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Aby zrozumieć czyjeś iy· 
cie lub jakiś krajobraz, 
trzeba wybrać wlaściwy 

punkt widzenia, a takim 
jest szczyt. Szczytem życia 
Joanny ~'Arc jest śmierć, 
stos w Rouen. Z tego 
szczytu spogląda ona w 

dramacie, jaki napisałem 

dla Idy Rubinstein wspólnie 
z Honeggerem, na wydarze. 
nia, które ją tam przywio· 
dly„. Mówi się, że umie
rający widzą w ostatniej 
godzinie wszystkie zdarze 
nia calego życia - po. 
bliże śmierci nadaje im 
sens ostateczny. W chwili 

śmierci wszystko staje sii; 
jasne dla przenoszącego 

spojrzenie z jednego ho· 
ryzontu na· drugi.„ 

Claudel i Honegger 
podczas spotkania 
w Mediola ńskiej La Scal i . 
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~~est, miste, coś wpelnie niewyklego w Iou soch Joanny z Domrer:ny, zwanej przez 
potomnych Joanną d'Arc, coś co zdumiewa, 
zmusza do pytania, jak w ogóle ktoś taki 
mógł istnieć„ . I trudno się nawet dziwić, iż 
byli i są ludzie, szukający jakiegoś racjo
nalnego wyjaśnienia zagadki tego tok od
biegającego od wszelkich reguł życiorysu, 
że są i tacy, którzy po prostu zaprzeczali 
jej istnienia, colą błyskawiczną, niebywałą 
karierę tej dziewczyny nazwali wymysłem. 
Trudno się dziwić, że nawet w obliczu faktów 
i dokumentów nie chcieH zgodzić się no 
istnienie Joanny, chociaż z drugiej strony, 
należy im współczuć, iż tok molo zaufali 
wielkości, zagadkowej wielkości ludzkiego 
entuzjazmu i siły ducha. Bo, oczywiście , 
wielka legendo otoczyła Joannę, i gdy ktoś 
ogląda jej konny posąg w Paryżu lub sta
tuę przed katedrą w Reims, to patrzy na 
symbol, na odlany w metolu hotd ojczyzny, 
złożony w postaci Joanny patriotyzmowi 
i niezłomności. Ale oręż w jej ręku - „miecz 
Francji", jak n.ozwał go Bernard Show -

był przed półtysiącleciem nie pomnikową 
ozdobą, ole siłą jej i jej żołnierzy; a i to, 
że było walczącą i triumfującą duszą Fran
cji, to także nie legendowy wymysł . Ponieważ 
to wiejsko dziewczyno, urodzono gdzieś koło 
1412 roku w hrabstwie Voucouleurs no po
graniczu Lotaryngii, usłyszało Boży głos, 
wzywający jq do rotowania kroju, usłuchało 
wezwania i poszło do celu najprościej : 
drogą dziotolności wojskowej i politycznej . 
Tylko tyle. 

I w tym wypadku zestawtenie życiorysu, 
tego co ułamkowo doszło do nas z tego ży
ciorysu, z legendą, z ogromną listą opraco
wan literackich, z pomnikami, kompozycja
mi muzycznymi, z tym wszystkim, co przypi
sywano Joannie, czym ją przyozdobiono lub 
szkalowano, świadczy Q bardzo osobliwym 
stosunku prawdy do zmyślenia. Suche fakty 
są bowiem bardtiej zdumiewające! To ra
czej w artystycznym komentarzu poszukuje 
się wyjaśnienia, motywacji tego, co w życio
rysie Joanny Dziewicy nie poddaje się racjo
nalnej motywacji. Zwykle, przyznajmy, bywa 
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odwrotnie, to legendy, wyobrażen;o kultowe 
oddalają nos od twardego gruntu realnej 
historii. Stoi oto Joanna z wielkiej symboli

cznej legendy na paryskim placu St. Augu-
stin konno, w pel·nej rycerskiej zbroi, jakby 
prowadziło za sobą innych. Upiększona 
i triumfująca. Ale jak w rzeczy samej doszła 
do tego rumaka bojowego, zbroi wodzo
stwa? A doszła. Prawda wydaje się trudniej
sza do pojęcia niż posągi, niż uduchowione 
oblicza Joanny no obrazach lngreso, Dole
roche'o, Matejki i tylu innych chwalców jej 
pomięci. Tok była wzniosło i niezwykła, na
znaczono przez opatrzność, tak pełna siły 
duchowej, że musieli wszyscy to uznać -
to bije jako oczywistość z jej wszystkich wi
zerunków, z poetyckich i legendowych opi
sów jej osoby. Może i tak było, ole spró
bujcie do tej piękności duchowej i· siły 
wewnętrznej przekonać zawodowych żoł
nierzy, chytrych polityków, baronów i książąt 
krwi, a nawet zwykłą szlachtę we Francji 
tamtych lat. Przecież miało 17 lat. I nie była 
mężczyzną. I nie miała poparcia, stanowisko, 
majątku ... 

Napoleon Bonaparte, z colą jego tok 
wcześnie objawioną genialnością, w jej wie
ku był małym chudym porucznikiem artylerii 

w prowincjonalnym garnizonie w Volence, 
potem na równie molo obiecującym stano
wisku pułkowym w Auxonne. I bądźmy pewni, 
iż glosy z góry do niego nie przemawiały, co 
najwyżej upokorzono własnym ubóstwem 
ambicjo. Ale w końcu był zawodowym żoł 
nierzem i po obaleniu dawnego porządku 
we Francji na takich jak on przyszedł czas. 
A i wtedy, gdy serią niezwykłych zwycięstw 
w dwu kompaniach włoskich 1796 i 1797 za
dziwił Europę, to nie należy zapominać, jak 
bardzo do nominacji na ów drugorzędny 
dla Republiki front przyczyniła się jego żo
no - miała kochanko bardzo wysoko, naj
wyżej wtedy we Francji postawionego. Bo
naparte był fenomenalnie uzdolnionym 

sprawnym człowiekiem, jego życiorys wy-
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dowal się współczesnym jedną cudownoś
cią. Ilu trzeba było jednak lat, ilu zwy
cięstw, ilu sprzyjających okoliczności, by ten 
geniusz stanął na czele armii i kroju? 
A jak wielu tygodni potrzebowała Joanna, 
by Karol VII powierzył jej żołnierzy dla od
blokowania oblężonego przez Anglików Or
leanu? W ile miesięcy doprowadziło do ko
ronacji teqoż Karola w Reims? Przecież jej 
cala publiczna działalność trwała od po
czątku r. 1429 do maja roku następnego. 
Wpadła w ręce wrogów króla, przez rok sąd 

duchowny badał jej prawowierność, nastę
pnie jako heretyczka i czarownica została 
skazana, Anglicy spalili ją w mieście Rouen 
30 moja 1431 r. Nie dożyła lat dwudziestu. 
Ani jej wrogowie, ani przyjaciele, nie potra
fili jej uznać za zjawisko normalne, wytłu
maczalne. Dla wrogów była, rzecz jasno, 
narzędziem diablo, dla zwolenników natch
nionym przez Boga duchem, dla wszystkich 
kimś zdumiewającym. Jej realne koleje losu, 
przymierzone do człowieka tak niezwykłego 
w znanej nam historii, jak Napoleon, są 
niby cudowna bajka porównano do sądo
wego protokołu. 

Można, rzecz pewna, zwalić wszystko na 
czasy zabobonu, wyszydzić średniowiecz
nych ludzi i ich wierzenia, jak to zrobił sce
ptyczny Wolter w połowie XVIII wieku. Albo 
odwoływać się do historii czasu, do tego, 
że udręczonej wojną stuletnią Francji, szar
panej przez Anglików i zwady domowe, 
i przez zdziczałe bandy najemników, Francji 
dotkniętej klęskami (Joanna już była na 
świecie, gdy łucznicy Henryko V wygubili 
francuskie rycerstwo pod Azincourt) po
trzebny był przywódco, i hasło, i nowo wia
ra. I można by dodać, iż przy upadku auto
rytetu feudalnej arystokracji, w czasie bun
tów miast i groźnych chłopskich „żokerii", 
nie musiałby takim mężem opatrznościowym 
być ktoś z samej góry społecznej. Bywali w 
tamtych czasach we Francji groźni i słowni 
partyzanci i w wojnie z Anglikami i z wew
nętrznymi wrogami króla, tacy nieraz zacho
dzili wysoko... Byli i przywódcy chłopów 
bardzo wybitni, ole tych się chwytało i tra
ciło, nie szło się z królewskimi sztandarami 
Walezjuszów pod ich komendę. A zresztą 
mąż opatrznościowy, to mąż, nie młoda nie

wiasta - damy i wtedy odgrywały rolę w po
lityce, ale nie na polu bitwy. A Joanna damą 
nie była. Została świętą kościoła -katolickie
go, ale po prawie 500 latach, w r. 1920, 
jeszcze przedtem musiała być rehabilitowa
na, ogłoszona błogosławioną - jej ogrom-

Joanna jako Judyta 

na potem sława nie tłumaczy zagadkowości 
pierwszych kroków: jak to się stolo, że kró
lewski komendant w Vaucouleurs uwierzył 
jej gadaniu, że ukoronuje Karola VII w 
Reims, i że wypędzi Anglików? A chyba je
szcze bardziej zdumiewające, że jakoś na 
ten sam temat porozumiała się na zamku w 
Chinon z samym Karolem VII i jego dworem 
(dziś w ruinach zamku tablica wskazuje salę, 
w której Joanna z Domremy stanęła przed 
swym władcą). A skąd umiała zdobyć po
słuch u żołnierzy? I skąd cokolwiek wiedzia
ła o wojnie? Bo już darmo pytać, skąd ta 
dziewczyna z głuchej prowincji rozumiała, 
jakie są główne kierunki działań, że znała 
się na polityce narodowej lepiej od dyplo
matów ... Miała wiarę, słyszała swoje glosy
niebieskie - ale jak porwała za sobą in
nych? 
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No i kożdy, kto się odtąd postacią Joan
ny Orleańskiej zajmuje( jak sławni wodzo
wie, dostała przydomek od miejsca zwy
cięstwa), musi jakoś na serie takich pytań 
odpowiedzieć, sztuka na różne sposoby tłu
maczy to, co wyrozumieć trudno z garści 
faktów. W wiekowej legendzie ludowej jest 
ona po prostu wysłanniczką Bożą, ratującą 
naród. W pochwalnym utworze, jeszcze za 
życia napisanym przez poetkę Christine de 
Pisan jest ona dowodem świetności rodu 
kobiecego, porównuje się ją z biblijnymi he
roinami takimi, jak Judyta. Nad losem jej 
wyrzekał sławny Franciszek Villon, obok 
utworów świeckich powstawały rychło ref i -
gijne, w rymowanej kronice Chastellainsa 
już w wieku XV powstał jeden z głównych 
kierunków intepretacji postaci Joanny: jesc · 
ona wcieleniem tęskno( ludu, wyraża zbio
rowe dążenia do życia w pokoju i szczęściu . 
Od wieku XVI staje się Joanna postacią 
tragicznej sceny - należy ubolewać, że 
jedno z pierwszych opracowań teatralnych, 
La D~ncelle de Francie Lope de Vegi, nie 
doszło do naszych czasów. Znamy natomiast 
doskonale nader dwuznacznie nakreślony 
obraz Dziewicy w cz. I Szekspirowskiego 
Henryka VI (nie jest tam ona dziewicza, wręcz 
przeciwnie), ale Szekspirowi szlo przecież 
nie o gfpryfikację Joanny, lecz o napiętno
wanie wroga AnglH. Najbardziej chyba ne
gatywny i satyryczny portret wyszedł spod 
pióra Francuza, myślę o wspomnianym już 
poemacie .Woltera (młody Mickiewicz zaczął 
był to 'dziełko ilumaczyć pod tytułem Dar
czanka); znakomity przecież filozof i pole
mista nie tyle osobą historyczną · się zajął, 
ile kpiną z wiary w cuda. Po stu pięćdziesię
ciu latach inny francuski racjonalista, Ana
tol France, podobnie jak Wolter zaneguje 
cudowności dziejów Joanny, ale nie dla kpi
ny, lecz by ukazać realistyczne rysy boha 
terki na tle epoki. 

Romantyczne przewartościowanie postaci 
Joanny, znowu ludowej, pełnej inspiracii 
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i ?btrfotyzmu, nłtrodziło si~„ .w ' Angl1i , Soul
hey stworzył o niej epos, .pisdli o niej także 
S. 1 T . . Colericfge i Burke. J3ardzo osobliwq, 
daleką od ristorfi wersję losów Dziewicy 
Orleańskiej stworzył Fryderyk Schiller, ka
Ż'qc Jej walczyć z namiętnością, przeżyć roz
darcie wewnętrzne, przezwyciężyć na koniec 
dualizm idei i życia real n ego w śmierci n.:i 
polu bitwy. Mamy w dramacie Schillera po
czątek rozlicznych spekulacji psychologi
cznych na temat zagadki tej postaci -- po
szukiwania takie zyskały ogromny materiał. 
gdy w r. 1841 opublikowano akta procesu 
Joanny. Charakterystyczne, iż od czasów ro
mantyzmu rośnie jeszcze postać Joanny, jako 
symbolu narodowego - gloryfikuje ją w swej 
demokratycznej Historii Francji Jules Miche
let, francuscy pisarze - i politycy - odwołują 
się do jej tradycji po Waterloo, po klęsce 
1871-go, tak jak potem w czasie pierwszej 
wojny światowej - wiemy jak ważną rolę 
pełniła Joanna d'Arc w historiozofii naro
dowej De Gaulle'a. Ale jednocześnie postac 
jej staje się uniwersalnym materiałem dla 
studium heroizmu, psychologii bohaterstwa, 
siły wewnętrznej. Ta ka weszła w świat po
staci wzorowanych pod piórem Marl:ci Twa 
ina, takie jest od innej, religijnej strony ują · 
te studium dziecinnego świata wewnętrzr1~ 
go Joanny w misterium Charlesa Peguys. 

Niezwykły dramat Bernarda Shaw (Święta 
Joanna, 1924) a także poprzedzające tekst 
obszerne studium, to wielka próba wytłuma
czenia niezwykłości bohaterki w sposób umo
tywowany tym, iż poprzedza ona czasy, w 
których żyje, zapowiada koniec średniowie
cza jeszcze w czasie jego trwania. Takie po
stawien_ie sprawy tł•umaczy tragedię Joanny, 
nie może wytłumaczyć jednak, dlaczego 
znalazła się akurat ona w tak niezwykłej 
funkcji wizjonera przyszłości. Wizję własnego 
życia w chwili śmierci przedstawia poemat 
misteryjny Claudela Joanna na stosie (1939 
- znany przede wszystkim w umuzycznionej 

Podpis i płyta nagrobna biskupa Pierre Cauchon, 
przewodniczącego sądu, który skazał Joannę. 



przez Honeggera wersji). Raz po raz boryka 
się z tym tematem współczesny dramat, 
z niezwykłością tej młodej dziewczyny tak 
krótko i tragicznie obecnej w historii Francji 

i tak na trwale obecnej w wyobraźni 
całych generacji - mierzy się to film, to po
wieść, to historyk. Czy prawdziwsza jest 

Joanna Audibertiego, czy ta że Skowronka 
Anouilha, czy ta Anny Seghers i Brechta? Nie 
potrafię odpowiedzieć. Pewnie najprawdzi
wsza by była taka, w której potrafilibyśmy 
dojrzeć to, co w nas samych chociaż przez 
chwilę było mocne, młode, wierne, nieza
chwiane.„ 

Plan Rouen w XV w. 
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tych, niekiedy przeciwstawiających się sobie 
kierunków tym trudniejs1e jest usytuowanie 
poszczególnego twórcy. Czy tak jest również 
z Arthurem Honeggerem? Pojawia się on w 
historii, kiedy jeszcze żyje Debussy, kiedy 
rozpoczęli swoją działalność twórczą Arnold 
Schoenberg i Igor Strawiński, kiedy wreszcie 
żywa jest j eszcze tradycja wagnerowska, by 
znaleźć swoją zmodyfikowaną kontynuację 
w Ryszardzie Straussie. Jakkolwiek rodzice 
Arthura Honeggera są Szwajcarami, kom
pozytor rodzi się na ziemi francuskiej w 
Havrze. Z muzyką francuską związany bę
dzie ściśle przez całe życie. Z domu rodzin
nego wyniósł zainteresowanie muzyką. Ma-
tka bowiem pielęgnowała muzykę kame
ralną, ojciec natomiast był mił·ośnikiem ope
ry. Bardzo szybko jako dziecko przyszły kom
pozytor ujawnił swoje zamiłowania: morze, 
sport i wreszcie kompozycję . Kiedy będąc 

podczas wakacji z ro:::lzinq w Zurychu, przed
stawił swe próby kompozytorskie doktorowi 
Hegard, przyjacielowi Brahmsa, ten defini
tywnie zwalczył skrupuły młodzieńca, który 
wstępuje do Konserwatorium Paryskiego. 
Tam między innymi studiować będzie kon
trapunkt u Andre Gedalge'a, u którego 
uczyli się także między innymi Maurice Ravel, 
Florent Schmitt, czy Charles Koechlin. Na
tychmiast zaczyna oddychać atmosferą Pa
ryża. Honegger wyzna później: Przybyłem 
do Paryża r.;ajqc 19 lat, karmiony klasykami 
i romantykami, rozkochany w Ryszardzie 
Strau ssie i Maksie Regerze, tym ostatnim 
całkiem nie znanym w Paryżu. Natomiast 
znajduję nie szkolę, lecz rozkwiJ debussy
stów; zostałem przedstawiony d'lndy i Fau
re ... Debussy i Faure byli bardzo użytecznym 
przeciwstawieniem w mojej estetyce i mojej 
wra 7łiwości, od klasyków do Wagnera. W ro
ku 1916 z kilkoma przyjaciółmi zakłada 
C.M.D.I. {Cercle Musical et Dramatique 
Independent), gdzie wykonywane są jego 
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A. Honegger. Rysunek wykonany przez J. Copeau. 

pierwsze utwory. Kiedy 16 stycznia 1920 roku 
krytyk Henri Collet w „Comedie" użyje ter
minu „Grupa Sześciu" w odniesieniu do ta
kich kompozytorów, jak Germaine Taillefer, 
Georges Auric, Louis Durey, Francis Poulenc, 
Darius Milhaud i Arthur Honegger, jest to 
przede wszystkim konstatacja faktu, iż w mu
zyce francuskiej zawiązała się opozycja 
przeciw impresjonizmowi, a także romanty
cznym kierunkom w muzyce. Za ojca niejako 
owej Grupy uważa się w pewnym stopniu 
Erica Satie, którego Parada była manifestem 
nowego pojmowania sztuki, odartej wreszcie 
z uniesień, wzniosł-0ści i rozmarzenia. Sztuki, 
starającej się mocniej, konkretniej uchwycić 
rzeczywistość, na granicy niekiedy natura
lizmu. Nie przypadkiem też współautorem 
Parady jest Jean Cocteau, nie przypadkiem 
też właśnie Jean Cocteau pisze Le Coq et 
I' Arlequin, który formułuje poglądy nowego 
kierunku. To on napisze: Kiedy mówię „pu
łapka rosyjska", „wpływ rosyjski", nie chcę 
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powied1ieć, że gardzę muzyką rosyjską. Mu
zyka rosyjska jest wspaniała, ponieważ jest 
muzyką rosyjską. Muzyka francuska, rosyj
ska lub muzyka francuska niemiecka jest 
z konieczności zdegenerowana, jeśli ona 
inspiruje się jedynie Musorgskim, Strawiń
skim, Wagnerem, Schoenbergiem. Żądam 
muzyki francuskiej Francji. Nutę nacjona
lizmu można próbować wytłumaczyć tu usiło
waniami znalezienia indywidualnej drogi w 
sztuce. W innym miejscu Cocteau napisze: 
Nasza muzyka winna być konstruowana na 
miarę człowieka. Nieco dalej: Nic nie jest 
bardziej śmiesznego niż przesąd wzniosłości. 
Zatem sztuka przede wszystkim związana 
z człowiekiem, na miarę czasów, w których 
żyjemy, nie uciekająca w przepastne krainy 
westchnień, migotliwych i ulotnych wrażen. 
Dlatego też w twórczości kompozytorów 
„Grupy Sześciu" znajdziemy i melodię po
pularną i wpływy jazzu, którego fala ogarnę
ła ówczesną Europę. Z tego nurtu uwielbie
nia maszyny powstanie Pacific 231, z admi
racji ruchu Rugby - Honeggera. Pomimo 
traktowania wymienionych kompozytorów ja
ko grupy nie stanowili oni jedności. Zarówno 
pod względem estetycznym, jak i wartości 
które wnosili swoimi utworami. Czasowi 
oparli się Darius Milhaud, Francis Poulenc 
oraz Arthur Honegger. Dwie dziedziny w 
twórczości tego ostatniego posiadają do
minujące znaczenie: muzyka symfoniczna 
oraz wokalno-instrumentalną. Jego pięć 
symfonii świadczy o dogłębnym poznaniu 
tajników brzmienia poszczególnych instru
mentów orkiestry, które potrafi podporządko
wać sobie właściwej ekspresji. Zarówno li, 
jak Ili Lit~rgicznq, napisaną pod wrażeniem 
chwili, czy IV Deliciae basiłienses powstałą 
na zamówienie orkiestry kameralnej w Ba
zylei jednoczy nie powierzchowne traktowa
nie materii dźwiękowej. W twórczości wo
kalno-instrumentalnej poczesne miejsce 
zajmują: Le Roi David oraz Jeanne au bii
cher. Owo ostatnie dzieło powstało w pew-

„ 

nym stopniu z inspiracji Idy Rubinstein. Na 
początku lat trzydziestych w Paryżu odbywały 
się przedstawienia kółka „Theophiliens", ma
jące na celu przywrócić świadomości współ
czesnej teatr średniowieczny. Na jednym z 
takich przedstawień, w kwietniu 1934 roku 
w Salle des Theses Sorbony była obecna Ida 
Rubinstein. Oglądanym przez nią spektaklem 
był Le Jeu d'Adam et d'Eve. Przyjęła ona 
przedstawienie z entuzjazmem. Wtedy po
wzięła ideę zainspirowania takiego miste
rium, którego temat stanowiłaby postać Jo
anny d'Arc. Już 16 maja zaprosiła do siebie 
Arthura Honeggera i wybitnego muzykologa 
Jacques'a Chailley, aby podzielić się swoim 
pomysłem. Honegger zgodził się. Jednak po
został problem twórcy libretta. Zwrócono się 
w tym celu do Paula Claudela, który był 
wówczas ambasadorem w Brukseli. Claudel 
odpowiedział Honeggerowi: To niemożliwe. 
Po Schillerze i Bernardzie Shaw, temat jest 
wyczerpany. I wreszcie, Joanna d'Arc jest bo
haterką, której słowa są teraz we wszystkich 
wspomnieniach. Nie, naprawdę nie. Nie 
można złocić złota, ani wybielać lilli. Nie 
mówmy o tym więcej.„" A jednak idea za
korzeniła się w myśli Claudela i już miesiąc 
później poeta podejmuje ideę, której wizja za 
czyna mu się urzeczywistniać. 7 lipca czyta 
już libretto Idzie Rubinstein i Honeggerowi. 
Kompozytor pisze Jeanne au biicher w Rigi 
Klosterli i Perros-Guirec. 30 sierpnia 1935 ro
ku napisał w partyturze słowo koniec. Pierwsze 
wykonanie w wersji koncertowej odbywa się 
12 maja 1938 roku w Bazylei dzięki Paulowi 
Sacherowi i pod jego dyrekcją, następnie po 
raz pierwszy scenicznie w Orleanie 8 maja 
w 1939 r., natomiast w Operze Paryskiej 18 
grudnia 1950 r. Po pierwszym wykonaniu w 
Bazylei pisano: „Był to wieczór triumfalny"„ 
„Dzieło mocne i świeże, które wymyka się 
zarówno tradycji jak i konwencji, gdzie się 
potwierdza, nieraz, temperament kompozy
tora, któremu nie można zaprzeczyć miejsca 
pomiędzy pierwszymi naszych czasów". Ho-

Inicjał z XV-wiecznego rękopisu 

negger później sam powie o swym dziele 
1-łelene Jouurdan-Morhange: Jeanne au 
bucher ma w sobie coś z formy teatru, który 
nie jest operą, jest syntezą wszystkich ele
mentów spektaklu z teatrem mówionym". O 
samej muzyce napisze: Muzyka powinna 
zmieniać charakter, dziać się szczerze, pro
sto„.: lud drwi sobie z techniki i strojenia 
się. Próbowałem to zrealizować w Jeanne au 
biicher. Starałem się być przystępny dla czło
wieka ulicy i w końcu interesujący dla mu
zyka". Vuillermoz poświęcając dziełu uwagę 
stwierdzi: Znajduje się w Jeanne du biicher 
wielkość i wdzięk, szlachetność, znaczenie 
boskie i smak popularny, mistycyzm i naiwny 
humor szyderczy wielkich poematów, skar
bów naszego średniowiecza„. Techniki rzeź
by w drewnie, kutego żelaza i witrażu, ilu
minacji i kamienia ciosanego w rygorze os-
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trego łuku i filaru, maszkaronu i rozety.„ 
Claudel i Honegger potrafiq równie łatwo 
cyzelować i malować anioły jak i figury ro
biqce miny i zwierzęta groteskowe". Taka 
jest rzeczywiście muzyka Jeanne au bucher, 

gdzie wzniosłość współwystępuje z groteską, 
gdzie heroizm ustępuje miejsca drwmia, 
gdzie jednak kompozytor dba o czytelność 
dramatu, który podjął i języka, którym go 
wypowiada . 

Serge Lifa r, Claudel, Honegger, Ingrid Bergman, Rob erto Rosse 
llini podczas próby „ Joanny D'Arc na stosie" w Operze Paryskiej . 

w grudniu 1950 r. 
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<;Jł au l Claudel je•t po•tadq bardzo 
ba rw n ą: dypl omata , poeta ,dramaturg, ese
ista, fi lozof. 

Ten człow i e k o bardzo szerokich zaintere
sowa niach pozostanie w życiu teatralnym 
XX wieku bez wąt pi enia zjawiskiem bardzo 
znam iennym. Przez ponad pół wieku towa
r7yszył i ws półuczest niczył w tym życiu . Pod 
bijał coraz to nowe teatry, kraje i kontynenty. 
Jego teatr przez swoją różnorodność jest 
do dzis iaj źródłem poszukiwań inscenizacyj
nych . Bogactwo i różnorodność form, rozbi
jan ie utartych wyobrażeń o teatrze, nieby
wa ła inwencja, wszystko to powoduje, że jest 
dla inscenizatorów wciąż pociągający. 

Daty niektórych jego spektakli zanotowa
no w dziejach inscenizacji i scenografii jako 
bardzo ważne wydarzenia teatralne. Do 
takich wydarzeń należała premiera Księgi 
Krzysztofa Kolumba w operze berlińskiej w 
1930 roku z muzyką Dariusa Milhaud. Wy
darzeniem była światowa premiera Atlaso
wego trzewiczka w Comedie Franc;aise w re-

ży serii Jean-Louis Barrault, z muzyką Artura 
Honeggera w 1943 roku, wreszcie Joanno 
d'Arc na stosie wystawiona w Operze Pa 
ryskiej w 1950 roku z muzyką Honeggera . 
To oratorium stało się dużym wydarzeniem 
w życiu zarówno teatralnym jak i muzycznym 
lat pięćdzies i ątych . 

Jeśli chodzi o obecność Claudela w pol
ski m życiu teatralnym to jest ona niemalże 
zn ikoma . Poza wystawieniami ' ~amiany w 
1925 roku w Teatrze Małym w. Warszawie, 
Zwiastowania w 1924 roku w Teatrze im. Sło
wackiego w Krakowie, a następnie w kilku 
teatrach na wpół amatorskich, Odpoczynku 
dnia siódmego w Teatrze Narodowym w 1928 
ro ku w Warszawie oraz Punktu przecięcia 
w Teatrze „Wybrzeże" w Sopocie w 1968 ro
ku , Claudel jest właściwie nieobecny, nie
mal nieznany. 
Swoją obecność w życiu teatralnym Clau

del zaznacza p6źno, bo dopiero w 1912 roku 
pierwszą inscenizacją Zwiastowani.a, które 
jest jednocześnie jego prapremierą w te-
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otrze francuskim. W chwili wystawienia 
Zwiastowania miał już w swoim dorobku 
kilka dramatów, jednakże były to utwory prze
znaczone dla czytelników, nie dla sceny 
(Złota Głowa, Miasto, Zamiana, Odpoczynek 
dnia siódmego, Wilena, Punkt przecięcia, 
Zakładnik}. Twórczość dramatyczna Paula 
Claudela była wyrazem atmosfery pogardy 
dla teatru w tym okresie. Teatr pełen pła
skich sztuk bulwarowych czekał na swoją 
odnowę. Odnowa przychodzi wraz z poja
wieniem się takich nazwisk jak Antoine, 
Lugne Poe, Copeau, Pitoeff. 

Pierwszą fascynację teatrem przeżywa 
Claudel .ria Dalekim Wschodzie, gdzie od
krywa teatr chiński. Tu dostrzega możliwość 
integracji słowa i muzyki. Odtąd udzi ał mu
zyki w teatrze stanie się jednym z głównych 
elementów jego poszukiwań teatralnych. 

Jednakże pełne odkrycie teatru przez 
Claudela nastąpi w 1913 roku w Hellerau 
(Niemcy). Tam właśnie zostaje oczarowany 
Ońeuszem Glucka. „Jest to kreacja - pisze 
Claudel - natchniona wznioślejszym życiem 
i swobodna, a nie wątła wycinanka, nędzna 
uszminkowana imitacja jaką zwykle widuje
my na naszych scenach"l) Claudel jest 
oczarowany cudownym zespoleniem muzyki, 
plastyki i światf.a. Zachwyca go scenografia 
w swej prostocie. Mniej więcej z tego okre
su datuje się też wspó~praca z muzykami 
Dariusem Milhaud, później długoletnim 
przyjacielem dramaturga oraz z Arthurem 
Honeggerem. Jest to również okres, kiedy 
u Claudela pojawia się już zupełnie serio 
problem dramatu i muzyki. „W ciągu mojej 
kariery autora dramatycznego często nasu
wał mi się, tak samo jak wielu moim po
przednikom z różnych krajów i z najbardziej 
odległych epok, problem powiązania dra
matu z muzyką, słowa z nutą."2) 

Claudel chce widzieć w muzyce nie ele-

1) „Możliwości teatru" - P. Claudel. str. 55 
2). 3) - „Moillwości teatru" P. Claudel str. 123, 156. 
1) 2) - „Możliwości teatru" - Paul Claudel, str. 214, 221 
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ment dodatkowy lecz chce uczyn1c z niej 
czynnik dramatyczny, czynnik współbrzmiący 
z głosem ludzkim, nie zagłuszający go. 
„W każdej sztuce, w której ciało ludzkie gra 
jakąś rolę, musi tą grą kierować ucho, a więc 
muzyka."3) Początkowo Milhaud pisze mu
zykę do chórów Agamemnona, potem Clau
del prosi go o muzykę do Proteusza. 

Problem dramatu i muzyki ciągle towarzy
szy Claudelowi. Jest motorem wszystkich 
jego poszukiwań inscenizacyjnych. „Muzyka 
jest dramatowi potrzebna. To ona stwarza 
atmosferę, ten nurt, który nie ustaje nigdy, 
nawet wówczas, gdy aktorzy milczą, i w 
którym słowa ich zawsze są zestrojone. Za
daniem muzyki nie jest podtrzymywanie 
i podkreślenie słów, ale stwarzanie dla dra
matu jak gdyby tkaniny dźwiękowej, której 
barwy bawią i koją widzów, i która swoim 
przyjemnym odblaskiem ożywia oschłość fi
lozoficznej dyskusji."4

) 

Zdanie to jest wynikiem analizy roli mu
zyki w teatrze Dalekiego Wschodu - głów
nie teatru japońskiego, który według Claude
la rozwiązał ten problem doskonale. 

„W Japonii gdzie („.) przez wiele lat peł
niłem służbę dyplomatyczną i gdzie byłem 
gorliwym widzem znakomitego teatru naro
dowego, zwanego kabuki („.) zrozumiałem 
czym jest muzyka dramatyczna, to znaczy 
muzyka w ręku dramaturga, a nie kompozy
tora, zmierzająca nie do stworzenia obrazu 
dźwiękowego, lecz do wzbudzenia i roznie
cenia w nas, środkami czysto rytmicznymi 
i dźwiękowymi, emocji bardziej bezpośre
dnich i brutalnych, niż zdolne jest wywołać 
słowo." 5) 

Zarówno Księga Krzysztofa Kolumba, do 
której muzykę stworzył Milhaud jak i Joanna 
d'Arc na stosie są wynikiem jego poszuki
wań muzyczno-teatralnych. 
Następnym problemem, który musiał po

jawić się w trakcie pracy poszukiwawczej 
poety to problem chóru. Sam definiował go 
w ten sposób:" („.) Chór, a mam na myśli 

Benouville: Joanno w więzieniu 

chór instrumentów, orkiestrę, nie tylko glosy 
ludzkie, spełnia podwójną rolę. Przede wszy
stkim u boku tego, kto mówi, jest tym kto 
słucha. Podchwytuje z ust aktora słowa i roz
wija je, rozsnuwa w całą bogatą tkaninę ob
razów i sentencji. Przemienia je w medy
tację. " 6) 

W swoich rozważaniach, przecież nie tylko 
teoretycznych, uznał konieczność wystąpienia 
dialogu między głosem i muzyką, dialogu 
w którym raz jeden element raz drugi prze
waża. Dlatego dyskutując nad obsadą ról 
interesował się zawsze przede wszystkim wa
lorami wokalnymi aktorów, brzmieniem i wy
sokością ich głosów. 

W nieustannych poszukiwaniach teatral
nych nie poprzestaje no dramacie. Pisze sce
nariusze baletowe, pantomimy, mimodramy. 
Bardzo mocno inspiruje go teatr japoński. 
Teatr, który potrafił tak pełnie wykorzystać 
zarówno muzykę, słowo, gest, mimikę, jak 
i plastykę, w swej estetyce zbliżając się w 
ten sposób do postulowanej przez J. L. Bar
rault koncepcji teatru pełnego. Inspiracja 
teatrem japońskim wyraziła się najpełniej 
w trzech utworach Claudela: Kobieta i jej 
cień, Biesiada mądrości i Rzut kamieniem. 

Dla pasji inscenizatorskiej Claudela bardzo 
znamienne są scenariusze z lat 1917-1929. 
Jej wyrazem są również nieustanne próby 
przerabiania własnych utworów: dramatu na 
operę, oratorium na film czy burleski na słu
chowisko radiowe. Ten niepokój twórczy 
miał na celu znalezienie formy sztuki naj
pełniejszej. 
„Zestrojenie słowa z muzyką, które na próżno 
starał się urzeczywistnić Wagner, zestroje
nie dramatu z komentarzem filmowym i ra
diowym, gotowym go wesprzeć, ileż proble
mów nasuwa ideał, do którego dążymy po 
omacku, ileż zagadnień stawia on i narzuca 
jutrzejszej sztuce."7) 

1-7 P. Claudel „Możliwości teatru" 
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Attt~uv 3"Cou~99~tt 

O\lUU4\ d~l'C U4\ stosi~ 
Część I 

PROLOG - Madonna , Katarzyna i Małgo rzata przywo~u ją pamięć Joanny - pasterki 
z Domremy. 

SCENA I 
GŁOSY NIEBA odpowiadają na wycie Psa - „ducha potępionego po wsze czasy". 
Pojawia się Brat Dominik z Księgą . 

SCENA li 
KSIĘGA zawiera opowieść o męczeństwi e Joanny d'Arc. Dominik rozpoczyna lekcję. 

SCENA 111 
GŁOSY ZIEMI domagają się śmierci Joanny. Niechaj apostatka, heretyczka , cza row
nica Joanna spłonie ogniem . Personifikują owe glosy Kozioł i Baran. 

SCENA IV 
JOANNA WYDANA BESTIOM będzie sądzona . Por c us (Pan Swinia) - to prze 
wodniczący. A s i n u s (Pan Osioł) to sekretarz najwyższego trybunału . Jest rów 
nież ława przysięgłych złożona z Baranów. Odbywa się sąd nad. Joanną. Wym~sz~>n: 
zeznania fałszowane w toku rozprawy prowadzą do ogłoszenia wyroku: „ sm1erc 
przez spalenie na stosie" . 

SCENA V 
JOANNA POD PRĘGIERZEM usiłuje zrozumieć zarzuty i wyrok sądu . Logiczne rozu
mowanie Dominika staje się dowodem na nieobecność Boga w świecie. 

SCENA VI 
KROLOWIE CZYLI WYNALAZEK GRY W KARTY oto faktyczny i zupełnie ziemski po
wód wyroku śmierci. Dominik odsłania kulisy ty~ okoliczności, które doprowadziły 
do procesu: to Guillaume de Flavy -francuski walet - przegrał Joannę w karty„. 

Część li 

SCENA VII 

KATARZYNA I MAŁGORZATA - święte wiejskiego kościółka z Domremy - odzy
wają się pbśród głosów dzwonów. To one wyrywają Joannę z chwilowego zwątpie
nia. 

SCENA VIII 

KROL IDĄCY DO RHEIMS przywołuje wspomnienie rodziny, Wigilii w domu ... 
Tak! Ukoronowaniem Króla w Katedrze speł1t1iła Joanna swój mesjański czyn. 

SCENA IX 

MIECZ JOANNY doprowadził do zwycięstwa Ją i Jej Ojczyznę. Joanna rozumie z 
czego płynęła niezwykła siła owego miecza, który dał Jej św. Michał. 
„To nie miecz nienawiści - 'J::J jest miecz M i ł o ś c i !" 

SCENA X 

TRIMAZO jest pożegnaniem z rodzinną ziemią, z dzieciństwem z życiem. 
Joanna śpiewa ... 

SCENA XI 

JOANNA D'ARC W PŁOMIENIACH wzywa pomocy. Nie podpisze się pod kłamstwem 
- da świadectwo prawdzie. Advocatus Diavoli vulgo Dominik odegrał rolę do 
końca ... 
Pośród ognia zjawia się Madonna, by w asyście Katarzyny i Małgorzaty policzyć 
Joannę w poczet świętych. 

R. P. 
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l892 Arthur Honegger :rodzi się 10 marca w Havrze.' 1 gdzie„ jego ojcie na-rodowości 
szwajcarskiej i wyznania proiestanckiego -posiada pełnornoćnictwa wielk1egó do
mu handlowego. Rodzice kompozytora • kochajC! muiyk'ę. Wcześnie wyl<ozuje uz
dolnienia muzyczne, uczy się na skrzypcach i próbuje samodzielnie kompono-
wać. I ::>...-

1905 Robert .Charles Martin, ,organista kościołi;i Saint-Michel, ud~iela 
. h I k · h ' ~ • " r, ) p1erwszyc e CJI armon11. ,., ,.,.,.;. r'JI 

1907 Honegger jest obecny w Havrze na concert spirituel, dyrygowanym przez Andre 
Capleta, Dwie Kantaty J. S. Bacha, które słyszy tego dnia, robią na 1nirn głę_,bo
kie wrażenie. Pisze Oratorio du Calvaire w siedmiu częściach . 

1909=1910 Studia w Konserwatoriom w Zurychu 
1911-1913 Studia .I w KohseiwdtoriJm ' w Pdryżu: skrzypce u Cópfeta, kontrdp ~ kt 1.,1 Ga

dalge'a, dyrygowanie orkiestrą u Vinqrnta d'lndy. Przyjaźni się z Ddriuszem 
Milhaud. I ! - n ~ ' • Jl<! 

1914-1915 Honegger zmobilizowany do armii szwajcarskiej. W wolnych chwit eh kom
ponuje utwory na fortepian i pieśni. Automne do poemat\J Apollinaire'a jest da
'owana na sierpień 1915. 

1916 Zdemobilizowany powraca do Paryża i podejmuje studia w konserwatorium. Pi 
sze Toccatę i wariacje na fortepian, które zostaną wykonane 15 grudnia 1916 
przez Andree Vaurabourg. 

1917 Komponuje w ramach ćwiczeń uczniów klasy Vincenta d'lndy swój pierwszy utwór 
symfoniczny Prelude pour Aglavaine et Selysette wg Maeterlincka. Pisze pierwszy 
kwartet smyczkowy, dedykowany Florentowi Schmittowi oraz utwór na orkiestrę 
le Chant de Nigamon. 

1919 Druga Sonata na skrzypce i fortepian. 
1920 16 stycznia, w swoim felietonie w Comćdie, Henri Coilet „wymyśla" Grupę 

Sześciu: Auric, Poulenc, Milhaud, Honegger, Tailleferre, Durey. Dla „Album des 
Six" Honegger pisze Sarabandę, a dla „Maries de la Tour Eiffel" Marche funebre 
du General. Komponuje poza tym 3 sonaty oraz utwór symfoniczny La Pastorale 
d'Ete. 

1921 Horace ~.i~tqrieuł, balet do scenariusza Gay Fauconneta i le Roi David, ora
torium o lióretta' R-ene Moraxa. 

1923 Chant de Joie, Prelude pour La Tempete, Pacific 231. Poby w Ar;inecy- leVieux w 
pobliżu Gabr'ęla Faure. 1 ' • 1 1~ · · 

1924 Pierwsza muzyka fiJmpwa ~l<;i La Roue Abela Gance'a. 

1925 Judith, oratorium do librettd Rene M oraxa. 

1926 10 maja Arthur. Honegger poślubia Andree Vaurobourg. Z 
córka Pascale. 

I 

31 

va 
1927 Antigone, opera ~o libretta Jean Cocteau. 

1928 Rugby - utwór symfoniczny. 

1929 Amphion, do libretta Paula Volery, 

2YSJ31M 
23 MOA 

1930 Pierwsza symfonia. , / 

1931 Les Cris du Monde, orqtorium do libretta Rene Bizeta. 

1933 Mouvement symphonique nr 3 

1934 Komponuje muzykę do wielu filmów (m.in Misćrables, Crime et Chatiment1 Ra11t). 

1935 Jeanne au Bucher, .orato~ium do poematu Paula Claudela. 
1 

1938 10 maja wys~awienie Jeanne au Bucher. Paul Claudel i Arthur Honegger od
wiedzają muzeum, zatrzymują się przy sztychach Holbeina La danse des Morts 
i podejmują ideę nowego o atorium, które Honegger kończy pod koniec roku. 

1939 Nicolas de Fil.le oratori1Jm do (fbretta Denisa de Rougemont. -' 

o 
SIO 

1941 Symfonia na ilJly:czki. 32Y 3 

1945-46 Symfonia liturgiczna, Symfonia Deliciae Basilienses. Pierwsze wykonanie „Li
turgicznej" w Zurychu 17 ~ierpnia pod Charles Munchem. 

I 

1947 Podróż do Stanów Zj~dnoczonycb. ,Honegger jest złożony przez schorzenie mięśnia 
sercowego. Po 3 miesiącach c~łkowitego wypoczynku może wrócić do, 1FrancjL 

Jli1Al 

3:>Z 

AJW 
1948 Concerto na flet, rożek angielsk~ i orkies trę. 
1950 Symfonia Di Tre Re. 

UT3J >llH 05131>1 

1953 Cantale de Noel. 
I 2LlllW"10>1 >IYSl~3H 

• 
1955 27 listopada Arthur Honegger umiera w swoim paryskim mieszkaniLI. Uroczysty 

pogrzeb artysty miał miejsce 2 grudnia. Jean Cocteau skierował do kompozytora 
pożegnanie: „Byłeś przyjacielem godnym podziwu i uwielbienia. Jest to pierwszy 
raz, kiedy sprawiasz nam klo

1

pot". 
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wg: Jeon Roy Prese11ees conternporci1ine Musique franc;aise NED. 
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pailstwowa 
Opera im. Stanisława Moniuszki. 

~poznaniu 
KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE 

DYRYGENCI 

MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 
AGNIESZKA DUCZMAL 
EDWIN KOWALSKI 
JAN KULASZEWICZ 
WITOLD KRZEMIEŃSKI - współpraca 
WOJCIECH MICHNIEWSKI - współpraca 

KONSULTANT PROGRAMOWY 

DR MICHAŁ BRISTIGER 

KIER. MUZYCZNY 
TADEUSZ SZANTRUCZEK 

REŻYSER 

JANUSZ NYCZAK 

SCENOGRAF 

WŁADYSŁAW WIGURA 

KIEROWNIK BALETU 

HENRYK KONWIŃSKI 

KIEROWNIK CHORU 

HENRYK GÓRSKI 

KIEROWNICTWO WOKALNE 

EWA CWIECZKOWSKA 
ANTONI GREF 
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Zespół Artystyczny 

DYRYGENCI ASYSTENCI 

LILIANNA KWIATKOWSKA 
ANTONI GREF 

ASYSTENCI REŻYSERA 

ANDRZEJ KIZEWETIER 
BOGDAN RATAJCZAK 
WŁADYSŁAW WDOWICKI 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA BALETU 

WŁADYSŁAW MILON 

ASYSTENT CHOREOGRAFA 

LIDIA MIZGALSKA 

PEDAGODZY BALETU 

RUSŁAN CURUJEW 
ALICJA SKRZYPCZAK-CURUJEW 

DYRYGENT CHORU 

JOLANTA DOTA-KOMOROWSKA 

KOREPETYTORZY I PEDAGODZY 
WOKALISTOW 

EWA CWIECZKOWSKA . 
WANDA ECHAUST 
LUCYNA KLOCKIEWICZ 
KRYSlYNA KUJAWA 
IWONA RENZ 
WIKTOR BUCHWALD 
RAJMUND NOWICKI 

KOREPETYTORZY BALETU 

!WONA GERTIG 
WANDA SZYPERKO 

INSPICJENCI 

ELŻBIETA CZAJKA 
JANINA ZALEWSKA 

SUFLER 

ALEKSANDRA JAKUBOWSKA 

Soliści 

SOPRANY 

Bożeno Karłowska 
Antonino Kawecka 
Danuta Kaźmierska 
Stefania Kondella 
Antonina Kowtunow 
Krystyna Kujawińska 
Barbaro Mądra 
Jadwigo Myszkowska 
Barbaro Nowicka 
Krystyno Pakulska 
Bożeno Porzyńska 
Krystyna Tyburowska 
Barbaro Zagórzanka 

I 

MEZZOSOPRANY 

Zofio Baranowicz 
Ewo Bernat 
Morio Gielnik 
Aleksandro lmolska 
Maria Olkisz 
Ewa Werko 

Balet 

PIERWSI TANCERZE 

Olgo Kozimolo 
Ewa Pawlak 
Małgorzato Polyńczuk 
Rusłan Curujew 
Edmund Koprucki 
Wiesław Kościelak 
Władysław .Milon 
Juliusz Stońdo 

SOLIŚCI 

Barbara Golaska 
Blandyna Makowiecka 
Kornelia Matecka 
Lidia Mizgalska 
Lucyna Sosnowska 
Jerzy Jasiński 
Janusz Kołodziejczak 
Andrzej Łączka 
Edward Podolańczuk 
Stan isław Wojt 

TENORY 

Morek Bienioszewski 
Edwin Borkowski 
Aleksander Burandt 
Józef Kotin 
Józef Kolesiński 
Morion Koubo 
Stanisław Romański - współpraca 
Jerzy Walczak 
Adom Wiśniewski 

BARYTONY 
Jon Czekoy 
Jerzy Fechner 
Milko Kasobov 
Morion Kondello 
Kazimierz Przyłubski 
Janusz Temnicki 
Krzysztof Szoniecki 
Władysław Wdowickl 

KORYREJE 

Tereso Chodziak 

Eleonoro Dondojewsko 

Danuto Fajfer 

Nina Grzegorzewska 

Mario Konieczno 

Danuto Łodyga 

Jadwiga Milczyńska 

Elżbieto Nowaczyk 

Bogumiła Paciorek 

Aleksandra Pieterek 

Zofia Stróżniak 

Bożeno Tomiak 

Andrzej Górny 

Zbigniew Stróżn iak 

Józef Zieliński 

BASY 

Wiesław Bednarek 

Morek· Gasztecki 

Morion Kępczyński 

Andrzej IGizewetter 

Edward Kmiciewicz 

Jerzy Kulczycki 

Tadeusz Leśniczak 

Piotr Liszkowski 

Henryk Łukaszek - współpraco 

Jerzy Ostapiuk 

Bogdan Ratajczak 

Roman Wasilewski 

ADEPCI 

Doroto Salomończyk 

ZESPOl 

Małgorzata Cy.ranek 
Maria Czyżak 
Mariolo Dłużniewska 
Małgorzata Grabus 
Hanna Grajeto 
Grażyna Kobzda 
Urszulo Komirska 
Elżbieta Krasnowska 
Wiesławo Malicka 
Barbara Matuszyńska 
Ewa Misterka 
Beato Milon 
Małgorzata Platkowsko 
Barbairo $mielowska 
Jolanta Weber 
Ryszard Dlużewicz 
Leszek Nuckowski 

INSPEKTOR BALETU 

Nina Grzegoirzewska 

21 



Chór 

SOPRANY 

Bożeno Boch 
Leopoldo Czarnecka 
Teresa Duszyńska 
Danuto Kawka 
Krystyno Kolasińska 
Wiesława Koperno 
Krystyna Kozłowska 
Moria Kuśnierczyk 
Krystyno Lejman 
Jadwigo Nowok 
Danuto Julsko 
Mario Sowo 
Danuta Szowelsko 
Beato Szczerbo! 
Ludomiro Urbańska 
Jadwiga Wleklińsko 
Józefo Ząbczyńska 
Sylwio Zwierzyńska 
Krystyno Zaknewska 

ALTY 

Meczysława Andrzejak 
Janino Bonach 

Olgo Furmonowicz 
Janina Jonkowska 
Wiktorio Jarosz 
Liliano Kasobova 
Izabelo Kopiec 
Bronisława Kosmalo 
Eleonoro Majewska 
Irena Masie! 
Hanno Nowok 
Alicja Szerszniewsko 
Mario Wiethan-Żolądź 
Wiesławo Wizo 
Mario Wleklińska 
Weroniko Ziólkowsko 

INSPEKTOR 

Ludomiro Urbańska 

TENORY 

Krzysztof Antkowiak 
Aleksander Barczyński 
Adom Józefczyk 
Andrzej Kitki-ewicz 
Piotr Kozicki 
Bogumił Krzyżaniak 

Chór przyoperowy 

SOPRANY TENORY 

Morio Wiethon-ŻOłqdź Stanisław Białasik 

Mario Czapoluk Roman Boruszok 
Katarzyno Landowska Brunon Gozecki 
Bożena Tyma Grzegorz Heintze 

Ryszard Jakuś 
ALTY Aleksander Kwapiszewski 

Alicja Bomwczyk Zygmunt Lasoto 

Tereso Jęchorek Stanisław Lewandowski 

Iwona Kotlińska Stanisław Piątek 

Moria Kowalska Piotr Snuszko 

Krystyno Stankiewicz Leszek Zaborowski 
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BASY 

Lech Algusiewicz 

Juliusz Gobryelski 

Andrzej Górski 

Stanisław Gazecki 

Ryszard Grobelny 

Krzysztof Johns 

Andrzej Przygocki 

Józef Kubiak 
Adom Maćkowiak 
Stanisław Młodożeniec 
Franciszek Nowicki 
Bernard Rogaliński 
Janusz Rychlewski 
Tomasz Sobkiewicz 
Henryk Walkowiak 
Tolisław Wiśniewski 
Zbigniew Woliński 
Jon Wawer 

BASY 

Janusz Babiański 
Janusz Kaczmarski 
Bogdan Klensporf 
Stanisław Olenderek 
Władysław Pruss 
Romuald Rohde 
Jerzy Szałaty 
Kazimierz Zmorz 

INSPEKTOR 

Bogumił Krzyżaniak 

Jerzy Pruchniewski 

Mieczysław Reichelt 

Ryszard Skąpski 

Robert Tomczak 

INSPEKTOR 

Jerzy Pruchniewski 

Orkiestra 
I SKRZYPCE Maria Remi Zenon Kujawiński 

Jan Mirucki - koncertmistrz Janusz Kołpowski Włodzimierz Kuzik 

Tadeusz Adom - koncertmistrz Ewo Koźmińska Witold Hobdos 

Wojciech Gielnik Leszek Walkowiak 

Krzysztof Dostych KONTRABASY 

Józef Majchrowicz Franciszek Radziszewski TRĄBKI 

Wacław Szmońda Ryszard Kaczanowski Stanisław Kwapisz 
Jerzy Stasik Jerzy Szpringer Marian Maślanka 
Romuald Hejnowicz Stanisław Bine-k Włodysław Jędrzejczak 
Teresa Zielątkiewicz-Ciesielsko Józef Pszczółko Mieczysław Leśniczak 
Dezydery Grzesiak 

Robert Palczewski 
Morio Bawolska FLETY 
Małgorzato Hadyńsko 

Zbigniew Broniewski Franciszek Langner PUZONY 
Morio Olszewsko Idzi Hankiewicz 

Mirosław Miłkowski 
Mario Chociej-Joniga Jerzy Pelc 

Edward Chmiel 
Krystyna Buda 

Marian Stroiński 
11 SKRZYPCE Jerzy Czajko 

OBOJE Franciszek Sikoro Bolesław Hypki 
Tadeusz Jarzyński Witold Jeliński 

Stanisław Twardecki Jarosław Mrowiński TUBA 
Bożeno Duszyńska Andrzej Penc 

Czesław Piechocki 
Ryszard Chmielewski Alino Frankowska 

Morio Matuszewska 
Olgo Hala KLARNETY HARFA 

Danuto Gogolewska 
Edward Jonkowski Hanno Petruk 

Krzysztof Mastyk Lucjan Wizo Hanno Jelonek 

Michał Hołos 
ALTOWKI Morion Walczak PERKUSJA 
Aleksander Rybkowski 

Henryk Dycha 
Modest Lipczyński FAGOTY Lucyna Sobieska 
Andrzej Grześkowiak 

Aleksandra Szymańska 
Mariusz Matuszewski Jon Jonas 

Małgorzata Bogucka 
Bogumiło Sołtysik Stanisław Stasiński 

Andrzej Józefowicz Andrzej Górny 
Wojciech Gumny 

Korol Bilecki 

WIOLONCZELE INSPEKTOR ORKIESTRY 

Bożeno Zimowska - koncertmistrz 
WALTORNIE Tadeusz Jarzyński 

Arkadiusz Broniewski - koncertmistrz Władysław Pawłowski 

Kazimierz Trzeciak Jan Konieczny BIBLIOTEKARZ 

Antonino Górska Kazimierz Kostryro Stanisław Twardecki 
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MODYSTKA - EUGENIA JĘDRASZCZYK, MARIA LAMBRYCZAK 

MAGAZYN KOSTIUMÓW - BOGUMIŁA KUKS 

STOLARNIA - JAN DOLATA 

OSWIETLENIE - BRONISŁAW MINTURA 

AKUSTYK - TADEUSZ JĘDRZEJCZAK 

PERUKARNIA - STANISŁAW SKARBIECKI 

MODELARNIA - LESZEK MURAWSKI 

SCENA - MIECZYSŁAW GUZIKOWSKI 

DEKORATORNIA - KONRAD NOWCKI 

WARSZTAT OBUWNICZV - JAN BOGUSZVŃSKI 

SLUSARNIA - ROMUALD DERUCKI 

REKWIZYTORNIA - EUGENIA Wl$NIEWSKA, 
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OQUU4l d~l'C tt4l stosi~ 
(JEANNE AU BOCHER) 

Oratorium dramatyczne w 11 scenach z prologiem 

Libretto: PAUL CLAUDEL 

Tekst polski: MARIA SERGA-NOWOSAD 

Kierownictwo muzyczne 

MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 

Koncepcja inscenizacyjna 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Inscenizacja i reżyseria 

RYSZARD PERYT 

Scenografia 

ANDRZEJ SADOWSKI 

Choreografia 

HENRYK KONWIŃSKI 

Premiera 16 września 1979 



Głos I 
Głos li 
Głos Ili 
Asinus 
Woźny 

Król Francji 

' . . 

Joanna d'Arc 
Brat Domi,nik ~ 
Madonna · 

Katarzyna 
Małgorżała 
Porcus 

Marek Gasztecki 
Jerzy Walczak 
Adam Wiśniewski 
Władysław Wdowicki 
Bogdan Ratajczak 

Jerzy Jasiński 

_, Ewa Błaszczyk 
~ Andrzei Łap.icki : ~ ~ 

Antonin'a Kowtu'now V 
Barbara Mqdra 
Aleksandra lmalska 
Bożena Porzyńska 
Edwin Borkowski 

Herold I Marek Bieniaszewski 
Herold li Piotr Liszkowski 
Heurtebisse Roman Wasilewski 
Matka Tonneaux Felicja Kurowiak 

Dama - Sknera Blandyna Makowiecka 

Kr?I~~ d .. Andrzej Łączka Dama - Pycha Elżbieta Krasnowska 
Kroi i~n 1.1. Edward Podolańczuk Dama - Głupota Grażyna Kobzda 
Król - Smierć Janusz Kołodziejczak Dama - Rozpusta Elżbieta Nowaczyk 

Walet - Bedford 
Walet - Luxemburczyk 
Walet de Chartres 
Walet de Flavy 

Leszek Nuckowski 
Andrzej Górny 
Józef Zieliński 
Roman Dłużewicz 

Wąż, Lis, Tygrys, Wieśniaczki, Joasia, Aniołki 

Orkiestra i Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu 

Poznański Chór Chłopięcy Jerzego Kurczewskiego 

Dyrygent: MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 

Dyrygenci asystenci: Antoni Gref Asystent reżysera: Andrzej Kizewetter 

Sufler: 

Lilianna Kwiatkowska 

Przygotowanie chórów: Henryk Górski 

Jolanta Dota-Komorowska , 
Wojciech A. Krolopp 

Przygotowanie solistów : Ewa Ćwieczkowska 

Wanda Echaust 

Lucyna Klockiewicz 

Krystyna Kujawa 

Aleksandra Jakubowska lnsRicjenci: Elżbieta Czajka 

Janina Zalewska 




