. 

[w:] Godzina cieni. Eseje, ZNAK, Kraków 1991 . 

Żyję w epicentrum trzęsienia ziemi, w samym środku rewolucji. Spustoszeniu 

ulegają systemy prawne, miasta i masy ludzkie. Style, umowy nikną 
w płomieniach niczym słoma . Ludzie giną bez żadnych przewin, jak to zwykle 

bywa i jak wypada podczas rewolucji: ich winą jest nie to, że coś tam zrobili 

czy powiedzili, ich winą jest po prostu to, że żyli czy żyją. A to wielka wina. 

[w:] Dziennik, przekł . Teresa Worowska, Czytelnik, Warszawa 2004. 







40 I GIORDANO 

Bohdan Zadura 

DO DUPY Z TAKĄ PAMIĘCIĄ 

a przecież 

naprawdę wierzyliśmy 

w wolność równość 

i braterstwo 

[w:] kopiec kreta, Biuro Literackie, Wrocław 2004. 
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Sponsor opery „Andrea Chenier" 

Bank" BPH 

UMBERTO GIORDANO 

ANDREA 
, 

CHEN I ER 
dramat historyczny w czterech aktach 

libretto 
Luigi lllica 

przekład 

Zdzisław Jaskuła 

OSOBY 

Andrea Ch6nler, poeta 
(tenor) 

~rard, lokaj, potem rewolucjonista 
(baryton) 

Maddalena de Colgny, córka hrabiny 
(sopran) 

Bersl, pokojówka Maddaleny 
(mezzosopran) 

Hrabina de Colgny, matka Maddaleny 
(mezzosopran) 

Madelon, stara obywatelka 
(mezzosopran) 

Roucher, przyjaciel Cheniera 
(bas) 

Fl6vllle, pisarz 
(baryton) 

Fouquler-Tlnvllle, oskarżyciel publiczny 
(baryton) 

Mathieu, posługacz w kawiarni 
(baryton) 

Incroyable (lncredlblle), szpieg 
(tenor) 

Kslqdz 
(tenor) 

Schmidt, dozorca w więzieniu St. Lazare 
(baryton) 

Majordomus, ochmistrz hrabiny de Coigny 
(baryton) 

Dumas, prezes Trybunału Rewolucyjnego 
(baryton) 

oraz damy, obywatele, gazeciarze, członkowie sądu, 
żołnierze, strażnicy, więźniowie, przekupki, służba, lud itd. 

Akcja toczy się przed wybuchem 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej (akt pierwszy) 
i w okresie Terroru (pozostałe akty). 



AKT PIERWSZY 

Prowincja. Zamek hrabiny de Colgny. Oran:łerla. 

(pod surowym nadzorem aroganckiego Majordomusa ubranego 
w złotą liberię, lokaje i służący krzątają się spiesznie to tu, to tam, 
przenosząc meble i wazony. Trwają ostatnie przygotowania do 
wieczornego przyjęcia. Wchodzi Gerard, również w liberii; taszczy 
wraz z innymi dużq, ciężką sofę) 

MAJORDOMUS 

Ta niebieska sofa niech stanie tam„ . 

(Gerard i lokaje posłusznie wykonują polecenie. Na znak 
Majordomusa wychodzą prócz Gerarda, który klęka przed niebieską 
sofą, wygładza aksamitne jedwabie i poplątane frędzle, uklepuje 
poduszki) 

GERARD (do sofy) 

Ty łaskawie wysłuchiwałaś wynurzeń amantów, 

podających tu dłonie paniom w średnim wieku! 

Tutaj Czerwony Obcas wzdychał do Pięknego Pieprzyka: 

.o, Eurydyko, o Chloris, Bereniko, 

upudrowane, wypięknione starsze panie, 

ja pożądam was, a może właśnie dlatego 

nawet i kocham!' 

Jakie czasy, taka moda! 

(z ogrodu wychodzi stary ogrodnik, uginający się pod ciężarem 
jakiegoś mebla. To ojciec Gerarda. Syn ciska precz swoją miotełkę 
z piór do odkurzania i biegnie pomóc ojcu. Zmęczony starzec 
odchodzi w głąb krętymi ogrodowymi alejkami. Wzruszony Gerard 
patrzy za oddalającym się ojcem) 

GERARD 

Sześćdziesiąt lat już, starcze, tu służysz! 

Dla swych wyniosłych, aroganckich panów 

roztrwoniłeś wierność i pot, 

siłę swoich mięśni, umysł swój i duszę, 

i, jakby nie dość byto twego życia 

pełnego niekończących się, strasznych cierpień, 

oddałeś jeszcze życie synów, rodzicielu sługusów! 

(ociera łzy z oczu, odwraca się i z pogardą rozgląda się po 

oranżerii) 

Gardzę tobą, złocony pałacu! 

Tyś odbiciem tego świata, upudrowanego i próżnego! 

Wytworni panowie w jedwabiach i koronkach, 

pospieszajcie, rozpoczynajcie 

gawoty radosne i menuety! 

Przypieczętowany jest wasz los! 

Powabny i grzeszny rodzie, 

ja, syn sługi i sam sługa, 

sędzia w liberii, mówię wam: 

wybija godzina waszej śmierci! 

(w wejściu do oranżerii pojawiają się Hrabina, Maddalena i Bersi. 
Hrabina przystaje, aby wydać jakieś polecenia Majordomusowi. 
Maddalena i Bersi idą powoli do przodu) 
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MAD DALE NA 

Już dzień powoli ma się ku końcowi! 

W grze tych tajemniczych cieni „. 

„ . fantastyczne ksztatty przyjmują wszystkie rzeczy! „. 

Nasze dusze zaznają ukojenia ... 

GERARD (na stronie, patrząc z zachwytem na Maddalenę) 

Jakaż słodycz dzięki tobie 

przenika moją zgorzkniałą duszę! 

Umrze idea, ty nie umrzesz nigdy, 

tyś wieczną pieśnią! 

(Hrabina wchodzi do oranżerii i spoglądając przez lorgnon 
sprawdza, czy wszystko zostało przygotowane) 

HRABINA (do Gerarda i innych lokajów) 

Dalej, szybciej, 

niech żyrandole rozbłysną światłem! 

(służba rozpala żyrandole . W oranżerii stopniowo wszystko jaśnieje) 

HRABINA (do Gerarda) 

Powiedz, wszystko gotowe? 

GERARD 

Wszystko. 

HRABINA 

A śpiewacy? 

GERARD 

Już się przebierają. 

HRABINA 

A muzykanci? 

GERARD 

Stroją instrumenty. 

HRABINA (odwracając się) 

Za moment nadejdą goście. 

MADDALENA 

Jeden to pan FIM le .. . 

HRABINA 

Wyśmienity pisarz .. . 

MADDALENA 

Któż jeszcze? 

HRABINA 

Nasz wielebny ojciec! 

MADDALENA 

Któryś wraca z Włoch? 

GIORDANO 

HRABINA 
Tak, Fleville! Ksiądz jedzie z Paryża . 

(zauważa, iż córka jest jeszcze w dezabilu) 

Cóż to? Maddaleno! 

Jeszcze się nie przebrałaś? 

(Hrabina tuli ją, po czym wychodzi na inspekcję do innych pokoi, 
za nią służba. Bersi podbiega do Maddaleny i groteskowo kuca u jej 
stóp, wykonując bardzo dziwne i komiczne gesty) 

BERSI 
Westchnęłaś? 

MAD DALE NA 
Tak, na myśl, jakich tortur 

wymaga robienie się na bóstwo! 

BERSI 
Na tobie stroje pięknieją! 

Na mnie każda rzecz traci urok. 
(ze złością próbuje wygładzić fałdy sukni) 

MADDALENA (podchodzi do Bersi z uspokajającym uśmiechem) 

Duszę się, umieram 

ściśnięta ciasno stanikiem 

obszytym ciemnymi cekinami 

lub w modnym gorsecie 

z połyskliwego jedwabiu! 

BERSI 

Twój gorset jest nieziemski! 

MADDALENA 

Okropna jakaś szata, 

znana jako .biodro białej nimfy* uwiera, 

męczy i wykańcza mnie całkiem , 

do tego ten kapelusz, typu .skarbonka' 

czy .o la Basilio' lub .o la Montgolfier·, 

co czyni cię głuchym i ślepym . 

To nawet wrodzoną piękność w brzydotę zamieni. 

(kieruje się ku wracającej Hrabinie, z daleka słychać dzwonki 
nadjeżdżających powozów) 

Tego wieczora - cierpliwość! 

Mamo, słyszysz? 

HRABINA 

Pierwsi goście! 

MAD DALE NA 

Tak się ubiorę: 

biała sukienka i róża w włosach . 

(Maddalena i Bersi wychodzą, pojawiają się goście, parami. 
Hrabina wita ich) 

ANDREA CHENIER 

HRABINA 

(do dam) 
Ach, jaka elegancja„ . 

(do jednego z gości) 

Wykwintny kawaler! 

(do barona) 

Cóż za galanteria! 

(do markiza) 

Wiele namiętności 
pańska dama rozpali w sercach! 

(do starszej damy) 
Olśniewająca! Wiecznie młoda! 

Zawsze, zawsze taka sama! 

(wchodzą trzy osoby: pisarz Fleville, mężczyzna w podeszłym 
wieku, młody, gładko ogolony mężczyzna - poeta CMnier i muzyk 
Fiorinelli, w średnim wieku) 

FLEvlLLE 
Wzruszony„. tak łaskawym wyróżnieniem„. 

a przede wszystkim tym ... 

(szuka właściwych stów) 

„ .tym miłosnym przekomarzaniem 

przedstawiam pani : Flandro Fiorinelli, 

włoski kawaler i muzyk. 
. Andre CMnier, pisuje wiersze, wielce obiecujące! 

(wchodzi ksiądz) 

HRABINA 

Wielebny! 

MADDALENA (wchodząc) 

Wielebny! 

HRABINA (do Maddaleny) 

Nareszcie! 

MADDALENA 
Wraca ksiądz z Paryża? 

KSIĄDZ 

Tak. 

HRABINA 
Co nowego na dworze? 

MADDALENA 

Opowiadaj! 

HRABINA 

Szybko! 

MADDALENA 
Wszystkiego jesteśmy ciekawi! 

Szybciej! Mów! Mów! 
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(Wielebny, któremu to pochlebia, całuje licznie zgromadzone damy 
w rękę, składając przy tym niskie ukłony) 

KSIĄDZ 

Król jest słaby! 

FLEYILLE 

Czy ustąpił? 

KSIĄDZ 

Ma bardzo złych doradców. 

HRABINA 

Nec ker? 

KSIĄDZ 

Lepiej nie mówić! 

WSZVSCY 
Ten Necker! 

Umieramy wprost z ciekawości! 

KSIĄDZ 

Mamy więc stan trzeci! 

WSlYSCY 
Ach! Ach! 

KSIĄDZ 

Widziałem, jak zbezczeszczono .. . 

WSlYSCY 
Co? 

KSIĄDZ 

„ .pomnik Henryka IV! 

OOŚCIE 

Potworność! 

HRABINA, MADDALENA 

Potworność! 

HRABINA 

Do jakiego to zmierza końca? 

KSIĄDZ 

Sam siebie też o to pytam. 

HRABINA 

Nie boją się gniewu bożego! 

KSIĄDZ 

Dość już, piękne panie, przykro mi, 

przepraszam za te wieści. 
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FLEVILLE 

Spędźmy ten wieczór jak najmilej! 

Wiosenne, wdzięczne zefiry rozpędzą chmury. 

I znów powróci słońce i róże i. .. fiołki, 

i w powietrzu, przesyconym kwieciem, 

zabrzmią znów echa fletni pastuszków. 

(wchodzą młode dziewczyny w strojach pasterek i grupują się w 
różnych pozach wokół Fleville'a, który patrzy na nie z zadziwieniem) 

FLEVILLE 

O boskie szepty! 

GOŚCIE (niektórzy) 

To wiatr! 

KSIĄDZ 

Zefir. 

FLEVILLE 

I cichy szmer kaskady ... 

GOŚCIE 

Powiew skrzydeł ... 

KSIĄDZ 

Potoczku słyszę szmer„. 

FLEVILLE (mile połechtany i wzruszony do tez) 

To mój pasterski romans! 

CHÓR PASTEREK I PASTERZY 

O, pastereczki, żegnajcie , żegnajcie, żegnajcie! 

Do nieznanych, dzikich zdążamy brzegów! 

Biada! Biada! Jutro będziemy daleko stąd! 

Te niwy musimy opuścić! 

Biada! Biada! Biada! Biada! 

Dopóki nie powrócimy, smutek zagości w sercach. 

Biada! Biada! Jutro będziemy daleko stąd . 

O, pastereczki, żegnajcie! 

Biada! Biada! Jutro będziemy daleko stąd . 

Ach! żegnajcie! żegnajcie! Ach! Ach! 

HRABINA (do CMniera) 

Panie CMnier? 

CHEN I ER 

Tak, Hrabino. 

HRABINA 

A pańska muza milczy? 

CHENIER 

To muza przekorna, woli milczenie. 

HRABINA 

Pańska muza to melancholia! 

GIORDANO 

(odwraca się obrażona , otwiera swój wachlarz, mówi do Fleville'a) 

Niezbyt to uprzejme! 

FLEvlLLE 
z niego jest trochę dziwak! 

KSIĄDZ 

Muza zawsze chętna 

przestaje być ponętna . „ 

HRABINA (wskazując Księdza) 

No tak! To jest poeto! 

(styszqc żywe komentarze swoich przyjaciółek no odpowiedź 
Chśniera skierowaną do matki, Maddalena gromadzi je wokół siebie) 

MADDALENA (do otaczających ją przyjaciółek) 

Jo sprawię, że przemówi jego muza! Założymy się? 

(Ksiądz podaje Hrabinie ramię; idą do Fiorinellego, aby skłonić go 
do gry na klawesynie. Fiorinelli siada i zaczyna grać. Tymczasem 
Moddolena podchodzi do CMniera, a za nią przyjaciółki) 

MADDALENA 
Wybacz mi te słowa i zuchwałość! 

Jestem kobietą, więc jestem ciekawa! 

Morzę, by usłyszeć pańską sielankę 

czy wiersz dla mniszki lub narzeczonej! 

PANNY 

Dla mniszki lub narzeczonej! 

CHEN I ER 
Twoje życzenie jest miłym rozkazem, 

ole, niestety, wyobraźnio nie słucha 

rozkazów ni pokornych błagań. 

Kapryśna jest poezjo, 

tok samo jak miłość! 

(no dźwięk słowo .miłość' Moddoleno i jej przyjaciółki wybuchają 
śmiechem . Fiorinelli przerywa grę . Wszyscy gromadzą się wokół 
Chśn iera i Maddoleny) 

HRABINA 

Skqd ten śmiech? 

MĘŻClYŻNI 

Co się stało? Co się stało? 

PANNY 

Słuchajcie! Słuchajcie tej zabawnej historii. 

MADDALENA (do swojej motki) 
Twojej prośbie „. mamo, odmówił stanowczo„ . 

PANNY 

Nasz moty poeto wpadł w pułapkę! 

ANDREA CHE NIER 

MADDALENA 
... wtedy naszła mnie zabawna myśl! 

PANNY 

Zemsta! 

MADDALENA 
„ .I rzekłam: założymy się! 

HRABINA, GOŚCIE 

o co? 

MADDALENA 
że będzie mówił o miłości. 

HRABINA, GOŚCIE 

I co? I co? 

MADDALENA 
Wezwał swoją muzę i to ubłagana muzo 

jego ustami to samo rzekło, 

(do jakiegoś roześmianego starca) 

co pon.„ 

(do jakiegoś księdza) 

i ksiądz.„ 
(do jakiegoś grubego markizo) 

i pan„. 
(do osobliwie brzydkiego młodzieńca) 

i nawet pon oświadczył mi dziś wieczór 

- i to bez muzy„. 

CHENIER (śmiertelnie blady) 

Zraniłaś mnie tom, gdzie jo zazdrośnie 

kryłem najczystsze drgnienia mej duszy. 

Teraz zobaczysz, ile poezji jest w słowie .miłość', 

z której tu się drwi! 

(wszyscy są zaskoczeni i słuchają z zaciekawieniem) 

Pewnego dnia w nieba 

spojrzałem lazur i łąki pełne fiołków, 

słońce lato swe złoto 

i złotym blaskiem olśniewało świat, 

a w słońcu ziemio niczym skarb 

widn iało w szkatule niebios. 

Od ziemi idąc moją twarz 
żarliwa musnęła pieszczoto, pocałunek. 

Wołałem zdjęty miłością: 

.Kocham cię, całująca, cudowna, 

piękno ziemio ojczysta!'. 

Pełen miłości pragnąłem modlitwy 

i przekroczyłem próg świątyni, 

gdzie kaptan przed ołtarzem świętych 

i Dziewicy zbierał ofiarę -
a jego ucho głuche byto no błagania starca, 

który daremnie po chleb wyciągał rękę! 
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(Ksiądz i inni goście wstają oburzeni) 

I przestąpiłem progi chaty, 

gdzie nędzarz złorzeczył; 

przeklinał ziemię, z uprawy której 

zaledwie starcza na podatki. 

Boga wyklinał i wszystkich ludzi 

za łzy swoich dzieci. 

(wszyscy są wściekli, tylko Gerard, stojący samotnie gdzieś 
w kącie, słucha bardzo poruszony) 

Wobec takiej niedoli, czym jest szlachectwo? 

(do Maddaleny) 

Oczy twoje jedynie 

dawaty wyraz ludzkiemu współczuciu, 

dlatego patrzę na ciebie 

i widzę anioła, i mówię: 

•oto piękno życia·. 

Lecz wtedy twoje słowa 

na nowo bólem przeszyty mą pierś. 

O, piękna panno, 

nie gardź słowami poety! 

Słuchaj! Nie znasz jej, Miłości! 

Z miłości, daru niebios, nie drwij, 

bo duszą i życiem świata jest miłość. 

MADDALENA (do CMniera) 

Wybaczysz mi! 

(CMnier wzruszony odchodzi) 

HRABINA (usprawiedliwiając Maddalenę) 

Dziwne to stworzenie! Wybaczcie! 

Kapryśna jest i trochę romantyczna. 

(od strony orkiestry dochodzą dźwięki gawota) 

Ale słuchajcie! To radosny rytm gawota! 

Dalej, panowie, każdy prosi swą damę! 

(służba przygotowuje miejsce; pary ustawiają się do tańca„ . 

Z daleka słychać śpiew, najpierw niewyraźny, potem coraz bliższy) 

GtOSYZ DALA 

Dzień i noc nosimy nasze cierpienia, 

jesteśmy nieszczęśnikami, 

których głód skazuje na śmierć. 

(Hrabina przerywa taniec, wszyscy słuchają pieśni) 

Głodni, słabi, umierający 

padamy na jałową ziemię. 

(Gerard pojawia się na czele tłumu w łachmanach) 

GERARD 
Jej Wysokość Nędza! 
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HRABINA 

Kto ich tu wpuścił? 

GERARD 

Ja, Gerard . 

HRABINA (do kilku służących) 

Precz z tym motłochem! 

(do Gerarda) 

A ty pierwszy won! 

GERARD 

Tak, pójdę, hrabino! 

Ciąży mi ta liberia 

i wstrętny jest mi ten chleb, 

co sycił tu mój głód . 

Głos cierpiących wzywa mnie! 

(wbiega ojciec Gerarda, stary ogrodnik i pada do nóg hrabiny. 

Gerard podnosi ojca) 

Chodź, ojcze, ze mną chodź! 

Czemu padasz do stóp tej, 

co nie styszy głosu współczucia! 

(zdzierając liberię) 

Precz z ciota, precz, ohydny łachu! 

(Majordomus i służba przepędzają tłum. Hrabina pada na sofę, nie 
mogąc złapać tchu z wściekłości. Gerard zmusza ojca, by wyszedł 
wraz z nim) 

HRABINA 

Ten Gerard! Lektury go zepsuty! 

A ja, która każdego dnia„. jałmużnę rozdawałam„ . 

i która, by nie wstydzili się ubóstwa„ . 

nosiłam nawet specjalny strój, bardzo skromny! 

(pada prawie zemdlona na niebieską sofę. Wielkie zamieszanie. 
Wszyscy podają jej sole trzeźwiące generała Lamothe'a, spieszą 
rozsznurować jej gorset. Dzięki temu Hrabina dochodzi do siebie) 

HRABINA (do Majordomusa, który wrócił) 

Poszli sobie? 

MAJORDOMUS 

Tak. 

HRABINA (do gości) 

Wybaczcie! 

Moje panie, 

powtórzmy przerwanego gawota! 

Niech wróci radość! 

(wszyscy ustawiają się do tańca) 

koniec aktu pierwszego. 

GIORDANO 

AKT DRUGI 

czerwiec 1794. Paryż. 

(z prawej ołtarz na cześć Marata z jego popiersiem. z lewej taras 
Feuillants i kawiarnia Hottot. Z głębi , równolegle do Sekwany, dawny 
cours-la-Reine, z latarniami i platanami. Most Peronnet nad Sekwaną 
prowadzi do Pałacu Pięciuset. Obok ołtarza sankiulot Mathieu i jego 
przyjaciel Horacy Coclite. Wokół ożywiony tłum, w tym ludzie 
w strojach .merveilleuses· i ,incroyables·, jest także Bersi przebrana 
w kostium .merveilleuse·. CMnier siedzi sam przy stoliku, na uboczu) 

MATHIEU (odkurzając popiersie Marata) 

Niech to byłe piekło pochłonie! 

Znów kurz pokrył głowę Marata! 

(od strony mostu Peronnet, byłego Cours-la-Reine i ogrodów Tuileries, 
wbiegają gazeciarze wym.achując sprzedawanymi gazetami. Jeden 
z chłopców jest w czapce frygijskiej . Mathieu kupuje gazetę i rozsiada 
się z serdecznym przyjacielem Horatiem na stopniach ołtarza Marata, 
aby je przeczytać) 

MATHIEU 

Wciśnięto mi gazetę 
sprzed pięciu miesięcy! (śmieje się) 

(Bersi dostrzega, że jakiś Incroyable podejrzanie jq lustruje wzrokiem, 
więc reaguje na to, spoglądając mu prosto w oczy) 

BERSI 
To prawda, że Robespierre sposobi szpiegów? 

INCROYABLE 

(patrzy na nią bezczelnie) 

Obywatelko, macie na myśli 

obserwatorów społecznych nastrojów. 

BERSI 

Jeśli tak wolisz. 

INCROYABLE 

Nie wiem, nie mnie to wiedzieć . 

(spogląda ostro na Bersi , która się czerwieni) 

Boisz się czegoś? 

BERSI 

Bać się? Dlaczego? 

Czemu mam się bać? 

Czyż nie jestem, jak i ty, 

prawdziwym dzieckiem rewolucj i! 
Kocham tak żyć! 

W pośpiechu , w gorączce, radośnie, 

używać życia, ostro, prawie nieobliczalnie! 

Tu zabawa i rozkosz, tam śmierć! 
Tu brzęk monet i hazardowych gier, 

tam armaty i bicie werbli! 

Tu odurza wino, a tam upaja krew! 

Tu śmiech i miłość (pokazuje na patac Pięciuset) 
tam knowania i nienawiść! 
Tutaj .merveilleuse· wznosi toasty szampanem, 

ANDREA CHENIER 

tam przekupki i sprzedawcy ryb, 

i wóz Sansona, przejeżdżający obok! 

(unosi kielich wypełniony szampanem i pokazuje w stronę byłego 
Cours-la-Reine, skąd wyjeżdża wóz katowski wiozący więźniów 
skazanych na śmierć przez zgilotynowanie. Wszyscy biegną za 
wozem ze skazańcami. Incroyable patrzy za Bersi, która podąża za 
innymi) 

INCROYABLE (do siebie) 

Nie, nie mylę się! 
Właśnie z nią była ta piękna blondynka! 

Trafiłem na ślad! 
(wyjmuje maty notes z kieszeni i szybko pisze) 

Obywatelka Bersi, zachowanie podejrzane, 

niemoralność udawana; 

patrzyła na CMniera ukradkiem. 

Obserwować! 

Andrea CMnier już tutaj od kilku godzin 

wyczekuje z oczywistym niepokojem. 

Obserwować!. (odchodzi) 

(wchodzi Roucher) 

CHENIER (na jego widok) 

Roucher! 

ROUCHER 
CMnier! Caty dzień cię szukam. 

Przynoszę ci ocalenie. 

(pokazuje CMnierowi jakiś papier) 

CHEN I ER 

Paszport? 

ROUCHER 
Tu zewsząd grozi ci niebezpieczeństwo. 

Swoje bezcenne życie ratuj - uchodź! 

CHEN I ER 
Mam swoje imię zhańbić ... Uciekać! 

ROUCHER 

Błagam cię, CMnier! 

CHEN I ER 

Nie! 
Wierzysz w przeznaczenie? Ja wierzę! 

Wierzę w tajemniczą moc, 

w jej łaskę czy klątwę, 

w moc, co nas wiedzie do celu 

lub wodzi po różnych ścieżkach 

ludzkiego żywota. 
Moc, która mówi jednemu człowiekowi: 

.Stań się poetą!· a drugiemu: 

.Dla ciebie miecz, bądź żołnierzem!·. 
Widać przeznaczenie każe mi tu pozostać! 
Jeżeli pewne moje pragnienie się spełni - zostanę! 
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ROUCHER 

A jak się nie spetni? 

CHENIER 

Wtedy wyjadę! 

Moje przeznaczenie zwie się : mitość . 

Nigdy jeszcze nie kochatem ... 

Jednak często na drodze życia 

przeczuwatem bliskość 

kobiety mi przeznaczonej, 

pięknej, idealnej, boskiej jak poezja, 

wraz z nią przychodzi do mnie mitość. 

Tak, wiele razy przemawiat 

jej gtos do mego serca; 

styszatem po wielokroć, 

jak tonem żarliwym wota: 

.Uwierz w mitość, CMnier, 
jesteś kochany!• 

(bierze Rouchera za ramię i prowadzi do Cafe Hottot) 

Od jakiegoś czasu otrzymuję dziwne listy, 

to stodkie, to smutne, to petne wyrzutów, to rad. 

Pisze je kobieta wielce tajemnicza . 

Jej stowa kryją drżenia duszy! 

Kim ona, badam to daremnie. 

ROUCHER 

Wciąż jeszcze? 

CHENIER (pokazując list) 

Do dziś! Sam zobacz! 

ROUCHER (czyta) 

Randka tutaj? 

CHENIER 

Ach, ujrzę ją! 

ROUCHER 

Wreszcie uchyli rąbka tajemnicy. Pokaż! 

(bierze list, ogląda go i uśmiecha się ironicznie) 

Pismo w istocie kobiece! Papier wytworny! 
(wąchając) 

Ależ to perfuma a la rewolucja! 
(oddając list) 

Ten czarujący liścik o zapachu różanym, prowokującym, 
CMnier, ja się nie mylę, przysięgam, 

pochodzi z buduaru nadto znanego z miłości. 
CMnier, zapewniam cię, 

że los obdarzyt cię sercem jakiejś obywatelki. 

Bierz paszport - a wyrzuć list. 

CHEN I ER 

Nie wierzę. 
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ROUCHER 

Kobiecości paryskie morze 

niesie tu swoje fale niespokojne. 

Ja dobrze znam je wszystkie. 

Nadejdą, to ci pokażę 

twą tajemniczą piękność. 

(tymczasem przy moście zgromadzit się ttum ludzi, którzy 
czekają na pojawienie się przedstawicieli Zgromadzenia, 
.Pięciuser i symbolu patriotyzmu - Maximiliena Robespierre'a) 

CHENIER 

Jakaś .merveilleuse· ... ta boska istota 

jest rojeniem umystu? Ztamane moje życie! 

Ach, śnie cudowny żegnaj, żegnaj piękny śnie! 

ROUCHER 

Karykatura! Wytwór mody! 

Twoja boska, stodka poezja, 

w chustce .a la Bastylia' , 

z wtosami upiętymi i poczernioną brwią! 

CHEN I ER 

Biorę paszport! 

ROUCHER 

Mądra decyzja! 

(daje mu paszport. Patac Pięciuset opuszczają deputowani 
z Robespierre'm) 

Widzisz? Od mostu Peronnet nadciąga ttum. 

CHENIER 

Wieczna kurtyzana! 

Ustawiają się, by bić poktony nowemu bożkowi! 

TŁUM 

Tam jest Gerard! 

Niech żyje! 

(w gtębi zebrat się ttum oczekujący Robespierre'a. Jako pierwszy 
z .Pięciuser nadchodzi Gerard, odpowiada na wiwaty, a na skinienie 
Incroyable opuszcza grupę cztonków Zgromadzenia Narodowego 
i podchodzi do niego) 

MATHIEU, TŁUM (na widok Robespierre'a) 

Niech żyje Robespierre! Niech żyje! 

INCROYABLE (do Gerarda) 

Kobieta, której poleciteś mi szukać ... 
... czarna jest czy blond? 

CHENIER (wskazując na Robespierre'a) 
Idzie catkiem sam. 

GERARD (do Incroyable) 
Btękitne jak niebo oczy 

pod czotem śnieżnobiatym; 

w blond wtosach ztoty blask ... 

GIORDANO 

ROUCHER (do CMniera) 

Przepaść dzieli rozmyślnie 

bóstwo od kaptanów. 

oto Tallien! 

TŁUM 

Barere!. .. Collot d · Herbois!. .. 

To jest Couthon! ... Saint-Just! 

CHEN I ER 

Zagadka! 

GERARD 
... stodycz oblicza 
i uśmiech nieziemskiej istoty ... 

TŁUM 

David!. .. Tallien!„ . Freron!. .. 

Barros! ... FoucM! .. . 

ROUCHER 
Kto ostatni, widzisz? 

GERARD 

... w stroju skromnym, 

wstydliwie chusta okrywa skarb ... 

CHEN I ER 

Maty Robespierre! 

TŁUM 

... Le Bas!. .. Thuriot!. .. Carnot! ... 

GERARD 

... piersi dziewiczych, 

a bioty czepek jasną gtówkę . 

Przyprowadź mi to cudo! 

Mówię ci : szukaj! Wypytuj! 

Przemknęta mi jak btyskawica 

pewnego dnia i ślad jej zgubitem! 

Odtąd nie mogę żyć, cierpię! 

Wybaw mnie od tej męki , 

a wszystko dostaniesz! 

INCROYABLE (śledząc Cheniera i Roucheta) 

Dziś wieczór ją zobaczysz! 

(ledwo cztonkowie Zgromadzenia Narodowego znikają za 
Cours-la-Reine, widać, jak z ogrodu Tuileries wytania się 
żywiotowy ttumek .merveilleuses·, na końcu Bersi) 

ROUCHER (do CMniera) 

Proszę! Co za czasy! 

Tam czcigodni myśliciele, 

tu wesota gromada; 

nietrudno wśród niej znaleźć 

twą tajemniczą damę. 

ANDREA CHENIER 

CHEN I ER 

Chodźmy! 

ROUCHER 
Spójrz! 

(zaczyna się ściemniać. Bersi podchodzi do Rouchera) 

BERSI 

Nie przywitasz się? 

(nagle, szeptem, pospiesznie) 

Zatrzymaj tu CMniera. Mnie szpiegują! 

ROUCHER 

Dobrze. 

(Incroyable wchodzi między Bersi i Rouchera) 

INCROYABLE 
Wyzywająca Bersi, znów ją spotykam! 

Pójdziemy na dót? 

BERSI 

Na chwilę? 

CHENIER 

Jednak .merveilleuse·! 

INCROYABLE 

Na jeden taniec. 

ROUCHER (do CMniera) 

Zgadtem? 

BERSI (do Incroyable) 

Czemu nie? 

CHENIER (do Rouchera) 

Co chce mi powiedzieć? 

INCROYABLE (do Bersi) 

Schodzimy? 

BERSI 

Schodzimy! 

(Bersi schodzi z lncroyablem do podziemi kawiarni) 

ROUCHER 

Już wieczór. Chwila dogodna. 

Jutro o świcie w drogę! 

CHEN I ER 
O śnie mój piękny, żegnaj! 

(wraca Bersi. Za chwilę wraca też Incroyable i podstuchuje 
ukryty nieopodal za wazonem z kwiatów) 
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BERSI 

Andra a CMnier! Wkrótce pewna dama, 
w wielkim niebezpieczeństwie, 

przyjdzie do ciebie. Czekaj tam! (wskazuje ottarz Marata) 

(Incroyable szybko udaje się do kawiarni) 

CHENIER 

Zdradź jej imię! 

BERSI 

Jej imię ... Nadzieja! (wybiega) 

CHENIER 

Będę tam! 

ROUCHER 

Nieznajoma korespondentka? 

Nie„ .To pułapka! Zasadzka! 

CHEN I ER 

Wezmę broń! 

(idzie spiesznie przez były Cours-la-Reine) 

ROUCHER 

Ach, muszę czuwać nad nim! (wychodzi) 

(nastaje noc. Uliczne latarnie na moście i wzdłuż Course-la-Reine 
zapalajq się . Z różnych kierunków nadchodzq trzy grupy strażników 
i patrolują wolno ulicę . Mathieu wraca i zapala lampkę przed 
ottarzem Marata) 

MATHIEU (nuci karmaniolę) 
La-la-la-la-la-la ... 

(odchodzi, znikajq również patrole strażników. z kawiarni ostrożnie 
wychodzi Incroyable i chowa się za węgłem) 

INCROYABLE 

Mój plan gotowy. 

Teraz muszę czekać . 

(po drugiej stronie mostu Peronnet widać wyłaniającą się postać 
kobiety, którą z bliska okazuje się Maddalena. Ubrana jest jak 
służąca) 

MADDALENA 

Oto ottarz ... (rozgląda się wokół; cisza ją przeraża) 
Jeszcze nikogo„. Straszno„. 

(Incroyable wygląda zza węgła, potem chowa się z powrotem. Od 
strony Cours-la-Reine nadchodzi jakiś mężczyzna okryty peleryną) 

MADDALENA 

To on! Andrea CMnier! 

CHEN I ER 

Oto jestem. 

52 

(Maddalena chce mówić, ale wielkie wzruszenie odbiera jej mowę) 

CHENIER (zdziwiony jej milczeniem) 

Mam z tobą pójść? Ktoś cię przystał? 

Mów, kto mnie pragnie? 

MADDALENA (słabnie, opiera się z drżeniem o ottarz) 
Ja. 

CHENIER (zmylony jej strojem) 

Ty? Kim jesteś? 

(Incroyable podchodzi ostrożnie bliżej , chowa się za drzewem) 

MAD DALE NA 

Przypomnij sobie! 

CHENIER (szukając w pamięci) 
Tak, pamiętam . 

MADDALENA 

.Nie znasz jej, Miłości!'„. 
(aby ożywić jego pamięć, Maddalena przywołuje słowa CMniera, 
które recytował owego wieczora, kiedy się poznali w zamku Coigny) 

CHENIER (zaskoczony tym miłym wspomnieniem, z zapałem) 
Już ten głos do mnie przemawiał ... 

MADDALENA 

.z miłości , daru niebios, nie drwij' ... 

CHEN I ER 

Chcę cię zobaczyć! 

MADDALENA 

Patrz! 

CHEN I ER 

Ach, Maddalena de Coigny! „. 
„.Ty? Ty? 

INCROYABLE 

To ona! Blondyna! Szybko do Gerarda! 

(wymyka się ukradkiem) 

MADDALENA 

Spójrz! Jakiś cień! 

CHEN I ER 

(idzie do rogu, gdzie wcześniej krył się Incroyable) 

Nikogo! Ale to miejsce nie jest bezpieczne. 

MADDALENA 

Bersi je wybrała . 

W razie zagrożenia , udam jej pokojówkę, 

która przynosi swej pani mantylkę . 

GIORDANO 

CHENIER 
Pani do mnie pisała? 
Ciqgle ukrywająca się przyjaciółka , 

ciągle uciekająca? 

MAD DALE NA 
Pan był tak silny, 
ja zaś w niebezpieczeństwie, 
a pogrążona w smutku myślałam często , 

by błagać pana o spokój i ratunek, 

lecz brakło śmiałości. 
Wreszcie przeznaczenie 

skrzyżowało nasze drogi! 

I kiedy Pana zobaczyłam , 

pomyślałam , jak o bracie. 

Wtedy napisałam panu wszystko, 

co serce dyktowało lub rozum. 

A serce mówiło, że obronisz tą, 

co cię niegdyś obraziła! 
Na tym świecie tylko Bersi mnie kocha, 

to ona mnie ukrywa. 

Od miesiąca jestem śledzona , 

chodzą za mną. I gdzie uciekać? 

Wtedy usłyszałam, 
że Pan też stracił wpływy„. i przyszłam . 

Posłuchaj! Jestem samotna! 
Sama wobec zagrożenia! I tak się boję! 

Ochronisz mnie? W tobie nadzieja! 

CHEN I ER 
Szczęśliwa chwila, wzniosła chwila miłości! 

Potęga ducha urąga terrorowi! 

Oczyściłaś moje serce 

z wszelkiej podłości! 
Kocham życie, ale nie lękam się śmierci! 

Ach, zostań na zawsze! 

MADDALENA 

Z tobą w niebezpieczeństwie? 

Z tobą w czas terroru? 

CHEN I ER 

W moich ramionach minie twój lęk! 

Po kres życia zostaniemy razem! 

MADDALENA 

Po kres życia zostaniemy razem! 

CHEN I ER 

Po kres życia zostaniemy razem! 

MADDALENA 

Ach! Szczęśliwa chwila, 

wzniosła chwila miłości! 
Potęga ducha „. urqga terrorowi! 

ANDREA CHENIER 

CHEN I ER 
Oczyściłaś moje serce. 

MAD DALE NA 
Oczyściłeś moje serce. 

CHENIER, MADDALENA 

Nie lękam się śmierci, nie lękam! 

Szczęśliwa chwila! 
Po kres życia będziemy razem! 

(wbiega Gerard, za nim Incroyable) 

GERARD 
Maddaleno de Coigny! 

MADDALENA (rozpoznając go z przerażeniem) 

Gerard! 

GERARD 
Niczym zjawę nocną znalazłem cię znów! 

(usiłuje przemocą oderwać ją od CMniera) 

CHEN I ER 

Ruszaj swoją drogą! 

GERARD 
To towar zakazany! 

(CMnier wyciąga ukrytą w lasce szpadę i i tnie twarz Gerarda, który 
głośno krzyczy. Widzi nadbiegającego Rauchem i wskazuje na 
Maddalenę) 

CHENIER (do Rouchera) 

Ratuj ją! 

GERARD (do lncroyabla) 

Za nią! 

(Gerard sięga po szpadę i rzuca się na CMniera. Roucher wyciąga 
dwa pistolety i mierzy do lncroyable'a; szpieg zatrzymuje się) 

ROUCHER 

Ani się waż! 

INCROYABLE 
Sprowadzę gwardię! (wybiegając) 

GERARD (pojedynkując się z CMnierem) 

Wykradnę cię katu! 

CHENIER (szyderczo) 

Walczysz jak mnich! 

Tyś może Chobot? 
(zadaje cios Gerardowi, który pada na stopnie ottarza Marata) 
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GERARD 

Ach! Jesteś CMnier ... Uchodź! 

Twoje imię Fouquier-nnville ma na liście. 
Idź! Chroń Maddalenę! 

(CMnier ucieka) 

INCROYABLE (zza sceny) 

Przy moście Peronnet! 

(ze wszystkich stron wpadają ludzie, także Incroyable 
z oddziatem Gwardii Narodowej i Mathieu) 

MATHIEU 

Gerard raniony? 

TWM 

Raniony? 

INCROYABLE 

A sprawca ... 

TŁUM 

A sprawca? 

(Gerard unosi się z trudem i spojrzeniem nakazuje milczenie) 

GERARD 

Nieznany ... (mdleje) 

MATHIEU (ze stopni ottarza Marata) 

Tej zbrodni winni pewnie żyrondyści! 

TWM 

Śmierć! śmierć! śmierć żyrondystom! 
Śmierć! śmierć! Śmierć! 

koniec aktu drugiego. 

AKT TRZECI 

(pierwsze posiedzenie Trybunału Rewolucyjnego. Wielka sala na 
parterze podzielona jest na dwie części: prawą przeznaczoną 
dla sądu, lewą dla publiczności. Na stole prezydialnym urna z 
pomalowanego drewna. Nad stotem, między dwiema pikami, 
wielki trójkolorowy transparent z napisem: ,Obywatele! Ojczyzna w 
niebezpieczeństwie!' . Obok urny Mathieu i Horacy. W drugiej części 
sali spory ttum ludzi. Trwa publiczne zbieranie datków. Mathieu 
przemawia do zebranych, w ręce trzyma fajkę, którą pomiędzy 
jedną kwestią a drugą mocno się zaciąga) 

MATHIEU 

Dumouriez, zdrajca i jakobin, 

przeszedł do wrogów - łajdak! 

Coburg, Brunszwik, Pitt - niech go zaraza! -

i stare lupanary całej Europy są przeciw nam! 
Armii trzeba i złota! · 

Ta oto urna i ja, który do was mówię, 
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wyobrażamy stan ojczyzny. 

(żadnej reakcji ze strony zebranych) 
No, nikt się nie ruszy? 

Może gilotyna przemówi do waszych gtów i sumień! 

(niektórzy zbliżają się do urny i wrzucają różne przedmioty 
i pieniądze) 

Ojczyzna w niebezpieczeństwie! 

Teraz, jak przedtem Barere, 

ja wznoszę okrzyk stawami Louverture'a: 
,Wolność i kartofle!' 

(dostrzega nadchodzącego Gerarda i przerywa uradowany) 
Ale patrzcie, tam jest Gerard! 

On wyjmie wam z kieszeni 

stare ludwiki stawami, jakich ja nie znam!. .. 
(Gerard ukazuje się) 

.. . Gwiżdżę na piękne stówka! 

I jeszcze się tym chetpię! 

OBYWATELE 

Obywatelu Gerardzie, witaj! Wiwat! 

MATHIEU 

Jak twoja rana? 

GERARD 

Dzięki, obywatele. 

(do Mathieu) 

Moja silna natura gotowa 

już stużyć ojczyźnie! 

MATHIEU (wskazując na urnę) 

Tu jest twoje miejsce. 

(zaczyna od nowa) 

Dumouriez, zdrajca i jakobin, 

przeszedt do wrogów: śmierć im wszystkim! 
Ojczyzna w niebez ... 

(dostrzega, że zgasta mu fajka) 
Oddaję ci gtos! 

GERARD 

Łzami i krwią sptynęta Francja! 
Stuchajcie! 

Laudun wywiesito biatą flagę! 

W ogniu jest Wandea! 

Bretania nam grozi! 

A Austria, Prusy i Anglia, 

wszyscy w pierś Francji 

uzbrojone wbijają szpony. 

Potrzeba ztota i krwi! 

Zbędne ztoto naszyjników, 

Francuzki, ztóżcie w ofierze. 

Poświęćcie waszych synów matce wielkiej, 
Ojczyźnie, o, matki francuskie! 

(gtęboko wzruszone kobiety podbiegają do urny, najpierw 
pojedynczo, potem gromadnie i z wielkim entuzjazmem wrzucają do 
niej wszystkie pieniądze i kosztowności, jakie mają przy sobie) 

GIORDANO 

OBYWATELKI (w matych grupkach) 

Bierz, to pamiątka!. „ 

Ola ciebie! .. , Dla ciebie! ... Pierścień! ... 

I bransoletka! „. 

Bierz! ... To dla ciebie! ... 

Tygodniowy zarobek! „. 

I srebrna klamra!. „ 

Dla ciebie! 

MADE LO N 
Przejście! ... Przejście! ... 

OBYWATELKI 

Oto dwa kolczyki ztote! ... 

Wszystko co mam! „ . 

Krzyżyk! „. Trzymaj!. „ 

Dla ciebie! 

(ludzie rozstępują się, robiąc miejsce starej, ślepej kobiecie, która 
opiera się na ramieniu piętnastoletniego chłopca . Kobieta idzie 
powoli w stronę stołu , na którym zbiera się dary na rzecz ojczyzny) 

MADELON 

Jestem stara Madelon! 

Mój syn nie żyje . Na imię miot Roger; 

polegt, kiedy szturmem brano Bastylię; 

jego pierworodny syn pod Valmy 

dostat galony i grób! 

Jeszcze kilka dni, a i ja umrę! 

(delikatnie popycha chtopca do przodu i przedstawia go) 

Oto syn Rogera, ostatnia kropla mojej starej krwi„ . 

Weźcie go! 

Nie mówcie, że to dziecko. 

Jest silny ... Może walczyć i umierać! 

GERARD 

Przyjmujemy go! 

Jak ma na imię? 

MADELON 

Roger Alberto . 

(pisarz wpisuje go do rejestru) 

GERARD 

Wyjedzie wieczorem. 

MADELON (do chtopca) 

Radości moja, żegnaj! 

(ściska chtopca mocno i catuje) 

Zabierzcie mnie stąd! 
(wyprowadzają jQ) 

Kto mi poda ramię? 

(podbiega kilka kobiet z ttumu; Madelon odchodzi. Przedstawiciele 
Zgromadzenia biorą urnę i wychodzą. Gerard siada przy stole i pisze 
sprawozdanie dla Komitetu. Ttum zwolna się przerzedza. Mathieu 
uprząta salę, w której za chwilę ma obradować Trybur:iat. Z ulicy 
stychać karmaniolę) 

ANDREA CHENIER 

Gł.OSY Z ULICY 
Przyjaciele, jeszcze pośpiewajmy, 

popijmy, przyjaciele, jeszcze, 

i tańczmy wciąż! 
Petne szkło raduje serce, 

z petnym szktem śpiewaj i tańcz! 

Niech żyje wolność! 

Niech żyje wolność! 

Tańczmy karmaniolę! 

Wiwat huku dział! 

Tańczmy karmaniolę! 

Wiwat huku dziat! 

Przyjaciele, jeszcze pośpiewajmy .. . 

INCROYABLE (podchodząc do Gerarda) 

Pfaszek już w klatce! 

GERARD 

Ona? 

INCROYABLE 

Nie, ten mężczyzna . 

Jest w Saint Lazare. 

GERARD 

Od kiedy? 

INCROYABLE 

Od rana. 

GERARD 

Jak do tego doszło? 

INCROYABLE 

Przypadkiem. 

GERARD 

Gdzie byt? 

INCROYABLE 

W Passy, u przyjaciół. 

GERARD 

A ona? 

INCROYABLE 

Jeszcze ani śladu. 
Lecz mężczyzna jest dla kobiety 

taką przynętą, iż sama, 

jak sądzę i wierzę, przyjdzie! 

GERARD 

Nie, nie przyjdzie. 

(z oddali stychać krzyki) 
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INCROYABLE 

Posłuchaj! 

GERARD 

Wrzaski. .. Rozrabiają ulicznicy. 

INCROYABLE 

Nie, to gazeciarze. 

Gakiś krzykacz przebiega pod oknem) 

GAZECIARZ 

Sensacyjne aresztowanie Andre CMniera! 

INCROYABLE 

Ten krzyk·ona też usłyszy! 

GERARD 

I co? 

(Gerard próbuje się przeciwstawić i odpycha lncroyable'a) 

INCROYABLE (z ironicznym gestem) 

Co? Panienkę zakochaną 

oczekiwanie nuży, 

a ponieważ minęła pora 

schadzki w gniazdku 

dam głowę, że twa piękność, 

zdjęta trwogą, wybiegnie na ulicę, 

tak jak jest, na poły ubrana, 

dopóki go nie znajdzie. 

Już biegnie, wypytuje, 

leci tu i tam, węszy, śledzi. 

O? Nadbiega gazeciarz? 

Wykrzykuje jego imię? 

Och, jak cała pobladła! 

Lecz nie chwieje się, nie zgina! 

Potęgą jest miłość! 

Cierpienie przemienia kobietę 

w bohaterkę! 

Waży się na wszystko! Więc ujrzysz ją! 

Cierpliwości! Przyjdzie do ciebie! 

Tak o tym myślę! 

To nie do wiary, lecz prawdziwe. 

(Gerard wstaje i przechadza się gorączkowo) 

GERARD 

I bardziej mnie znienawidzi. 

INCROYABLE 

Czy to ważne? 

Kobieta składa się z ciała i duszy; 

wybierz ciało, to lepsza połowa! 

Szykuj akt oskarżenia! 

(władczym skinieniem nakazuje mu pisać) 

Andrea CMnier musi natychmiast 
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stanąć przed Trybunałem . 

Fouquier-Tinville czeka. Pisz! 

(oddala się i obserwuje tłum przechadzający się po placu) 

GERARD (siada, by pisać) 

Czemu się waham? 

Andrea CMnier od dawna 

był na liście Fouquier -Tinville'a. 

Los jego przesądzony . Dziś czy jutro„ . 

Nie! To podłe! Podłe! 

(Incroyable spostrzega jego wahanie i znów do niego podchodzi) 

INCROYABLE 

Jak ten czas ucieka! 

Tłoczno już na ulicach! 

(znów się oddala) 

GERARD 

(chwyta ponownie za pióro, zastanawia się) 

Wróg ojczyzny? 

Stara bajka, która ciągle błogo upaja lud. 

(zaczyna pisać) 

Urodzony w Konstantynopolu? Cudzoziemiec! 

Studiował w Saint Cyr? Żołnierz! 

(znowu się zastanawia, nagle nachodzi go 

jakaś myśl i znów zaczyna szybko pisać) 

Zdrajca! Dumourieza wspóJnik! 

I poeta? Gorszyciel serc i obyczajów! 

(przy tym ostatnim oskarżeniu znów się zamyśla. Jego oczy 

zachodzą tzami, wstaje i wolno przechadza się tam i z powrotem) 

Kiedyś mnie uszczęśliwiało, 

że pośród nienawiści i mściwośc i 

byłem czysty, niewinny i silny. 

W swą wielkość wierzyłem „. 

Leq ciągle jestem sługą! 

Zmieniłem tylko pana . 

Uległy stuga dzikich żądz! 

Ach, gorzej! Zabijam i drżę, mordując leję tzy! 

Ja, rewolucji syn, pierwszy na całym świecie , 

który jej wołanie usłyszał i swój z nią ztqczył krzyk ... 

Czy straciłem teraz wiarę 

w moje wyśnione przeznaczenie? 

Jakże promieniał blask stawy na mojej drodze! 

Sumienie w sercach budzić ludzkośc i, 

otrzeć tzy poniżonych i cierpiących , 

zmienić glob ziemski w Panteon, 

ludzi w bogów przemienić, 

jednym jedynym pocałunkiem , 

jednym pocałunkiem, jednym uściskiem 

cały ludzki ród ukochać! „. (itd .) 

Teraz wyrzekam się tego świętego głosu! 

Nienawiść przepełnia moje serce, 

a co mnie tak odmieniło - o, ironio - miłość! 

(z rozpaczą) 

Płonę pożądaniem . 

GIORDANO 

Oto mój nowy pan: zmysłowość! 

Kłamstwo wszystko! 

Prawdą jest tylko namiętność! 
(widząc nadchodzącego lncroyable'a podpisuje akt i oddaje mu) 

INCROYABLE 

świetnie! 

Gdzie cię znajdę, gdy ... 

GERARD 

Tu zostanę . 

(Incroyable oddala się, równocześnie wchodzi pisarz sądowy 
Trybunatu Rewolucyjnego. Gerard podaje mu kilka dokumentów, 
wśród nich listę oskarżonych z nazwiskiem Andre CMniera. Pisarz 
zabiera papiery i odchodzi) 

MADDALENA (w drzwiach) 

Charles Gerard? 

MATHIEU 

Tam! Wejdźcie! 

MADDALENA (wchodząc, do Gerarda) 

Nie wiem, czy pan mnie sobie przypomina. 

Jestem Maddalena de Coigny. 

(odbierając gest Gerarda jako próbę pozbycia się Jej) 

Ach, proszę mnie nie odtrącać! 

Jeżeli pan mnie nie wysłucha , będę zgubiona! 

GERARD 

Czekałem na ciebie! Pragnąłem cię tu zwabić!. 

To ja twoim śladem jak psy stałem hordy szpiegów. 

Wszystkie ulice przeszukiwały moje oczy. 

W każdej chwili! 

To ja, by cię zdobyć, pojmałem twego kochanka! 

MAD DALE NA 

To pan! Masz mnie! Mścij się! 

GERARD 

Nie czuję nienawiści! 

MADDALENA 

Czemu chciał mnie pan tu zwabić? 

GERARD 

Czemu pragnąłem cię zwabić? 
Bo cię pragnę! 

Bo tak jest zapisane w księdze twego życia! 
Bo tak niezłomna jest moja wola . 
Tak chciał los i tak się stało . 

Pragnąłem cię, gdy jeszcze jako dziewczynka 
ganiałaś ze mnq po tące 

Wśród zapachów kwitnących traw i dzikich róż! 
Pragnqtem cię i wtedy, 

gdy mi powiedziano: .oto twoja liberia'! 

I tego wieczora, gdy ćwiczyłaś krok menueta, 

ANDREA CHENIER 

a ja, w stroju sługi i niemy, 

rozsuwałem i zasuwałem portierę. 

Poetycka twoja natura, tak powabna, 

doprowadziła mnie do szaleństwa, 

ogromnego i potwornego! 

Lecz cóż? Czy to ważne? Niech tam! 
Choćby na jedną jedyną godzinę 

pragnę zatonąć w oczy twoich głębi! 

Ja, właśnie ja, właśnie ja 

pragnę zatopić moje ręce 

w morzu twoich jasnych włosów. 

(wstaje z wyniosłością) 

Więc powiedz, jak oprzesz się mojej miłości? 

MADDALENA 

Wybiegnę na ulicę! Będę wykrzykiwać swoje imię! 

I śmierć mnie zbawi! 

(Gerard zastawia sobą drzwi) 

GERARD 

Nie, nie zrobisz tego! Nie! 

Nawet wbrew sobie, moja będziesz! 

MADDALENA 

Ach!„. (owładnięta pewną myślą) 

Jeśli za jego życie 

ceną będzie moje ciało, 

to proszę - bierz mnie! 

(podchodzi do niego powoli, wzniosła w swoim poświęceniu) 

GERARD (wybuchając płaczem) 

Jakże go kocha! 

MADDALENA 

Matkę zabili u drzwi mego pokoju; 

umarto, by mnie ocalić! 

Później w nocy, gdy z Bersi błądziłam, 

nagle na trakcie siny blask rozbłysnął 

i rozświetlił przede mną mroczną drogę! 

Spojrzałam! Rodzinna płonęła kolebka! 

Zostałam sama! Wokół mnie nicość! 

Głód i nędza! Troski i niebezpieczeństwo! 

Zachorowałam, a Bersi, dobra i czysta, 

kupczyła swą urodą, sprzedawała się dla mnie! 

Unieszczęśliwiam tych, którzy mnie kochają! 

(nagle z oczyma płonącymi wielką radością) 

W tym cierpieniu przyszła do mnie miłość! 

Głos pełen harmonii rzekł do mnie: 

;ż.yć musisz! Ja jestem życiem! 

W moich oczach odnajdziesz niebo! 

Już nie jesteś sama! ł2y twoje otrę! 
Będę ci towarzyszył i cię wspierał! 

Uśmiechnij się z nadzieją. 
Ja jestem miłością! 
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Cz.y wsz.ystko wokół to krew i błoto? 

Ja jestem bogiem. Jestem zapomnieniem. 

Ja jestem bogiem, który da zapomnienie. 

Jestem bogiem zesłanym z niebios, 

co ziemię chce przemienić w raj! Ach! 

Jestem miłością, jestem miłością, miłością . " 

To anioł zbliża się i całuje pocałunkiem śmierci! 

Ciałem konającej jest moje ciało. 

Weź je więc! Jestem już martwym przedmiotem! 

(pisarz sądowy zbliża się do Gerarda, oddaje mu papiery i wraca 
do swojego pokoju. Gerard przegląda dokumenty, rzuca okiem na 
listę nazwisk oskarżonych . Jedno nazwisko zwraca jego uwagę: 

CMnier) 

GERARD 

Zgubiony! Dam życie za jego ocalenie! 

MADDALENA 

To jest w pana mocy! 

Dopiero rankiem go aresztowano. 

GERARD 

Lecz ktoś, kto go nienawidził, 

na dziś prz.ygotowat jego proces, jego śmierć! 

(zauważa gromadzący się tłum na ulicy i prz.y wejściu) 

Motłoch już tu jest, ciekawski i żądny widoku tez i krwi! 

(z sąsiedniego pokoju dobiega szczęk karabinów i szabli 

żandarmów) 

Słysz.y pani? Kolby! To żandarmi! 

Prz.ywiedli CMniera! 

MADDALENA 

Ocal go! 

GERARD 

Rewolucja pożera swoje dzieci! 

MADDALENA 

Ocal go! 

(Gerard podbiega do stołu i pisze list do Prezesa Trybunatu) 

GERARD 

Twoje przebaczenie doda mi sił! 

Dziękuję! Ja go zgubiłem i ja go obronię! 

(podniecony tłum wpada z tumultem do sali) 

PRZEKUPKI (do jakiejś staruchy) 

Matko Cadet! Chodźcie bliżej barierki, tutaj! 

MATHIEU 

Hej, obywatelko, trochę umiaru! 
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INNE PRZEKUPKI (do towarzyszek) 

Stąd widać i słychać wspaniale! 

MATHIEU 

Będzie dziś , zdaje się, wielki wsad! 

STARE KOBIETY 

Stąd możemy naciesz.yć ocz.y! 

HANDLARKA RYB 

Chodźcie tu , obywatelko Babette! 

RÓŻNI OBYWATELE 

Mnóstwo zdeklasowanych! „ To ta Legray! „. 

I jakiś poeta! „. Chodźcie tu! „. Tak! „. 

PRZEKUPKI (kłócą się ze staruchami) 

Przesuńcie się! 

STARUCHY 

Same się przesuńcie! 

MATHIEU (ingeruje) 

Hej, co za język, obywatelki! 

OBYWATELKI (gawędząc między sobą) 

Dobrze wam się wiedzie? ... 

Tak, a wam?„. Jako tako!„. 

Wracacie z rynku? 

Ja nie! Idę od rogatek! 

Są jakieś nowinki?„ . Nie!„. 

A wy nic nie wiecie?„ . 

Znowu zdrożał chleb! ... 

Wiem, wiem!„ . 

To sprawka tego angielskiego psa, Pitta! 

(idą prz.ysięgli , a za nimi sędziowie) 

MATHIEU 

Miejsce dla przysięgłych! 

GERARD (do Maddaleny) 

Oto i sędziowie! 

OBYWATELE 

Przewodniczy Dumas! 

Vilate! „. To malarz! 

Ten drugi to drukarz, 

trybun Nicolas? 

Tam z tyłu to Fouquier-Tinville! 

(wchodzi Fouquier-Tinville) 

Oskarżyciel publiczny! 

MADDALENA (przyciskając się ze strachem do Gerarda) 

A oskarżeni? 

GIORDANO 

GERARD (wskazując na ciągle jeszcze zamknięte drzwi za 

prz.ysięgłymi) 

o tam, w środku „. blisko prz.ysięgłych . 

(drzwi się otwierają i Maddalena tłumi krzyk) 

MADDALENA 
Oto oni! Dusza we mnie zamiera! 

(wkracza ośmiu żandarmów, którzy wprowadzają oskarżonych 
jednego za drugim, jako ostatni idzie CMnier. Za nim znowu 
żandarmi) 

On nie patrzy. Och, myśli o mnie! 

MATHIEU (do szepczących przekupek) 

Cisza! 

DUMAS (wywołując oskarżonych) 

Gravier de Vergennes! 

FOUQUIER-TINVILLE (czytając notatkę) 

Byty referendarz. 

OBYWATELE 

To zdrajca! To zdrajca! To zdrajca! 

DUMAS (nakazuje oskarżonemu usiąść i wyczytuje dalej) 

Laval Montmorency! 

FOUQUIER-TINVILLE 

Z klasztoru na Montmartrze! 

OBYWATELE 

Arystokratka! 

FOUQUIER-TINVILLE 

Milczeć! 

(zakonnica podnosi rękę na znak, że chce przemówić . ) 

OBYWATELE 

Co tu gadać? Jesteś stara! Milcz i umieraj! 

(zakonnica rzuca tłumowi gasnące spojrzenie) 

DUMAS 

Legray! 

(wstaje młoda kobieta, chce przemówić, ale tłum nakazuje jej 
milczeć) 

OBYWATELE 
Ach! 

DUMAS 

Andrea CMnier! 

ANDREA CHENIER 

GERARD (do Maddaleny) 

Odwagi! 

MADDALENA (patrząc na CMniera) 

Miłości moja! 

OBYWATELE 
To ten poeta! Fouquier-Tinville czyta uważnie. 

Niebezpieczny ten oskarżony! 

FOUQUIER-TINVILLE 

Pisał przeciw Rewolucji! 

Służył pod Dumouriezem! 

OBYWATELE 

Zdrajca! 

CHENIER (do Fouquier-Tinville'a) 

Kłamiesz! 

FOUQUIER-TINVILLE, DUMAS 

Milcz! 

GERARD 

Mów! 

MADDALENA 

O, miłości moja! 

OBYWATELE 

Niech mówi! Niech mówi! 

Niech obali oskarżenia! 

GERARD (zrozpaczony do Maddaleny) 

Ja to zrobiłem! 

CHEN I ER 

Tak, byłem żołnierzem, 

ale dumnie patrzyłem w twarz śmierci, 

która teraz haniebnie ma być mi zadana. 

Byłem poetą, a moje pióro 

stało się okrutną bronią przeciw hipokrytom! 

Głosem natchnionym opiewałem ojczyznę! 

Przepływa życie moje niczym biały żaglowiec, 

wznoszący ku niebu swoje maszty, 

ku słońcu, które je złoci , 

i zanurzający dziób w pianie błękitnych fal„. 

Czy mój okręt, gnany przeznaczeniem, 

zmierza ku białej rafie śmierci? 

Czy to już kres? A niechby! 

Lecz wspinam się na rufę 

i flagę triumfalną rozwijam na wietrze 

z napisem: „Ojcz.yzna!" 

(do Fouquiera-Tinville'a) 

Nie dosięgnie jej twoje błoto! 

Nie jestem zdrajcą! 
Zabijesz mnie? Lecz zostaw mi honor! 
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FOUQUIER-TINVILLE 

Przesłuchajmy świadków! 

(podczas gdy Mathieu i Incroyable wychodzą naprzód, Gerard 
przeciska się przez ttum) 

GERARD 
Zróbcie mi przejście! Jestem Charles Gerard! 

FOUQUIER-TINVILLE 

Dobrze - mów! 

GERARD 

Akt oskarżenia to ohydne kłamstwo! 

FOUQUIER-TINVILLE (zdziwiony) 

Przecież to ty go napisałeś? 

(podnosi dokument w górę) 

GERARD 

Fałszywie oskarżyłem, przyznaję! 

(poruszenie w ttumie, krzyki zdumienia, Fouquier-Tinville podnosi się 
i gorączkowo stuka palcem w pismo Gerardo) 

FOUQUIER-TINVILLE 

Więc jo ponawiam oskarżenie i podtrzymuję! 

GERARD 

To łajdactwo! 

FOUQUIER-TINVILLE 

Znieważasz ojczyznę i sprawiedliwość! 

OBYWATELE 

On jest podejrzany ... Przekupiony! 

GERARD 

Tako sprawiedliwość zwie się tyranią! 

OBYWATELE 

„.on jest przekupiony! Milcz!„. 

GERARD 

Co za orgio nienawiści i zemsty! 

Tu się przelewa krew ojczyzny! 

To my zadajemy cios Francji. 

CMnier to syn rewolucji. 

Dajcie mu wawrzyn, o nie wyrok śmierci! 

Ojczyzno to chwało! 

OBYWATELE 
„ .Milcz! Milcz! Milcz! 

No latarnię! Tok! Co tom prawo! 

No latarnię! No latarnię! To zdrajco! 

Jest przekupiony! Jest przekupiony! 

Milcz! Milcz! Każ mu zamilknąć, Dumas! 
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(odzywają się werble, oddział żołnierzy wyrusza no wojnę) 

GERARD 
Słuchajcie, ludzie, tom jest ojczyzna, 

gdzie się umiera z bronią w ręku! 

A nie tam, gdzie morduje się swych poetów! 

(Fouquier-Tinville daje przysięgłym znak, bysie wycofali, ci 

odchodzą; Gerard podbiega do CMniera, obejmuje go i całuje) 

CHENIER (ściskając Gerardo) 

O, wielkoduszny! O, szlachetny! 

Widzisz, ja płaczę . 

GERARD 

Spójrz tam! 

To blade oblicze ... 

To ona! 

CHEN I ER 

Ona? Maddalena? 

Więc jeszcze raz ją ujrzałem! 

Teraz szczęśliwy umieram. 

(przysięgli wracają; ich przewodniczący podaje przez pisarza 
sądowego wyrok Dumasowi) 

GERARD 

Ciągle jeszcze mam nadzieję! 

(Dumas rzuca krótkie spojrzenie na werdykt, głęboka cisza) 

DUMAS 

śmierć! 

FOUQUIER-TINVILLE 

śmierć! 

(Fouquier-Tinville daje znak oskarżonym, by wyszli. żandarmi 
wprowadzają skazańców . Maddalena wydaje z siebie krzyk 
rozpaczy i zaczyna tkać .. . ) 

koniec aktu trzeciego. 

AKT CZWARTY 

Dziedziniec więzienia Saint Lazare. Głęboka noc. 

(Andrea CMnier siedzi pod latarnią i na małej deseczce pisze 
ołówkiem zrobionym z kawałka ołowiu; pisze szybko, to znów 
zatrzymuje się, szukając właściwych rymów. Obok niego staje 
Roucher. Schmidt wchodzi na podwórzec i zbliża się do Rouchero) 

SCHMIDT 
Obywatelu, przykro mi, ale już późno . 

(Roucher wskazuje na CMniera i daje Schmidtowi znak, by milczał; 
potem wygrzebuje z kieszeni trochę pieniędzy i daje je Schmidtowi) 

GIORDANO 

ROUCHER 
Jeszcze chwilę cierpliwości! 

(Schmidt wychodzi) 

CHENIER (przestaje pisać) 

Wystarczy! 

ROUCHER 

Czytaj! 

CHEN I ER 
Parę wersów „. 

ROUCHER 

Czytaj! 

CHEN I ER 
Tak jak piękny dzień majowy, 

który z pocałunkiem wiatru 

i pieszczotą promieni 

gaśnie na firmamencie, 

z pocałunkiem rymu 

i pieszczotą poezji 

i ja osiągam najwyższy szczyt 

mojego istnienia. 

Koto, którego obroty 

los wyznaczają każdego człowieka, 

przybliża mnie teraz 

do godziny śmierci 

i być może zanim ostatnią 

strofę swoją ukończę, 

kat obwieści mi koniec żywota. 

Niech się stanie! Poezjo, najwyższa bogini! 

Daj jeszcze raz swojemu poecie 

olśniewającą myśl, 

ten, co zawsze, płomień; 

a ja z tobą, która żywo 

płyniesz z mojego serca, 

zrymuję lodowaty oddech człowieka , 

który umiera. 

(Roucher ściska Chśniera. Wraca Schmidt. Przyjaciele podają 
sobie ręce i rozstają się ze wzruszeniem. Słychać na zewnątrz głos 
Mathieu, który śpiewa Marsyliankę . Rozlega się pukanie do bromy 
więzienia . Schmidt, który odprowadził Chśniera , wraca i otwiera 
bramę. Wchodzi Gerard z Maddaleną . Gerard pokazuje Schmidtowi 
przepustkę, wskazując na Maddalenę) 

GERARD 

Ta kobieta ma zezwolenie na ostatnią rozmowę. 

SCHMIDT (przerywa mu) 
Skazany? 

GERARD 

Andrea Chśnier! 

ANDREA CHENIER 

SCHMIDT 

Dobrze. 

MADDALENA (do Gerardo) 

Pamiętasz o swej obietnicy? 

(do Schmidta) 
Stuchoj! Pomiędzy skazanymi, 

którzy zginą jutro, jest .młodo kobieta. 

SCHMIDT 

To to Legray. 

MADDALENA 

Włośnie, ona musi żyć! 

SCHMIDT 
A jak mam wymazać z listy jej nazwisko? 

MADDALENA 

Czy ważne nazwisko, 

jeśli w zastępstwie kto inny 

za nią odpowie? 

SCHMIDT 

W porządku„ . Lecz kto? 

MAD DALE NA 

Jo samo! 

SCHMIDT 

(do Gerarda) 

Ona? 

(do Moddoleny) 

Ty, obywatelko? 

(Gerard potakująco kiwa głową. Moddoleno doje Schmidtowi 
klejnoty i matą sakiewkę) 

MADDALENA (do Schmidta) 

Dla ciebie! Tu klejnoty. 

A to pieniądze. 

(Schmidt otwiera sakiewkę i widzi błyszczące złoto) 

SCHMIDT 
Rzadki to widok w czasach asygnat! 

(do Gerarda) 
Nie chciałbym„ . Rozumiesz?„ . 

(naśladuje ruch gilotyny) 

O niczym nie wiem! 

(do Maddaleny) 

No dźwięk nazwiska Legray 

wskocz szybko! 

Jo o niczym nie wiem! 

O niczym! 
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(bierze od Maddaleny przepustkę, żeby dać ją Legray. Chowa 
pieniądze i klejnoty, i idzie po więźn ia CMniera. Maddalena 
podchodzi do płaczącego Gerarda) 

MADDALENA 

Błogosławię zrządzenie losu! 

Błogosławię własną śmierć! 

GERARD 

Och, Maddaleno, czynisz ze śmierci los godny pozazdroszczenia! 

(słysząc nadchodzących Schmidta i CMniera, odchodzi szybko na 
następny dziedziniec) 

Muszę ich ocalić! Raz jeszcze do Robespierre' a! 

(Gerard wybiega. Wchodzi CMnier. W świetle latarni rozpoznaje 
Maddalenę) 

CHENIER 

Gdy jestem blisko ciebie, 

ucisza się moja niespokojna dusza; 

ku tobie mkną moje wszystkie pragnienia, 

wszystkie marzenia, cała poezja! 
(patrzy na nią czule) 

W twym spojrzeniu widzę 

tęczowy blask nieskończonych dali. 

Patrzę na ciebie; w zielonej toni 

twych wielkich oczu błąka się moja dusza. 

MADDALENA 

Jestem tu, by cię nie opuścić; 

to nie jest pożegnanie! 

Przychodzę, by umrzeć z tobą! 

To kres cierpienia. śmierć z miłości! 

Ach, ostatnie słowo z mych warg 

dobędzie ona: Miłość! 

CHENIER 

Tyś celem mego życia! 

Nasza miłość ... to miłość dusz! 

MAD DALE NA 

Nasza miłość to miłość dusz! 
Ocalam matkę! 

Maddalena dziś skoro świt przyjmie, 
by umrzeć, imię Idy Legray. 

Widzisz? Niepewne światło dnia 

rozjaśnia posępne krużganki. 

(przyciąga do siebie CMniera i przytula) 

Obejmij mnie! Pocałuj mnie! Kochany! 

CHENIER (całując ją namiętnie) 
Dumo piękności! 

(całuje ją znowu) 

Ty jesteś t~iumfem duszy! 

Twoja miłość, moja wzniosła kochanko, 

to morze, niebo, światło słońca i gwiazd ... 
~ .. to świat! To świat! 
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MADDALENA 

Kochany! Kochany! 

CHEN I ER 

Nasza śm ierć to triumf miłośc i! 

MADDALENA 

Nasza śmierć ... to triumf miłości! 

CHEN I ER 

Ach, błogosławię, błogosławię los! 

MAD DALE NA 

W godzinie śmierci zacznie się wieczność . 

CHEN I ER 

Śmierć! 

MADDALENA 

Wieczność! 

CHENIER, MADDALENA 

Miłość! Miłość! 

(dźwięki werbli ogłaszają, że nadjeżdża wóz kata Sansona) 

CHENIER 

To śmierć! 

MADDALENA 

To śmierć! 

CHEN I ER 

Przybywa wraz ze słońcem! 

MADDALENA 

Przybywa wraz z porankiem! 

CHEN I ER 

Ach, nadchodzi jak jutrznia! 

MADDALENA 

Wraz ze słońcem , co ją ozłaca ! 

CHEN I ER 

Przybywa do nas z nieba, 

w woalu z róż i fiołków! 

CHENIER, MADDALENA 

M iłość! Miłość! 

Nieskończona! 

Miłość! Miłość ! 

SCHMIDT 

Andrea CMnier! 

GIORDANO 

CHEN I ER 

To ja! 

SCHMIDT 

Ida Legray! 

Maddalena 

To ja! 

(Maddalena i CMnier wchodzą na wóz Sansona) 

CHENIER, MADDALENA 

Witaj nam śmierci! 

(kiedy odjeżdża wóz, wraca Gerard. W ręce trzyma pismo 
Robespierre'a, który odmówił mu posłuchania . 

,Nawet Platon wygnał poetów ze swojej republiki' ) 

koniec aktu czwartego i ostatniego. 

Umberto Giordano (1867-1948) 

Zaliczany do grupy włoskich werystów. W swej 
twórczości nigdy nie ograniczat się jedynie do 
komponowania oper, lecz uważnie śledzit muzykę 
swoich czasów. Urodzit się w Foggii. Wyksztatcenie 
muzyczne zdobyt w konserwatorium neapolitańskim . 

Już podczas studiów napisat swojq pierwszq 
operę Marino. Zgłoszona do konkursu, nie zdobyta 
nagrody, ale zwrócita uwagę wydawców na młodego 
kompozytora . Następna, zatytutowana Zfe życie została 
z powodzeniem wystawiona w Rzymie. 
Po niej powstawaty najbardziej znane dzieta Giordana: 
Andrea Chenier, Syberio, Fedora, a potem Madame 
Sans-Gene, La ceno delle Beffe (Uczta szyderców). 
Od czasu napisania ostatniej opery Król, zaprzestat 
niemal całkowicie dziatalności kompozytorskiej. 
Zmart w Mediolanie. 
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4 lutego 1905, Teatr Wlelkl, premiera polska 
włoska wersja językowa 

dyrygent VITTORIO PODESTI 
reżyseria JÓZEF CHODAKOWSKI 
scenografia N. N. 
przygotowanie chóru N.N. 
choreografia ENRICO CECCHETTI (?) 

Andrea CMnier CARLO BARRERA 
Gerard MATTIA BATTISTINI 
Maddalena GERALDINE FARRAR 
Hrabina ELDA VEROLI 
Bersi TILDE CAROTINI 
Fleville STANISŁAW TARNAWSKI 
Abbe GIUSEPPE I JÓZEF MORLACCHI 
Mathieu HILARY DYLIŃSKI 
Incroyable MIKOŁAJ LEWICKI 
Roucher STANISŁAW TARNAWSKI 
Madelon MICHALINA FRENKIEL 
Dumas ALEKSANDER (?) ZIÓŁKOWSKI 
Fouquier-Tinville NICCOLÓ I MIKOŁAJ CROTTI 
Schmidt HENRYK KAWALSKI 

liczba przedstawień: l (spektakl zdjęty przez cenzurę) 

23 maja 1906, Teatr Wlelkl, wznowienie 
polska wersja językowa, przekł. N.N. 

dyrygent VITTORIO PODESTI 
reżyseria JÓZEF CHODAKOWSKI 
scenografia N. N. 
przygotowanie chóru N. N. 
choreografia ENRICO CECCHETTI (?) 

Andrea CMnier IGNACY DYGAS 
Gerard GABRIEL GÓRSKI 
Maddalena HELENA ZBOIŃSKA-RUSZKOWSKA 
Hrabina ELDA VEROLI 
Bersi ZOFIA ULBRYCH 
Fleville STANISŁAW TARNAWSKI 
Abbe GIUSEPPE I JÓZEF MORLACCHI 
Mathieu HILARY DYLIŃSKI 
Incroyable MIKOŁAJ LEWICKI 
Roucher STANISŁAW TARNAWSKI 
Madelon MICHALINA FRENKIEL 
Dumas ALEKSANDER (?) ZIÓŁKOWSKI 
Fouquier-Tinville NICCOLÓ I MIKOŁAJ CROTTI 
Schmidt HENRYK KAWALSKI 

liczba przedstawień: 9 

6 lutego 1925, Teatr Wlelkl, premiera 
polska wersja językowa, przekł. Wacław Brzeziński 

dyrygent: ARTUR RODZIŃSKI 
reżyseria: ADOLF POPŁAWSKI 
scenografia: WINCENTY DRABIK 
przygotowanie chóru: DAGOBERTO POLZINETTI 
choreografia: PIOTR ZAJLICH 

Andrea CMnier STANISŁAW GRUSZCZVŃSKI 
Gerard FRANCISZEK FRESZEL 
Maddalena ADELINA CZAPSKA 
Hrabina HELENA JAROSZÓWNA 
Bersi MARIA BUDZISZEWSKA 
FIMle GUSTAW IVO 
Abbe GIUSEPPE I JÓZEF MORLACCHI 
Mathieu PIOTR SZEPIETOWSKI 
Incroyable MAURYCY JANOWSKI 
Roucher EUGENIUSZ MOSSAKOWSKI 
Madelon MICHALINA FRENKIEL 
Dumas p. ZWIERZ (artysta chóru) 
Fouquier-Tinville ZVGMUNT TOKARSKI 
Schmidt ZVGMUNT TOKARSKI 

liczba przedstawień: 8 

18 kwietnia 1961, Opera Warszawska, premiera 
polska wersja językowa, przekł. Joanna Kulmowa i Jerzy Semkow 

dyrygent JERZV SEMKOW 
reżyseria FRANK DE QUELL 
scenografia IRENA LORENTOWICZ 
przygotowanie chóru KAZIMIERZ KORD 
choreografia RAISSA KUZNIECOWA 

Andrea CMnier BOGDAN PAPROCKI 
Gerard ANDRZEJ HIOLSKI 
Maddalena MARIA FOŁTYN 
Hrabina KRYSTYNA SZCZEPAŃSKA 
Bersi BOŻENA BRUN-BARAŃSKA 
FIMle JÓZEF WOJTAN 
Abbe JAN GÓRALSKI 
Mathieu WŁADYSŁAW SKORACZEWSKI 
Incroyable JAN GÓRALSKI 
Roucher JÓZEF WOJTAN 
Madelon FRANCISZKA DENIS-SŁONIEWSKA 
Dumas JAN GLONEK 
Fouquier-Tinville JERZV KŁODZIŃSKI 
Schmidt JAN GLONEK 

liczba przedstawień: 13 

opr. (pch) 



Dyrygent, dyrektor muzyczny Sinfonia Helvetica i festiwalu HMusique & AmitieH w Szwajcarii, 
Canadian Chamber Orchestra, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Poznańskiej oraz 
I gościnny dyrygent Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Po ukończeniu studiów w Poznaniu w klasach dyrygentury (Stefan Stuligrosz i Witold 
Krzemieński) , kompozycji (Florian Dąbrowski) i skrzypiec (Jadwiga Kaliszewska) wygrał 
konkurs na stypendium doktoranckie w słynnej amerykańskiej Eastman School of Music 
pod okiem takich mistrzów, jak Leonard Bernstein i Seiji Ozawa. Był asystentem Kurt Masur 
w Filharmonii Nowojorskiej. 
W 1984 roku wygrał zdobył Grand Prix oraz wszystkie nagrody specjalne na prestiżowym 
Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Ernesta Ansermeta w Genewie. 
W następnym roku nagrodzono go HEuropdische Fórderpreis tur Musik0 dla .Europejskiego 
Muzyka Roku0

• 

Dyrygował tak renomowanymi orkiestrami, jak: London Symphony, Montreal Symphony, 
Orchestre National de France i orkiestrami w takich miastach jak Paryż, Rzym, Genewa, 
Zurich, Bruksela, Madryt, Lizbona, Oslo, Sztokholm, Kopenhaga, Warszawa, Chicago, 
Cincinnati, San Diego, Montreal, Toronto, Vancouver, Ottawa, Jeruzalem, Tel Aviv, 
Tokio, Hongkong czy Tajwan . Prowadził orkiestry operowe w Szwajcarii, Polsce, Anglii , 
Niemczech, we Włoszech , w Monte Carlo, Szwecji, USA i Kanadzie. 
Koncertował z tak znakomitymi solistami, jak: Mścisław Rostropowicz, Martha Argerich, 
Anne-Sophie Mutter, Vladimir Ashkenazy, Henryk Szeryng, Pinchas Zuckerman, Marilyn 
Home, Kathleen Battle, Gwyneth Jones oraz wielokrotnie z Krystianem Zimermanem. 
Jego nagrania płytowe zdobyły wiele nagród oraz wysokie uznanie krytyków i publicznośc i. 

(fot. archiwum) 
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Reżyser operowy, filmowy i teatralny. Studiował na wydziale reżyserii PWSFTViT w Łodzi. 
Debiutował telewizyjnym obrazem Zad wielkiego wieloryba. Nakręcił : Pożegnanie jesieni 
(1 990) według powieści Witkacego (premiera na festiwalu w Wenecji), za które otrzymał 
Nagrodę im . Andrzeja Munka oraz Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za najlepszy debiut, 
Łagodną (1995) na motywach opowiadania Fiodora Dostojewskiego oraz Egoistów 
(2001 ). Był dyrektorem artystycznym Studia im. Karola Irzykowskiego (1990-1992). 
W teatrze dramatycznym zrealizował autorski spektakl Lautreamont-Sny ze scenografią 
Andrzeja Kreutza Majewskiego (1992, Teatr Studio w Warszawie) oraz Makbeta (1996, 
Teatr Powszechny w Warszawie); przygotował kilka przedstawień dla Teatru Telewizji 
(Natalia Dostojewskiego, Siostry Briusowa, Adriana Lecouvreurwg Scribe'a). 
W operze debiutował w 1995 roku Wyrywaczem serc Elżbiety Sikory według prozy Borysa 
Viana (festiwal Warszawska Jesień , Centrum Pompidou w Paryżu). W maju 1999 roku 
na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie odbyła się premiera Madame 
Butterfly ze scenografią Borisa Kudlicki - odtąd stałego współpracownika reżysera. Wielkim 
sukcesem było przeniesienie tej inscenizacji do Washington Opera w październiku 200 l 
roku na zaproszenie słynnego Placido Domingo. 
Kolejne inscenizacje operowe Trelińskiego : Król Roger (2000), Otello (200 l ), Oniegin 
(2002), Don Giovanni z kostiumami Arkadiusa (Warszawa 2002, Los Angeles Opera 
2003), Dama pikowa (Staatsoper unter den Linden w Berlinie 2003, Warszawa 2004), 
Andrea Chenier (Teatr Wielki w Poznaniu, Washington Opera 2004). Amerykańską premierą 
opery Giordana dyrygował Placido Domingo. W marcu 2005 roku Madame Butterfly miała 
premierę w Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu, dyrygował Valery Giergiev. 
W 200 l roku Mariusz Treliński został laureatem Nagrody im. Karola Szymanowskiego za 
reżyserię Króla Rogera. Od maja 2005 roku jest dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej (fot. J. Poremba). 
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Scenograf, designer. Studiował na wydziale scenografii Akademii Sztuk Muzycznych 
w Bratysławie oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Groningen (Holandia). W 1995 roku 
został asystentem i współpracownikiem Andrzeja Kreutza Majewskiego, rok później 
rozpoczqł samodzielnq współpracę z warszawskim Teatrem Wielkim - Operq Narodowq. 
Autor scenografii do spektakli: Andrzeja żuławskiego (Straszny dwói), Tomasza Koniny 
(Tankred) oraz wszystkich inscenizacji operowych Mariusza Trelińskiego (Madame Butterfly, 
Król Roger, Otello, Oniegin, Don Giovanni, Dama pikowa, Andrea Chenie!). 
Amerykańskie premiery Madame Butterfly i Don Giovanniego (Waszyngton, Los Angeles) 
odniosły ogromny sukces u publiczności i krytyki. W grudniu 2004 roku przygotował 
scenografię do Damy pikowej w Staatsoper unter den Linden w Berlinie, w marcu 2005 
- do Madame Butterfly dla Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu . 
Był autorem scenografii do spektakli operowych Marka Weissa-Grzesińskiego w Poznaniu 
(Galina, Carmen, Halka), Josefa Prudka w Nórodnim Divadle w Pradze (Sprzedana 
narzeczona), Dale'a Duisinga we Frankfurt Oper (Podróż do Reims) oraz kostiumów 
do Romea i Julii Prokofiewa w choreografii Emila Wesołowskiego (Teatr Wielki - Opera 
Narodowa w Warszawie) i Wyrywacza serc Elżbiety Sikory. 
Współpracuje także z teatrami dramatycznymi, m.in. jest autorem kostiumów do Makbeta 
(reż. Mariusz Treliński), scenografii do Wiśniowego sadu (reż. Maciej Prus) 
oraz Ryszarda li (reż . Andrzej Seweryn) w Teatrze Narodowym w Warszawie, Hamleta 
w Teatrze Arena w Bratysławie (reż. Anton Sulik). Zaprojektował scenografię do Tańca 
wampirów Romana Polańskiego w warszawskim Teatrze Roma. 
Wspólnie z Andrzejem Kreutzem Majewskim stworzył projekt polskiego pawilonu na 
EXPO 2000 w Hanowerze. Pracuje także dla filmu i telewizji, m.in. Suzanne (reż. Dusan 
Rapos), Egoiści (reż . Mariusz Treliński), a także Between Strangers z Sophiq Loren w roli 
głównej (reż. Edoardo Ponti). Od 1 sierpnia 2005 roku jest naczelnym scenografem Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej. (fot. J. Poremba) 
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Tancerz, choreograf, pedagog. Od 1995 roku Dyrektor Baletu Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej. 
Ukończył Szkołę Baletowq w Poznaniu. Poczqtkowo pracował w Operze Poznańskiej 
(1966-1973), którq opuścił wraz z innymi tancerzami Conrada Drzewieckiego i został 
solistq, a w 1976 roku pierwszym solistq Polskiego Teatru Tańca. Stworzył tam szereg 
kreacji w choreografii Conrada Drzewieckiego, występował w wielu krajach Europy, brał 
udział w kilku filmach baletowych. Współpracował jako pedagog z poznańskq szkołq 
baletowq, prowadził zajęcia baletmistrzowskie w Polskim Teatrze Tańca. 
Przez sezon kierował baletem Opery Wrocławskiej (1979-1980), następnie Teatru 
Wielkiego w Poznaniu. W połowie 1982 roku przyjqł funkcję kierownika baletu 
w warszawskim Teatrze Wielkim. Rozpoczqł też współpracę choreograficznq z teatrami 
dramatycznymi i muzycznymi. Pracował z wieloma wybitnymi reżyserami, zdobywajqc 
bezcenne doświadczenie inscenizatorskie. Szczególnie interesujqca okazała się 
paroletnia współpraca choreograficzna z Januszem Wiśniewskim przy jego kolejnych 
przedstawieniach autorskich. 
Przygotował choreografię do wielu inscenizacji operowych: m.in. do wszystkich spektakli 
Mariusza Trelińskiego. 
Najważniejsze realizacje choreograficzne Emila Wesołowskiego: 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; także Teatr Wielki w Łodzi, Polski 
Teatr Tańca i Opera Wrocławska), Mozartiana (muz. P Czajkowski, Polski Teatr Tańca, 
1990), Dies irae (muz. R. Maciejewski, Teatr Wielki w Warszawie, 1991 ), $więto wiosny 
(muz. I. Strawiński , Teatr Wielki w Warszawie, 1993), Romeo i Julia (muz. S. Prokofiew, 
Warszawa, 1996), Tryptyk: Powracające fale, Harnasie, Krzesany (muz. M. Karłowicz, 
K. Szymanowski, W. Kilar, Warszawa, 1997), Cudowny Mandaryn (muz. B. Bartók, 
Warszawa, 1999). (fot. P Rosłon) 
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Kostiumolog filmowy i telewizyjny, projektantka mody. Absolwentka Państwowej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi (1969). Projektowała kostiumy do produkcji filmowych takich 
reżyserów, jak: Andrzej Barański, Ryszard Ber, Paweł Komorowski, Andrzej Krauze, 
Wojciech Has, Jerzy Hoffman (Potop, Ogniem i mieczem), Juliusz Machulski (Szwadron) , 
Jan Rybkowski (Gniazdo) , Jerzy Wójcik, Andrzej Żuławski (Na srebrnym globie, Borys 
Godunow, Bfękitna nuta, Szamanka). Była także autorką kostiumów do filmów dla dzieci, 
m.in. Pierścień księżnej Anny (reż . Maria Kaniewska) oraz Dzieje mistrza Twardowskiego 
(reż . Krzysztof Gradowski). Uczestniczyła w realizacji kostiumów do hollywoodzkiej 
produkcji Ostatni smok. 
Pracowała dla teatrów dramatycznych i Teatru Telewizji. Zaprojektowała kostiumy do takich 
przedstawień : Kfamczucha (Teatr TV, reż. Paweł Trzaska), Wesele (Teatr Powszechny, reż. 
Krzysztof Nazar), Tristan i Izolda (Teatr TV, reż . Krystyna Janda), Cezar i Pompejusz (Teatr 
TV, reż . Jerzy Antczak), Ksiądz Marek (Teatr TV, reż . Krzysztof Nazar). 
Jej wielką pasją jest projektowanie mody. Do swoich sukcesów w tej dziedzinie 
zalicza kolekcję autorską pokazaną w Lyonie i kolekcję polską, przedstawioną na 
międzynarodowym pokazie w Rouen. Otrzymała nagrodę tygodnika HPrzekró(, a za film 
Medea (reż . Jerzy Wójcik) - medal za realizację roku okręgu łódzkiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków. 
W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie wraz z Pawłem Grabarczykiem 
przygotowała kostiumy do Strasznego dworu w reżyserii Andrzeja Żuławskiego (1998). 
Od 1999 roku współpracuje z Mariuszem Trelińskim przy realizacjach jego przedstawień : 
Madame Butterfly (Warszawa l 999, Waszyngton 200 l, Petersburg 2005), Otello 
(Warszawa 2001 ), Dama pikowa (Berlin 2003, Warszawa 2004) oraz Andrea Chenier 
(Poznań , Waszyngton 2004). (fot. M. Jankowski) 
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Kostiumolog i grafik. Absolwent Wydziału Grafiki Warsztatowej Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi (1983). Od 1984 roku pracuje jako projektant lub współpracuje 
(m.in. z Magdaleną Tesławskq) przy realizacji kostiumów dla filmu i teatru . 
Do jego osiągnięć należą kostiumy do filmów: Przypadki mitosne Baltazara Kobera (reż. 
Wojciech Has), Kanclerz i Żelazną ręką (reż. Ryszard Ber), Borys Godunow, Bfękitna 
nuta i Szamanka (reż. Andrzej Żuławski), Szwadron i Kiler (reż . Juliusz Machulski), Oczy 
niebieskie (reż . Waldemar Szarek), Czfowiek z ... (reż. Konrad Szałajski). Projektował także 
kostiumy do wielkiej produkcji Jerzego Hoffmana Ogniem i mieczem. Był współtwórcą 
kostiumów teatralnych do spektakli w reżyserii Krzysztofa Nazara: Wesele (Teatr 
Powszechny w Warszawie) i Ksiądz Marek (Teatr TV). 
Ma również w swoim dorobku kostiumy do filmów zrealizowanych z myślą o dziecięcej 
widowni, m. in. Maszyna zmian li i Jacek (reż . Andrzej Maleszka) oraz Spano (reż. 
Waldemar Szarek). Był także współtwórcą kostiumów do amerykańskiego filmu Ostatni 
smok. 
W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie wraz z Magdaleną Tesławską 
przygotowywał w 1998 roku kostiumy do Strasznego dworu w reżyserii Andrzeja 
Żuławskiego . Od 1999 roku współpracuje przy realizacjach operowych Mariusza 
Trelińskiego : Madame Butterfly (Warszawa 1999, Waszyngton 2001 , Petersburg 2005), 
Otello (Warszawa 2001 ), Dama pikowa (Berlin 2003, Warszawa 2004) oraz Andrea 
Chenier (Poznań , Waszyngton 2004). 
Jego grafiki były wystawiane w kraju i za granicą, m.in. we Francji, Hiszpanii, Japonii 
i USA. (fot. M. Jankowski) 
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Reżyser światła. Urodziła się i studiowała w Stanach Zjednoczonych, obecnie mieszka 
w Izraelu. Była projektantką świateł do wielu spektakli teatralnych. Do swych 
najciekawszych projektów zalicza przedstawienia: Miarki za miarkę Szekspira, Sześciu 
postaci scenicznych w poszukiwaniu autora Pirandella i Mewy Czechowa na scenie Chan 
Theatre w Jerozolimie oraz Pigmaliona Shawa, Niebezpiecznych związków Laclosa i Nory 
(bergmanowska wersja Domu lalki Ibsena) na scenie Cameri Theatre w Tel Avivie. z kolei 
w tamtejszym Teatrze Narodowym Habima reżyserowała światła do Lotu nad kukutczym 
gniazdem Keseya, Stugi dwóch panów Goldoniego i Dzielnego wojaka Szwejka Haśka, 
a na scenie Beer Sheva Theatre oświetlała przedstawienia Jak wam się podoba Szekspira, 
The Blood Knot Fugarda i Fenicjanek Eurypidesa w reż. Krzysztofa Warlikowskiego. 
Współpracowała z wieloma zespołami operowymi i baletowymi. W Operze Izraelskiej 
wyreżyserowała światła do Napoju mitosnego Donizettiego, Cyrulika sewilskiego Rossiniego 
i Medium Menottiego. Współpracowała jako autorka oprawy świetlnej do baletów 
wykonywanych przez Batsheva Dance Company, Bat-Dor Dance Company, zespół Riny 
Shenfeld oraz Hyena Dance Company w Antwerpii. Obecnie Felice Ross jest szefem 
oświetlenia i nagłośnienia w Centrum Sztuk Scenicznych w Tel Avivie. 
Od kilku lat stale współpracuje z Krzysztofem Warlikowskim przy jego przedstawieniach 
dramatycznych i operowych: Tattooed Tongues Martijna Paddinga w ramach festiwalu 
HWarszawska Jesień0

, Oczyszczeni Sary Kane (Teatr Współczesny we Wrocławiu, 
Teatr Rozmaitości w Warszawie oraz Teatr Polski w Poznaniu), Burza Szekspira (Teatr 
Rozmaitości w Warszawie), Krum Hanocha Levina (TR Warszawa, Stary Teatr w Krakowie). 
Przygotowywała światła do spektaklu Grzegorza Jarzyny: 4.48 Psychosis Sary Kane (Teatr 
Rozmaitości w Warszawie i Teatr Polski w Poznaniu) oraz Gosi tan tutte Mozarta (Teatr 
Wielki w Poznaniu). Od 2001 roku współpracuje także z Mariuszem Trelińskim (Otello, 
Oniegin, Don Giovanni, Dama pikowa, Andrea Chenie(). (fot. archiwum) 
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Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował jako kierownik chóru Opery Śląskiej w Bytomiu 
(1976-82). Następnie kierował chórami: Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni 
i Tańca 0Śląsk0, Akademii Muzycznej W Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego 
w Warszawie. Był twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All Antico (1976-86), specjalizującego 
się w wykonywaniu muzyki renesansu i baroku, a także Chóru Polifonicznego Sacri 
Concentus działającego od 1993 r. w Warszawie. 
Jego wachlarz zainteresowań jest bardzo szeroki : od gregoriańskiej monodii do 
monumentów Wagnera i Pendereckiego. Przygotował chóry do ponad 80 tytułów słynnych 
dzieł operowych. Kierowany przez niego w latach 1985-95 Chór Teatru Wielkiego 
w Warszawie zdobył sobie trwałe uznanie krytyki i publiczności w kraju i za granicą. 
Pod jego kierownictwem chór nagrywał dla Polskich Nagrań, Schwann Koch International, 
Studio Berlin Classic, CPO, a także w TVP i stacjach telewizyjnych ZDF i 3SAT. 
Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami i reżyserami. Za dyrekcji Roberta 
Satanowskiego na scenie warszawskiej zrealizował tetralogię Wagnera z Augustem 
Everdingiem (1988-89). Sięga nie tylko do znanych dzieł oratoryjnych i chóralnych, 
ale także po stare, zapomniane kancjonały i kodeksy. Z Chórem Polifonicznym Sacri 
Concentus koncertuje i nagrywa partytury mistrzów polskiego baroku i romantyzmu 
(J. Elsner, F. Gotschalk, S. Moniuszko, J. Stefani, J. Wański i J. M. Żebrowski), a także 
utwory oratoryjne odkrytego kompozytora lgnaza Reimanna z Dolnego Śląska . 
Współpracuje z Orkiestrą Kameralną Concerto Avenna i z czołowymi wokalistami scen 
polskich. Prowadzi także działalność pedagogiczną. Od 1986 r. wykłada jako profesor 
w warszawskiej Akademii Muzycznej, kształcąc adeptów sztuki dyrygentury chóralnej. 
Od 1998 roku jest ponownie szefem chóru Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
(fot. J. Multarzyński) 
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Fundacja Dom Muzyka Seniora 
00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 66/24 
tel. (22) 621 28 02 , 621 86 47; fax (22) 628 28 35 
BANK MILLENNIUM S.A. nr konta: 59 1160 2202 0000 0000 4025 4742 

Szanowni Państwo. 
środowisko muzyczne postanowiło zjednoczyć swe wysiłki w celu stworzenia 
Domu Muzyka Seniora, który zapewni borykającym się z życiowymi trudno
ściami artystom muzykom godne i spokojne bytowanie w jesieni swojego życia. 
Dom taki powstanie w Kątach w gminie Góra Kalwaria. 
W skład Kapituły Fundacji weszli najwybitniejsi przedstawiciele polskiego śro
dowiska muzycznego obiecując najdalej idącą pomoc w pozyskiwaniu środków 
na realizację tego projektu. 
Znacznego wsparcia finansowego udzielili m.in. Orkiestra Filharmonii Naro
dowej , Wojciech Kilar, Anne-Sophie Mutter, Jadwiga Rappe, KrzysztofJakowicz, 
Ewa Mkhnik, Antoni Wit, Tadeusz A. Żera, Zdzisław Pucek, Stowarzyszenie 
Autorów ZAIKS, Fundacja Kultury i Łukoil Company. Im oraz wszystkim po
zostałym darczyńcom wyrażamy najserdeczniejsze podziękowanie za okazane 
serce i hojność. 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie tego szczytnego celu. 
Wszyscy otaczamy ciepłymi myślami pensjonariuszy Domu Aktora w Skalimo
wie. Dołóżmy więc starań, aby i artyści muzycy, dzielący się z nami swym ta
lentem i mistrzostwem, mogli przy końcu artystycznej drogi cieszyć się bezpie
czeństwem w ich Domu Muzyka Seniora. Niech to będzie jeszcze jeden dowód 
naszej wdzięczności dla nich. 
W Filharmonii Narodowej wolontariusze rozprowadzają „cegiełki" na budowę 
Domu Muzyka Seniora o wartości IO zł i 50 zł. Z góry dziękujemy wszystkim 
nabywcom „cegiełek" w imieniu własnym i przyszłych pensjonariuszy Domu 
Muzyka Seniora. Każda wpłata przybliża nas do realizacji celu, a „cegiełki" -
mamy nadzieję - staną się Państwa pamiątkami zaangażowania w historyczną 
dla środowiska muzycznego sprawę. 

Zarząd Fundacji 

l 
l 
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KIEROWNICTWO TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 
w sezonie 2005/2006 

dyrektor naczelny SŁAWOMIR PIETRAS 
dyrektor artystyczny MARIUSZ TRELIŃSKI 
dyrektor muzyczny KAZIMIERZ KORD 
zastępca dyrektora naczelnego DARIUSZ SOBKOWICZ 
dyrektor ekonomiczny MAREK SZVJKO 
dyrektor techniczny JANUSZ CHOJECKI 
dyrektor baletu EMIL WESOŁOWSKI 
naczelny scenograf BORIS KUDLICKA 
kierownik chóru BOGDAN GOLA 
kierownik literacki PAWEŁ CHYNOWSKI 
kierownik organizacji pracy artystycznej BOGDAN HOFFMANN 
kierownik Muzeum Teatralnego ANDRZEJ KRUCZVŃSKI 
kierownik biura organizacji widowni HANNA KSIĘŻOPOLSKA 
kierownik działu obsługi widzów OLGA SZAYKOWSKA 
kierownik impresariatu EWA BŁASZCZVK 
kierownik biura promocji OLA WOJCIECHOWSKA 
kierownik działu produkcji BOGUSŁAW SYNKIEWICZ 
kierownik pracowni scenograficznej EWA MIKUŁOWSKA 
kierownicy pracowni 
MARIAN MADY JAK, ZBIGNIEW JAWORSKI, MAREK SOTEK, 
LUDWIK FIEGEL, STANISŁAW ŻELECHOWSKI, WALDEMAR SOCHAJ, 
EWA MAJEWSKA, STEFAN KĘPIŃSKI, JÓZEF ROTUSKI, 
IWONA JARMUŻEK, JOANNA WÓJCIK, MAŁGORZATA ZDRODOWSKA 
dramaturg TOMASZ CVZ 

w programie wykorzystano: 
Anonim, Zwyczajna gilotyna, akwaforta, koniec XVll wieku (s. 26) 
Jacques Wagrez, Egzekucja Beatrycze Cenci, ilustracja z frontyspisu z angielskiego wydania 
Les Crimes C81ebres Alexandre'a Dumasa (s. 29) 
Robespierre, anonimowa rycina niemiecka (s. 30) 
talerz z gilotynq przedstawiajqcy śmierć Ludwika XVll, porcelana niemiecka (s. 33) 
filiżanka z gllotynq przedstawiajqca śmierć Marii Antoniny, porcelana (s. 33) 
Ecce Custine, rycina anonimowa (s. 34) 
Antonio canova, Tryumfujący Perseusz, fragment (s. 40) 
oraz zdjęcia z waszyngtońskiej premiery spektaklu Andrea CMnier autorstwa Jacka Poremby. 

redakcja programu TOMASZ cvz 
współpraca KATARZYNA BUDZVNSKA, ANNA MAŁKOWSKA 
ttumaczenie MONIKA ROKICKA 
projekt graficzny PAWEŁ MISZEWSKI 
projekt i realizacja JAREK MAZUREK, JACEK WĄSIK 
druk ZAKŁAD POLIGRAFICZNY Jacek Witkowski 
wydawco TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, Warszawo 
Cena: 15 zł 

tekst nas. 7 
udostępniło 

PWM 
EDITION 

sponsor i wykonawca plakatów I afiszów 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Polskie 

Linie Lotnicze 

LOT 
Mecenasem 

Kultury i Sztuki 





UMBERTO GIORDANO 

ANDREA CHENIER 
Opera w czterech aktach 

Libretto LUIGI ILLICA 

Solo Moniuszki, 15 października 2005, sobo~a, . godz . 19 (premiera) 
jedna przerwa, zakończenie ok. godz. 22 

OBSADA 
KEITH OLSEN I Andreo CMnier 
MIKOW ZALASIŃSKI I Gerard 
TATIANA BORODINA I Moddalena 
MONIKA LEDZION I Bersi 
JOANNA CO~TES I Hrabina 
ANNA WBANSKA I Madelon 
ZBIGNIEW MACIAS I Roucher 
DARIUSZ MACHEJ I Fleville 
ROBERT DYMOWSKI I Fouquier-Tinville 
PRZEMYSŁAW FIREK I Mathieu 
PIOTR FRIEBE I Incredibile 
KRZVSZTOF SZMYT I Ksiqdz 
CZESŁAW GAŁKA I Schmidt 
PIOTR GAŁECKI I Majordomus 
MIECZVSlAW MIWN I Dumas 
lUKASZ ROSIAK I Klown 

Chór, Balet I Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
oraz mimowie I sto1yścl 

GRZEGORZ NOWAK I Dyrygent 
MARIUSZ TRELINSKI I Reżyserio 
BORIS KUDLIĆKA I Scenografia 
MAGDALENA TESŁAWSKA I PAWEŁ GRABARCZVK I Kostiumy 
EMIL WESOŁOWSKI I Choreografio 
BOGDAN GOLA I Przygotowanie chóru 
JANINA A. PAWWK I Przygotowanie muzyczne solistów 
FELICE ROSS I Światła 
ROBERT KUPISZ I Projekty i stylizacja peruk 
GONIA WIELOCHA I Make-up 

PREMIERA: 15 pa:tdzlemika 2005 
Koprodukcja z Teatrem Wielkim w Poznaniu i Washington Opera 

Asystenci dyrygenta: Grzegorz Bemiok, ŁUkosz BorowlCZ, Iwono SowlńSko . Asystenci reżysera : Jon Młodawski, Ewelino Pietrowiak 
Przygotowanie tekstu no tablicę świetlną: Morzeono Domogoto we<lfug przeklodu ZdZis!owo Jaskuły. Komputerowo obsługa tablicy z tekstem: Barbaro Rokowska 

SUfler: Tereso Księżak . lnspiejeoci: Tereso Krasnodębska, Andrzej Wojtkowiak. 
Realizacjo dżwięl<u : Andrzej SoSin, Aleksandro Nagórko, Iwono SoczUk, Małgorzato Skubis 

Noklod: 1200 egz. (druk beZplatny) 



Goście zagraniczni 

KEITH OLSEN 
Tenor. Absolwent Konserwatorium w Son Francisco. Studiował także na Uniwersytecie w Tennessee oraz w słynnej 
nowojorskiej Juilliard School. Artysta ma w swoim repertuarze główne partie w takich operach, jak: Norma Belliniego, 
Carmen Bizeta, Dziewica orleańska Czajkowskiego, Fedora i Andrea Chenier Giordana, Faust Gounoda, Kalia Kabanowa 
Janócka, Rycerskość wieśniacza Mascagniego, Werther Masseneta, Afrykanka Meyerbeera, Opowieści Hoffmanna 
Offenbacha, Mifość do trzech pomarańczy Prokofiewa, Cyganeria, Madame Butterfly, Dziewczę z Zachodu, Tosca, 
Turandot i Manon Lescaut Pucciniego, Sprzedana narzeczona Smetany, Gapriccio Richarda Straussa, Aida, Macbeth, 
La Traviata, Trubadur Verdiego, Holender tufacz Wagnera, S/y i Carmen li Wolfa-Ferrariego. Śpiewał na największych 
scenach operowych świata, występował w ponad 50 teatrach, a były wśród nich: mediolańska La Scala, wiedeńska 
Staatsoper, londyńska Covent Garden (6 kolejnych sezonów), Teatra dell'Opera w Rzymie, Opera Paryska, Deutsche 
Oper Berlin, New York City Opera, San Francisco Opera i Los Angeles Opera. Spektakle z jego udziałem oklaskiwała 
publiczność w Bolonii, Bonn, Cagliari, Florencji, Frankfurcie, Katanii, Lizbonie, Marsylii, Palermo, Sewilli, Stuttgarcie, 
Tuluzie, Turynie, Weronie, Zurychu, a także w Tokio i Santiago de Chile. Był gościem prestiżowych festiwali muzycznych. 
Współpracował z tok wybitnymi dyrygentami, jak: Bernard Haitink, Kurt Masur, Seiji Ozawo, Carlo Riui i Nello 
Santi. Występuje w repertuarze koncertowym śpiewojqc m.in. IX Symfonię Beethovena, Die erste Walpurgisnacht 
Mendelssohno i arie z oper Pucciniego. W swoim dorobku ma płyty: Potępienie Fausta Berlioza (Bayer Records), 
Rodrigo Haendla i Msza żafobna Verdiego (EMI). Nagrywał także dla stacji telewizyjnych: Monon Lescaut dla RAI 
(Włochy), IX Symfonię Beethovena dla MDR (Niemcy), Rycerskość wieśniaczą dla SABC (RPA) i Mszę żafobną Verdiego 
dla NTV (Japonia). 

TATIANA BORODINA 
Sopran. Absolwentko Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu (2000). Laureatka konkursu 
muzycznego *Młode Głosy Wschodu" w Rzymie (1997) i Międzynarodowego Konkursu im. Rimskiego-Korsakowa 
w Sonkt Petersburgu (1998). Zadebiutowała partiq Elsy w Lohengrinie Richarda Wagnera na scenie Teatru Maryjskiego 
(1998), a od 2001 roku jest solistkq tego teatru. W swoim bogatym już repertuarze ma czołowe role sopranowe 
w takich operach, jak: Dama pikowa, Eugeniusz Oniegin, Jolanta i Mazepa Czajkowskiego, Rusafka Dargomyżskiego, 
Faust Gounoda, Halka Moniuszki, Borys Godunow Musorgskiego, Gosi fan tutte i Wesele Figara Mozarta, Madame 
Butterfly, Cyganeria, Siostra Angelika i Turandot Pucciniego, Sodko, Śnieżynka i Opowieść o niewidzialnym grodzie 
Kiteżu i dziewicy Fiewronii Rimskiego-Korsakowa, Otello Verdiego i Zloto Renu Wagnera. Z zespołem Teatru Maryjskiego 
występowała w Austrii (Salzburg Festival), Finlandii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii (Covent Garden), 
we Włoszech (La Scala, Ravenna Festivol), Izraelu, Chinach, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Współpracowała 
z takimi dyrygentami, jak: Christoph Eschenbach, Valery Gergiev, Michael Guttler, Gianondrea Nozedo, Donato Renzetti, 
Thomas Sonderling i Yuri Temirkanov. Artystka wykonuje także repertuar koncertowy, śpiewojqc utwory Beethovena 
(IX Symfonia), Dvoróka (Requiem), Mozarta (Requiem), Poulenca (Gloria), Rachmaninowa (Dzwony), Soint-Saenso 
(Messe de Requiem) i Verdiego (Requiem). 
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