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O 1 WSTĘP 

wsnP 

ZAPANOWAŁA NIEZWYKŁA RÓŻNORODNOŚĆ PROMOWANIA 
POWSTAJĄCYCH WSPÓŁCZEŚNIE DZIEŁ OPEROWYCH. DAWNIEJ 
KOMPOZYTOR - ZWYKLE PRZY WSPÓŁPRACY Z LIBRECISTĄ 
- PISAŁ OPERĘ, NASTĘPNIE REZULTAT SWOJEJ PRACY PRZEDSTA
WIAŁ DYREKTOROWI TEATRU, A TEN PODEJMOWAŁ RYZYKO PRE
ZENTACJI SCENICZNEJ, JEŚLI KOMPOZYCJA BYŁA TEGO WARTA. 
DEBIUTANCI I TWÓRCY JESZCZE NIE ZNANI PRZEBIJALI SIĘ ZWYKLE 
Z TRUDEM. NA NOWE PRACE ARTYSTÓW WYBITNYCH I ZNANYCH 
OCZEKIWANO Z NIECIERPLIWOŚCIĄ I NAPIĘCIEM, CO WCALE NIE 
OZNACZAŁO, ŻE KOLEJNE ICH PREMIERY PRZYJMOWANE BYŁY 
ZAWSZE Z ENTUZJAZMEM. 

Trudno orzec, czy sława i legenda, jaką owiany jest twórca, pomaga bądź 

komplikuje promocję nowego dzieła. W przypadku Rogera Watersa uwagę 

wszystkich przyciąga jego kariera w zespole Pink Floyd. Komplikacją natomiast 

jest, że ten wybitny muzyk po latach zdecydował się napisać dzieło operowe. 

W ramach różnorodności promowania twórczości współczesnej najpierw zapre

zentowaliśmy r;a ira w wersji plenerowej dla uczczenia 50-lecia Poznańskiego 

Czerwca '56, a teraz przedstawiamy wersję teatralną. Zarówno temat dzieła, 

jak i uroda jego muzyki zasługuje na długotrwałe miejsce w repertuarze. 
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O 4 SYNOPSIS 

.mt•I SCENA 1 
OGRÓD WIEDEŃSKI W 1765 ROKU 
Maria Antonina, siedzi na huśtawce pod drzewkiem brzo
skwini i marzy o swojej przyszłości, kiedy zasiądzie na tronie 
jako królowa. Wyobraża sobie przepych i świetność. Maria 
Teresa, jej matka, woła ją z okna wychodzącego na ogród. 
Uczciwy Ptak sprowokowany tym, co usłyszał, zlatuje do 
ogrodu i w niewybrednych słowach wytyka Marii Antoninie, 
że żyje w zaszczytach i luksusie kosztem ubóstwa i cierpienia 
wielu zwykłych ludzi. Ta, niewzruszona, odpędza ptaka. 
Akcja przenosi się do Francji kilka lat przed wybuchem 
rewolucji. Pojawiający się Mistrz Ceremonii opisuje sytuację 
społeczno-polityczną, mówi, że pewnego dnia nadejdzie 
czas światlejszych przywódców. 

SCENA 2 
KRÓLOWIE, KIJE I PTAKI 
Maria Marianna zamyka w dłoni Uczciwego Ptaka. Jej gtos 
jest prawdziwym głosem wolności, rozumu i Republiki. 
Uczciwy Ptak i wszyscy mu podobni potrzebują jej, żeby 
śpiewać swobodnie i bez strachu. Klauni wracają na scenę, 
pchając przed sobą gilotynę i szubienicę. Uwięziwszy Marię 
Mariannę, ścigają Uczciwego Ptaka kijami, żeby zapędzić 
go na schody prowadzące na szafot. Uczciwy Ptak wpada 
w zasłoniętą kotarą otchłań pod szafotem. Gdy Maria 
Marianna biegnie mu pomóc zauważa, że ten jest już 
dorosły. Odbył podróż w przyszłość, żeby wypełnić swoje 
przeznaczenie jako Ksiądz Rewolucjonista. 

SCENA 3 
LUDZKIE KRZYWDY 
Nadszedł wieczór wybuchu rewolucji. Ksiądz siedzi przy 
stole wraz z kilkoma wynędzniałymi, głodnymi ludźmi. 
Zapisuje ich krzywdy w księdze, a Król i Królowa , siedząc 
w loży na widowni, przyglądają się tej procedurze z ledwie 
skrywaną pogardą. Mistrz Ceremonii opisuje sytuację we 
Francji , wytyka Królowi zaniedbanie i brak zainteresowania 
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sprawami kraju, potem przyznaje, że państwo jest w ruinie. 
Ksiądz opowiada o pierwszych sygnałach nadchodzącego 
wyzwolenia. 

SCENA 4 
FRANCJA W ROZKŁADZIE 
Zza sceny dobiega odgłos maszerujących kroków, zgiełk 
wykrzykiwanych rozkazów i huk strzałów. Mistrz Ceremonii 
opowiada o wyprawie na Paryż podjętej przez sto tysięcy 
głodnych mieszkańców. Razem z Marią Marianną apeluje, 
żeby ludzie kierowali się przede wszystkim rozsądkiem , bo 
tylko tak można uniknąć pułapki ponownego wkroczenia 
w ten sam cykl szaleństwa i barbarzyństwa. Wszędzie czuje 
się rewolucyjny żar. Ksiądz, Mistrz Ceremonii i lud Francji 
relacjonują zdarzenia w Bastylii - najpotężniejszego symbolu 
despotyzmu i niesprawiedliwości. Po splądrowaniu arsenału 
przy Les lnvalides tłum kieruje się do więzienia, zabija straż
nika i wypuszcza trzech więźniów. Przyglądając się masakrze, 
Mistrz Ceremonii zwraca uwagę na odpowiedzialność, która 
spoczęła na barkach rewolucjonistów, kiedy zaczęli przejmo
wać władzę. Wichrzyciel woła, że upadek tego zniena
widzonego symbolu tyranii zapoczątkuje nowy ład , oparty 
na sprawiedliwości - na Prawach Człowieka - którym będą 
kierowały się przyszłe pokolenia. 

SCENA 1 r!v.tllł 

TANIEC I MARSZ 
Królowa usycha z nudów ukrywając się w Wersalu , z daleka 
od kłopotów. Ożywia się tylko na wiadomość o planowanym 
wielkim przyjęciu w pałacu. Zabawę zorganizowano, by 
na chwilę zapomnieć o problemach. Idąc za modą Królowa 
wpięła we włosy trójkolorową rozetę - symbol Rewolucji 
Francuskiej. Ośmielona alkoholem, chcąc zademonstrować 
pogardę dla rewolucji i jej ideałów, zrywa ozdobę z głowy, 
rzuca ją na podłogę i depcze. Oficerowie, którzy mieli 
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obowiązek nosić trójkolorowe emblematy, idą w jej ślady. 
W Paryżu brakuje jedzenia . Pochód ze stolicy do Wersalu 
- w którym wzięło udział siedem tysięcy głodnych, brudnych 
kobiet - stanął przed drzwiami pałacu . Na widok biesiady 
demonstranci jeszcze bardziej się buntują. Ksiądz próbuje 
chronić Marię Antoninę przed najbardziej agresywnymi 
rebeliantami. Jednocześnie, chcąc obudzić w niej resztki 
ludzkich uczuć, przypomina o ich spotkaniu w ogrodzie, 
gdy jeszcze byli dziećmi. Przez chwilę zdaje się, że wspo
mnienia ożyły, lecz niemal natychmiast Królowa otrząsa 
się i odwraca tyłem do Księdza. Razem z Delfinem i Królem 
zostają zabrani do Paryża. 

SCENA 2 
LIST 
Ludwik zatwierdził Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, 
umożliwił swobodną dystrybucję ziarna, a nosząc czerwoną 
czapkę, otwarcie wyraża poparcie dla reform rewolucyjnych , 
ale i tak zostaje uwięziony wraz z Królową w Pałacu Tuilleries. 
Zamyślony zaczyna pisać list, w którym prosi kuzyna 
Bourbona z Hiszpanii, żeby ten mu pomógł zapędzić rewolu
cyjne psy z powrotem do budy. Mistrz Ceremonii komentuje 
gwałtowny upadek monarchy. 

SCENA 3 
SREBRO, CUKIER I INDYGO 
W odpowiedzi na wydarzenia we Francji coraz częściej 
wybuchają bunty w koloniach francuskich. Plantatorzy 
i właściciele ziemscy próbują przejąć władzę od królewskich 
zarządców, a prości Mulaci wzniecają rewoltę. We Francji 
członkowie Zgromadzenia Narodowego wzywają do wyzwo
lenia niewolników. Pomysł zyskuje publiczną aprobatę 
licznych zgromadzonych, lecz odzywają się także głosy 
opozycji w tej sprawie. Maria Marianna i Condorcet zgadzają 
się, że uwłaczające człowieczeństwu niewolnictwo trzeba 
znieść raz na zawsze. 

SYNOPSIS 

SCENA 4 
EDYKT PAPIESKI 
W Europie papież potępia Deklarację Praw Człowieka , 

dokument uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe 
w sierpniu 1789 roku. Ogłasza , że Deklaracja jest dziełem 
grzesznl(rn . Ksiądz i Wichrzyciel demonstrują swój gniew 
z powodu interwencji papieża i przysięgają, ze nadal będą 
walczyć o powszechne przestrzeganie tych praw, nie zwa
żając na kolejne sankcje. 

SCENA 1 
ZBIEGŁY KRÓL 

IJ!1rłWII 

Król i Królowa użalają się nad swoim losem. Nie mając 
gwarancji bezpieczeństwa , Ludwik postanawia zbiec 
z rodziną do Belgii. Mistrz Ceremonii zdradza szczegóły 
nieudanej ucieczki, pojmania i powrotu do Paryża . Powszech
ny brak zaufania do Króla i Królowej pogłębia się po tej 
nieudanej ucieczce. Pojawia się grośba obcej interwencji 
w obronie interesów Króla : Brunszwik ogłasza manifest, 
w którym przyznaje, że wojska pruskie są gotowe wkroczyć 
do Francji. Zgromadzenie Narodowe, które tymczasowo 
pozbawiło Króla wszelkiej władzy, ale nadal skłania się ku 
monarchii konstytucyjnej, teraz oczyszcza władcę z wszelkich 
złych intencji, które mogły nim kierować podczas ucieczki. 
Król - nadal w stroju służącego, w którym próbował zbiec 
- schodzi pod eskortą ze swojej loży na środek areny, gdzie 
otrzymuje z powrotem wszystkie atrybuty władzy. 

SCENA 2 
KOMUNA PARYSKA 
Po przywróceniu monarchii wbrew wzbierającej fali opozycji, 
przyszłość Ludwika i całej Korony staje pod jeszcze większym 
znakiem zapytania. W Parlamencie, skąd przemawia Mistrz 
Ceremonii, różne ugrupowania debatują nad losem dynastii 
Kapetyngów. Stronnictwo umiarkowanych polityków (Żyron
dystów) zdaje sobie sprawę z zagrożenia ze strony Austrii 

i Niemiec, które są gotowe wesprzeć zbrojnie Króla, więc 
niechętnie odnosi się do propozycji usunięcia władcy. 
Gwardia Narodowa przybywa do Paryża z kontyngentem 
wojsk z Marsylii, żeby bronić miasta, gdyby Austriacy przy
puścili atak, i oddaje się Komunie pod dowództwo, żądając 
jednocześnie natychmiastowego pozbycia się Ludwika . 
Teraz już tylko szwajcarskie straże chronią rodziny królewskiej 
w Pałacu Tuilleries. Dochodzi do bitwy, podczas której pałac 
zostaje zdobyty. Następuje koniec monarchii. 

SCENA 3 
EGZEKUCJA LUDWIKA KAPETYNGA 
Wojna z Austrią i Prusami dostarcza powodu, by oskarżyć 
Ludwika o zdradę. Króla już niewiele rzeczy obchodzi 
i biernie poddaje się losowi . Kiedy Król wchodzi na szafot 
Maria Marianna przekonuje.że zbyt wielu ludzi zginęło za 
wolność w bitwie pod Tuillerie, żeby ich śmierć mogła ujść 
Ludwikowi na sucho. Ksiądz dodaje, że Król zdradził świętą 
wiarę , którą lud pokładał w koronie. Królowa i jej syn, Delfin, 
którzy obserwowali egzekucję z loży, schodzą na arenę 
i błądzą wśród nieruchomych zjaw. 

SCENA 4 
MARIA ANTONINA- OSTATNIA NOC NA ZIEMI 
Mistrz Ceremonii opowiada o niedoli Królowej, która 
opuszczona i znienawidzona przez wszystkich przebywa 
z synem w więzieniu. Po odebraniu syna zdaje się zupełnie 
zagubiona, pozbawiona wszystkiego, co miało dla niej 
wartość . Królowa pisze swój ostatni list do bratowej, 
w którym wzruszająco opowiada o bólu, jaki sprawia jej 
rozłąka z dziećmi. Żal doprowadza ją do obłędu. Tak bardzo 
za nimi tęskni! Nie zauważa Księdza uważnie słuchającego 
jej słów. Słysząc jego głos, Królowa zamiera, ale nie odwraca 
się, żeby na niego spojrzeć . Zdaje jej się, że słyszy echo 
głosu matki. Nie spoglądając w tył, odpowiada, że go nie 
zna. Ksiądz łagodnie nalega, prosząc, by przypomniała so-

bie dąb, drzewko brzoskwini i wołanie matki. Nagle wspom
nienia zaczynają wracać. Pogrążony w modlitwie Ksiądz 
nie zauważa , że Klauni wciągają Królową na wóz i wywożą. 

Ksiądz i Maria Antonina wyciągają do siebie ręce , ale Królo
wa wolno, nieubłaganie rusza w swą ostatnią podróż . 

SCENA 5 
WYZWOLENIE 
Królowa nie żyje. Wszyscy, którzy byli świadkami jej egze
kucji, zastanawiają się nad sprzecznościami towarzyszącymi 
użyciu gilotyny. Maria Marianna, Mistrz Ceremonii i Ksiądz 
wyrażają nadzieję , że nadejdzie długotrwały pokój i spełnią 
się marzenia o lepszych czasach, które napędzały rewolucję. 
Wszyscy ludzie mają prawo do względnego bezpieczeństwa , 

dostatku i spokoju. Nikt nie powinien bogacić się kosztem 
innych. Republika otwiera wielkie możliwości , tkwiące 

w każdym z nas. ~a ira - jest nadzieja! 
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O 5 „f;A IRA" ROGERA WATERSA 
ARTU R ZAGAJEWSKI 

„PRZEDE WSZYSTKIM TO NIE JEST ROCK OPERA. NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z ROCK'N'ROLLEM, TO OPERA 
KLASYCZNA." TAK O SWOIM NAJNOWSZYM DZIELE ZATYTUŁOWANYM 9A IRA MÓWI JEGO TWÓRCA ROGER WATERS, 
GITARZYSTA BASOWY, WOKALISTA I LIDER LEGENDARNEGO ZESPOŁU ROCKOWEGO PINK FLOYD. W WYWIADZIE 
DLA MIESIĘCZNIKA „TERAZ ROCK" [NR 6/2006] ARTYSTA WYJAŚNIA: „TAKA BYŁA MOJA NATURALNA REAKCJA NA 
LIBRETTO PRZEDSTAWIONE Ml PRZEZ NADINE I ETIENNE'A RODA-GILÓW Z PROŚBĄ O STWORZENIE DO NIEGO 
MUZYKI. NIE ZASTANAWIAŁEM SIĘ NAD TYM. WYBÓR MUZYKI W KLASYCZNYM STYLU BYŁ CZYMŚ OCZYWISTYM ." 
W TYM SAMYM WYWIADZIE WATERS MÓWI : „ZA NAJWSPANIALSZĄ OPERĘ ZE WSZYSTKICH UWAŻAM TOSCf 

URZEKA MNIE BOGACTWEM MELODII, PORUSZA MELODRAMATYCZNĄ FABUŁĄ. UWIELBIAM ZRESZTĄ CAŁĄ 
TWÓRCZOŚĆ GIACOMO PUCCINIEGO. UWAŻAM JĄ ZA NIEZWYKLE PIĘKNĄ. I MYŚLĘ , ŻE WYWARŁA NA MNIE JAKO 
KOMPOZYTORA DUŻY WPŁYW - NIE TYLKO NA 9A IRA , ALE TEŻ NA RÓŻNE WCZEŚNIEJSZE RZECZY." 

Po przeczytaniu wypowiedzi lidera Pink Floydów niejeden 
fan muzyki rockowej przeciera! oczy ze zdumienia. Czyżby 
Roger Waters, twórca koncepcji literackiej i wspótautor 
muzyki na takich ptytach, jak „The Dark Sicie of the Moon" 
czy ,;The Wall " wkroczy! na zupetnie nową drogę artystyczną, 

czy może kontynuuje swoje dzieto, którego początki sięgają 
czasów stynnego widowiska rockowego The Wall? Wyda
watoby się, że nie ma tu żadnych wątpliwości, przecież 
Waters zaznacza wyraźnie: „jest to opera klasyczna". Jeśli 
jednak przyjrzeć się bliżej jego nowej kompozycji, sprawa 
okazuje się wcale nie taka prosta i oczywista. 

Akcja opery rozgrywa się gtównie w osiemnastowiecznej 
Francji, w czasie rewolucji. Wyjątki stanowią scena 1 
z aktu I, pośw i ęcona młodej Marii Antoninie - przysztej 
królowej Francji oraz scena 3 z aktu li - obraz buntu 
niewolników na wyspie Santo Domingo. Tytut opery 9a ira 
(z fr. będzie dobrze, powiedzie się) został zaczerpnięty 
z popularnej pieśni rewolucyjnej, powstałej pomiędzy 1790 
a 1792 rokiem . Słowa napisat uliczny śpiewak Ladre, 
natomiast melodia nawiązuje do znanego w tamtym okresie 

fiA IRA ROGERA WATERSA 

kontredansu autorstwa skrzypka Becourta. Autorom libretta 
(Etienne i Nadine Roda-Gil) oraz Watersowi nie chodziło 
bynajmniej o wierne, historyczne i chronologiczne przed
stawienie ówczesnych wydarzeń, lecz o nadanie dziełu 
bardziej uniwersalnego znaczenia. „ ... Rzecz nie dotyczy 
tylko historii , lecz wielu kwestii zasadniczych dla ludzkości. 
To był niezwykle ważny moment w dziejach. Rewolucja 
Francuska zrodziła przecież dokumenty, które zapewniły 
jednostce prawa, jakich nigdy wcześniej nie miała." 

(R. Waters). I tak obck dramatycznych scen wyjętych wprost 
z historii Rewolucji Francuskiej, jak upadek Bastylii, stłumie
nie wystąpienia rewolucjonistów, ścięcie Króla Ludwika, 
pojawiają się sceny refleksyjne, w których poruszone zostały 
najważniejsze kwestie dotyczące wolności, równości i praw 
cztowieka. Trzy ważkie postaci dramatu: Mistrz Ceremonii 
- narrator i komentator oraz Ksiądz Rewolucjonista i Wichrzy
ciel głoszą hasła wolnościowe, są głównymi inspiratorami 
działań rewolucyjnych. 

Opera 9a ira pod względem formalnym ma budowę jak 
najbardziej klasyczną - składa się z trzech aktów podziela-
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nych na sceny. Te klasyczne ramy stanowią u Watersa 
bezsprzecznie novum. W swojej twórczości, zarówno solowej 
jak i z zespołem Pink Floyd, od ponad 30 lat wykazuje on 
zainteresowanie rozbudowanymi gatunkami muzycznymi. 
Do tej pory jednak własne pomysły muzyczno-literackie 
realizował w ramach tzw. concept albumów, czyli płyt, na 
których poszczególne piosenki ułożone są według nadrzędnej 
koncepcji i stanowią całość zarówno muzyczną jak i literacką. 
Nigdy nie sięgnął Waters po gatunek zarezerwowany dla 
tzw. muzyki poważnej. Innym elementem nawiązującym 
do tradycyjnych wzorców operowych jest obsada wyko
nawcza: orkiestra symfoniczna, chór mieszany, chór dziecięcy 
oraz soliści. Waters jednak nie po raz pierwszy w swojej 
twórczości sięga po orkiestrę czy też chór. Rozbudowanego 
aparatu symfonicznego użył chociażby przy nagraniu płyty 

„The Wall" w 1979 roku, chóru w „The Final Cut-A Requiem 
for the Post War Dream by Roger Waters" (1983). Obecność 
takiego instrumentarium więc nie dziwi, zmienia się tylko 
jego rola. Po raz pierwszy nie stanowi jedynie uzupełnienia 
aranżacji tradycyjnych rockowych piosenek, tylko pełni 
jedną z pierwszoplanowych ról. Zatem forma i obsada 
zdecydowanie nawiązują do tradycji operowej, ale ... na 
tym praktycznie kończy się „klasyczność" (:a iry. 

Jak się okazuje, dzieło to w materii dżwiękowej nie zawiera 
aż tak wiele elementów opery klasycznej. Mało tego, zdaje 
się, że pod względem muzycznym operze tej bliżej jest do 
wcześniejszych dokonań Watersa niż na przykład do uwiel
bianych przez niego dzieł Pucciniego. Pierwsze dżwięki 
opery to nie porywający akord rozpoczynający uwerturę, 
lecz ... szum wiatru, odgłosy wilków i psów. Wykorzystanie 
dżwięków natury oraz otoczenia mają w muzyce klasycznej 
swoją oddzielną kartę historii, lecz w przypadku Watersa 
jest to jedna z najbardziej charakterystycznych cech stylu 
kompozytora oraz grupy Pink Floyd. Co ciekawe, element 

CA IRA ROGERA WATERSA 

ten artysta stosuje od 40 lat. W rozmowie z Wiesławem 
Weissem z 1999 roku Roger Waters powiedział: „Odkąd 
sięgam pamięcią, zawsze eksperymentowałem z efektami 
dżwiękowymi. Można je było usłyszeć już podczas pierw
szych lsoncertów Pink Floyd, w 1965 czy 1966 roku( ... ) 
na przykład, gdy publiczność schodziła się do sali, 
z głośników płynął nagrany przeze mnie śpiew ptaków. 
Wykorzystanie efektów dźwiękowych wydawało mi się 
zawsze czymś naturalnym. Także w tej chwili wykorzystuję 
je w operze (:a ira, nad którą pracuję." Kompozytor stosuje 
swoje ulubione i wcześniej sprawdzone efekty dźwiękowe, 
m.in. wspomniane odgłosy psów (które użyte zostały 
w 1977 roku na płycie „Animals"), a także kruków (można 
je usłyszeć w kompozycji Echoes z 1971 roku). 

Podczas gdy publiczność zajmuje miejsca na tle wyżej 
wspomnianych onomatopei, zaczyna rozbrzmiewać, 

intonowana przez trąbkę, melodia pieśni rewolucyjnej (:a 
ira. Dopiero po wyciszeniu tego fragmentu, instrumenty 
smyczkowe wraz z dętymi blaszanymi rozpoczynają właściwą 
uwerturę. Krótki cytat oryginalnej pieśni rewolucyjnej 
stanowi muzyczną klamrę opery, bowiem pojawia się on 
także w akcie Ili, na kilka taktów przed końcem utworu. 
Przy tej okazji należy wspomnieć o jeszcze jednym ważnym 
zapożyczeniu. W scenie 2 z aktu Ili po słowach: 

U bram miasta już stoją 

Zastępy z Marsylii, uwagi nie zwracając 

Na polityczne gry. Mają noże i piki 

I palki i kije. Już nie zatrzyma ich nikt 

A ich pieśnią cafy Paryż żyje 

To będzie godny hymn Commune de Paris ... 

rozbrzmiewa melodia Marsylianki, również intonowana 
przez trąbkę przy marszowym akompaniamencie werbla. 
Swoboda w sięganiu po różne, często skrajne style muzyczne 
jest cechą charakterystyczną twórczości Watersa i stanowi 

również główny wyróżnik opery. Cecha ta ujawniła się już 
w albumie „The Wall", gdzie obok tradycyjnych rockowych 
utworów i ballad, znalazły się pastisze muzyki marszowej, 
cyrkowej bądź kabaretowej. Opera (:a ira kryje wiele zaskaku
jących połączeń stylistycznych. Sama uwertura, której po
czątek utrzymany jest w estetyce oscylującej gdzieś pomiędzy 
dziewiętnastowieczną symfoniką a dwudziestowieczną 
muzyką filmową, wykorzystuje rytmy marszowe (główny 
temat), pieśni rewolucyjne, czasem budzi skojarzenia 
z muzyką wojskową, a nawet cyrkową. W operze tej odna
leźć można o wiele więcej elementów wspólnych z wcześniej
szymi dokonaniami Rogera Watersa. Już w samej, z pozoru 
klasycznej obsadzie, można doszukać się podobieństw 
z instrumentarium rockowym, jak obecność syntezatora 
czy zestawu perkusyjnego. Również obecność chóru dzie
cięcego nie stanowi nowego elementu w twórczości lidera 
Pink Floydów. Wprawdzie użył on dziecięcego śpiewu tylko 
raz w słynnej piosence Another Brick in the Wall Part 2, 

jednak partia ta stała się na tyle charakterystyczna, że trud
no uniknąć porównań. Przypomnijmy tylko - w zwrotce 
Another Brick in the Wall Part 2 padają słowa: 

Nie chcemy żadnej edukacji, 

nie chcemy ciąglej kontroli, 

żadnych upokorzeń w klasie. 

Nauczyciele, zostawcie dzieci w spokoju! 

W scenie 2 aktu I śpiew chóru dziecięcego wyraża bunt 
przeciwko zastanej sytuacji, zakazom i normom wówczas 
obowiązującym: 

Nie można śpiewać na drzewie figowym, 

nie można śpiewać na gruszy. 

Jeśli dodać, że pod względem melodycznym porównywane 
partie są niemal identyczne, analogie stają się tu oczywiste. 

W przypadku chóru mieszanego kompozytor często wyko
rzystuje w tle efekt śpiewu mormorando w dynamice piano. 

Buduje w ten sposób nastrój podniosły, poważny. Efekt ten 
został sprawdzony już wcześniej, w filmowej wersji The 

Wall z 1982 roku. Waters uzupełnił wówczas ścieżkę dżwię
kową utworem When the Tigers Broke Free, wykonanym 
z towarzyszeniem orkiestry i chóru. Charakterystyczne 
mormorando wprowadza niezwykle osobisty nastrój, który 
koresponduje z tekstem i wymową piosenki. When the 

Tigers Broke Free to jeden z ważniejszych utworów 
w dorobku kompozytora. Autor porusza w nim wątek bardzo 
osobisty, który trwale zaznaczył się na jego osobowości 
- śmierć ojca w czasie działań wojennych w 1944 roku. 
Stąd może częsta obecność tematyki wojennej w twórczości 
Watersa, podobnie jak problematyki przemocy, okrucieństwa, 
sprawiedliwości czy też praw człowieka. 

W tym kontekście libretto (:a iry jest z pewnością bliskie 
Watersowi. Z pozoru bardzo odległe, bo umiejscowione 
w historii XVIII wieku, ale poruszające podobne, uniwersalne 
aspekty. W ostatniej scenie opery padają bodajże najisto
tniejsze dla libretta kwestie: 

Chcemy się pozbyć gilotyny 

I cierpienie obalić chcemy 

Lecz by uwolnić świat od fez 

Teraz szafoty budujemy. 

(. .. ) 

Ze stosu trupów nowa Republika wschodzi 

Jej poranione cialo na nogach się siania 

I przyszlość rodzi. 

( ... ) 
Kiedyś ludzkość sen ten pojmie i zrozumie, 

Że wielcy i mali naprawdę są równi, 

Że nikt nie powinien w niewoli żyć 
(. .. ) 

Jeśli marzenia się spelnią, 

Jeśli odrzucimy niepewność, 
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Konstytucji będziemy przestrzegać 
Możemy się już nie bać. 
Prawa czlowieka zapanują 
Dla wszystkich na ziemi' 
Jeśli się w wieżach 
Z kości sloniowej nie zamkniemy, 
Z lęku przed silniejszymi 
Nie damy zgasnąć nadziei, 
To Republika zaistnieje 
c;a ira 

Partia wokalna Księdza Rewolucjonisty, wykorzystująca 
wysokie rejestry tenorowe, śpiewana z niezwykłą pasją 
i zaangażowaniem, przywodzi na myśl wykonania samego 
lidera legendarnej grupy (dla porównania wystarczy 
posłuchać chociażby Hey You z „The Wall" czy niektórych 
utworów z płyty „The Final Cut - A Requiem for the Post 
War Dream by Roger Waters"). 

Słuchając c;a ira można się przekonać, że poza kilkoma 
wyjątkami (pierwsza część uwertury, wybrane partie 
chóralne) muzyka ta ma niewiele punktów stycznych z tra
dycją klasyczną. Partie solowe w swym kształcie melodycz
nym oraz harmonice bliższe są raczej musicalowym songom 
spod znaku Andrew Lloyd Webbera niż włoskim ariom. 
Także wykorzystanie techniki ostinato (powtarzalność rytmicz
no-harmoniczna) przewija się często w rockowej twórczości 
Watersa. Dla przykładu scena 1 z aktu li (bal w Wersalu) 
została oparta w dużej części na dwóch nieustannie powta
rzanych akordach. W operze pojawiają się także stylizacje 
tańców dworskich i salonowych (menuet, walc). Menuet 

muzyki ubiegłych wieków. Wprawdzie został zachowany 
ich ogólny charakter (lekkość, elegancja, trójdzielne metrum), 
ale w warstwie melodycznej i harmonicznej słyszalny jest 
głównie wpływ musicalu. 

W operze c;a ira doszukać się można jeszcze wielu innych 
inspiracji muzycznych. Do najciekawszych przykładów 
należy scena 3 z aktu li przedstawiająca bunt niewolników 
na wyspie Santo Domingo. Pierwszoplanową rolę odgrywają 
tu partie chóralne, wszak w tej scenie mamy do czynienia 
z bohaterem zbiorowym. Napisane z wielką swobodą i roz
machem, pod względem stylistycznym zbliżają się do muzy
ki gospel. Element rytmiczny tego fragmentu (rozbudowana 
partia perkusji) jest podstawą do rozwoju dynamiki i drama
turgii całej sceny. Jest to jedna z najbardziej żywiołowych 
scen w całej operze. W przeciwieństwie do wyżej wspomnia
nej, w scenie „Edykt papieski" panuje minimalizm użytych 
środków muzycznych, co szczególnie podkreśla wagę prze
kazywanych treści; partii wokalnej towarzyszą wyłącznie 
pojedyncze dźwięki wielkiego bębna oraz dzwonu rurowego. 
Ksiądz Rewolucjonista wyśpiewuje tekst na wzór chorału, 
a następnie chór odpowiada mu recytacją. 

Bo dla Papieża, mam wrażenie 
Prawa Czlowieka nie są w cenie. 
Papież Praw Czlowieka nie chce, 
Uważa, że są kiepskie. 

W scenie egzekucji Króla Ludwika Waters zaskakuje rozwią
zaniem muzycznym. Ilustruje tę scenę dość łagodną, pogod
ną muzyką, utrzymaną w majorowej tonacji. Intencje kompo
zytora są jasne - skazanie i śmierć Króla to jednocześnie 

towarzyszy młodej Marii Antoninie, powraca pod koniec triumf rewolucji. 
opery (scena 4, akt Ili). Trzeba tu jednak wyraźnie zaznaczyć , 

że wspomnianym tańcom daleko do walców Straussa czy Praca nad operą c;a ira trwała ponad 15 lat. W maju tego 
menuetów Mozarta . Nie stanowią klasycznej stylizacji roku , podczas konferencji w Warszawie Roger Waters 
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wyjaśnił: „przez kilka tygodni czytałem oryginalny tekst. To 
było pod koniec 1988 roku. Było sporo rozmów o tym, by 
wystawić to rok później na rocznicę Rewolucji Francuskiej, 
ale pomysł z różnych przyczyn nie doszedł do skutku. 
Później, niestety zmarła na białaczkę Nadine Roda-Gil, 
autorka libretta, więc w ogóle zarzuciłem ten projekt. Przez 
6 lat nie zrobiłem wokół niego absolutnie nic. Ponownie 
zacząłem nad tym myśleć w 1995 roku . Powstały pierwsze 
orkiestracje. Ale to nie wyglądało tak, że zacząłem pracę 
i każdego dnia przez kolejne 10 lat nad tym pracowałem. 
To był dzień tu , dzień tam, zaczęły pojawiać się rozmowy 
nad rozwiązaniami technicznymi i tak powoli pracowaliśmy 
przez kolejne lata." W 1999 roku rozpoczęły się nagrania 
pierwszej części dzieła. Dwa lata później podczas konferencji 
prasowej w londyńskim studio Abbey Road Waters zapo
wiedział premierę dzieła na wrzesień 2002 roku, która miała 
się odbyć ponoć na Place de la Concorde w Paryżu. Pomysł 
ten również nie doczekał się realizacji. Premiera w wersji 
koncertowej odbyła się w końcu w listopadzie 2005 roku 
w Rzymie, a wkrótce po tym została wydana płyta z nagra
niem opery. 

25 sierpnia 2006 na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbyła się światowa prapremiera wielkiego 
plenerowego widowiska c;a ira. Rozmach i bogactwo ele
mentów scenografii korespondowały z różnorodnością 
stylistyczną dzieła. Waters od samego początku zapowiadał, 
że pisze operę w stylu klasycznym, co spowodowało, iż 

etykietka ta przylgnęła do dzieła, zanim ujrzało ono światło 
dzienne. Nasuwa się tu pytanie: czy jest w ogóle możliwe, 
aby artysta, który miał olbrzymi wkład w rozwój muzyki 
rockowej, który tworzy ją od 40 lat , nagle porzucił na 
pewien czas swoją dotychczasową estetykę i napisał dzieło 
zupełnie inne, sytuujące się na przeciwnym biegunie 
muzycznego świata? Odpowiedź jest prosta: nie. c;a ira 
stanowiła z pewnością dla Watersa nowe wyzwanie. Musiał 
przestawić się na inny system pracy - pracy z orkie-strą , 

z papierem nutowym. W końcu napisanie wielkiego dzieła 
na orkiestrę symfoniczną, chóry i solistów to nie to samo, 
co wzbogacenie orkiestrowymi barwami rockowego utworu, 
w czym zresztą był do tej pory wyręczany. Po raz pierwszy 
zmierzył się także z klasyczną, trzyaktową formą. Jednakże 

pod względem muzycznym dzieło to jest wynikiem 
wieloletnich doświadczeń i poszukiwań, mieści się w styli
styce Watersa, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że świat 
dźwiękowy kompozytora uległ znacznemu rozszerzeniu. 
Zdecydowanie praca nad operą była dla niego niezwykle 
ważnym doświadczeniem, być może pierwszym tak ważnym 
od czasu pracy nad The Wall. Być może rozpocznie ono 
nową drogę w twórczości artysty; kto wie, czy nie pójdzie 
on śladami ex-Beatlesa Paula McCartney'a, który regularnie 
nagrywa i wydaje swoje kolejne oratoria? Wydaje się, że 
fani muzyki rockowej mogą być spokojni - obecnie w pla
nach Waters ma nagranie albumu rockowego ... 
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CA I RA 
OPERA W TRZECH AKTACH 
AN OPERA IN THREE ACTS 

Roger Waters 
na podstawie oryginalnego libretta Etienne'a i Nadine Roda-Gil 
from the original libretto by Etienne & N: 1dine Roda-G 

MARIA MARIANNA - GŁOS WOLNOŚCI, ROZUMU ORAZ REPUBLIKI - sopran 
MARIE MARIANNE THE VOICE OF LIBERTY REASON AND THE REPUBLIC Soprano 
MARIA ANTONINA - KRÓLOWA FRANCJI - sopran 
MARIE ANTOINETIE The QUEEN 01 FRANCE Soprano 
KSIĄDZ REWOLUCJONISTA - tenor 
A REVOLUTIONARY PRIEST Tenor 
OFICER - tenor 
A MILITARY OFFICER Tenor 
NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA- tenor 
A REVOLUTIONARY SLAVE Tenor 
MISTRZ CEREMONII - baryton 
THE RINGMASTER Baritone 
WICHRZYCIEL - baryton 
THE TROUBLEMAKER Baritone 
LOUIS CAPET - KRÓL FRANCJI - baryton 
LOUIS CAPET - The KING of FRANCE Baritone 
UCZCIWY PTAK- MŁODY KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
HONEST BIRD THE YOUNG REVOLUTIONARY PRIEST 
MADAME ANTOINE - MŁODA MARIE ANTOINETIE 
MADAME ANTOINE THE YOUNG MARIE ANTOINETIE 

Politycy, żołnierze, tłum , widownia cyrkowa . 
Politicians, soldiers, sans cullottes 
Artyści cyrkowi : klauni, linoskoczkowie, akrobaci, żonglerzy, brzuchomówca, człow iek-guma, sztukmistrz. 
Circus performers: trapeze art1stes, acrobats, jugglers, a contortionist an escapologist. 

LIBRETTO li 



Ili 

KIEDY PUBLICZNOŚĆ ZAJMUJE SWOJE MIEJSCA, NA SALI I WOKÓŁ WIDOWNI PANUJE ATMOSFERA NIEPOKOJU; 
SŁYCHAĆ WYCIE WIATRU, OD CZASU DO CZASU ODLEGŁE WYCIE PSÓW I ZŁOWIESZCZE KRAKANIE WRON. ŚWIATŁA 
NA WIDOWNI SĄ PRZYCIEMNIONE DO POŁOWY. ZZA SCENY SŁYCHAĆ ZBLIŻAJĄCY SIĘ DŹWIĘK REWOLUCYJNEGO 
HYMNU, „CA IRA'', GRANEGO NA TRĄBCE, KTÓREJ AKOMPANIUJE WOJSKOWY WERBEL. Z LEWEJ STRONY SCENY 
PRZED ZASŁONIĘTĄ KURTYNĘ WYCHODZĄ: KLAUN 1 (NAŚLADUJĄC PARTIĘ TRĄBKI) , KLAUN 2 (Z WOJSKOWYM 
WERBLEM) , KLAUN 3 DOKAZUJE Z TYŁU . NIE ZWRACAJĄ UWAGI NA PUBLICZNOŚĆ. KIEDY DOCHODZĄ DO ŚRODKA 
SCENY, ZAUWAŻAJĄ WIDZÓW, WDAJĄ SIĘ W UDAWANĄ BITKĘ, POCZYM WYCHODZĄ Z PRAWEJ STRONY SCENY. 
KLAUN 3 WYCHODZĄC KŁANIA SIĘ . 

UWERTURA NADCIAGAJĄCA BURZ,\ 

KLASYCZNA CYRKOWA ARENA WPISANA W PRZESTRZEŃ CZWOROBOKU. WOKÓŁNIEJ ROZMAICIE UMIESZCZONE 
GALERIE, KTÓRE RÓŻNICUJĄ MIEJSCA AKCJ I. JEST TU TEŻ TRADYCYJNE CYRKOWE WEJŚCIE NA ARENĘ ZASŁONIĘTE 
KURTYNKĄ - TĘDY WCHODZĄ I WYCHODZĄ ARTYŚCI. DZIĘKI ZMIANIE ŚWIATEŁ I GRZE AKTORÓW AKCJA MOŻE 
SIĘ PRZENOSIĆ W RÓŻNE MIEJSCA: DO PARLAMENTU, DO PAŁACU 1UILLERIES, NA ULICE ITD. 

NAD CYRKOWĄ SCENĄ WYSTĘPUJE AKROBATA NA TRAPEZIE. 

CHÓR, KTÓRY REPREZENTUJE WYŻSZE I NIŻSZE KLASY SPOŁECZNE JEST CYRKOWĄ PUBLICZNOŚCIĄ. REAGUJE 
ŻYWIOŁOWO NA KOLEJNE WYDARZENIA. WCHODZI KRÓL I SILĄC SIĘ NA TYLE GODNOŚCI , NA ILE MOŻE SIĘ 
ZDOBYĆ PRZY WYCIU TŁUMU , UDAJE SIĘ DO SWOJEJ KRÓLEWSKIEJ LOŻY. KIEDY MUZYKA ZMIENIA SIĘ W WALC, 
WCHODZI KRÓLOWA I DOSTOJNYM KROKIEM PARADUJE WOKÓŁ ARENY, PO DRODZE UPOKARZAJĄC KLAUNA 3, 
KTÓRY USIŁUJE Z NIĄ ZATAŃCZYĆ. W KOŃCU DOŁĄCZA DO KRÓLA. 
GDY UWERTURA OSIĄGA PUNKT KULMINACYJNY, TŁUM WOKÓŁ ARENY WYDAJE OKRZYKI „OCH! " I „ACH " 
- REAGUJĄC W TEN SPOSÓB NA POPISY AKROBATY. CHÓR WSTAJE I BIJE BRAWO. KRÓL I KRÓLOWA OBSERWUJĄ 
TO Z POGARDĄ ZE SWOJEJ LOŻY. NA ARENĘ WCHODZI KLAUN 2; GRA NA BĘBNIE , KOŃCZĄC MELODRAMATYCZNYM 
UDERZENIEM W CZNADEL. ZMIENIA SIĘ OŚWIETLENIE , POMOC TECHNICZNA ZMIENIA DEKORACJE. 

UWERTURA 

AS THE AUDIENCE TAKE THEIR SEATS, THERE IS AN ATMOSPHERE OF FOREBODING IN AND AROUND THE 
AUDITORIUM; WE HEAR AN EERIE WIND AND THE OCCASIONAL DISTANT SOUND OF HOWLING DOGS AND 
CALLING ROOKS. HOUSE LIGHTS DIM TO HALF. FROM OFF STAGE WE HEAR THE APPROACHING SOU ND OF THE 
REVOLUTIONARY ANTHEM , "CA IRA", PLAYED ON THE TRUMPET, ACCOMPANIED BY A MILITARY SNARE 
ENTER STAGE LEFT IN FRONT OF CLOSED CURTAIN 

CLOWN 1 (MIMING THE TRUMPET PART), CLOWN 2 (WITH A MILITARY SNAREl , CLOWN 3 CAVORTING BEHIND. 
THEY ARE OBLIVIOUS OF THE AUDIENCE AS THEY REACH CENTRE STAGE, THEY BECOME AWARE OF THE 
AUDIENCE, DOUBLE TAKE IN MOCK FRIGHT THEN CONTI N UE AND EXIT STAGE RIGHT. CLOWN 3 BOWS AS HE 
EXITS. HOUSE LIGHTS OFF. CONDUCTOR TAKES HIS BOW. 

OVERTURE - THE GATHERING STORM 

HALFWAY TH ROUGH THE OVERTURE, PREFACED BY A PRESSROLL ON THE SNARE DRUM , THE CHARACTER OF 
THE MUSIC CHANGES AND THE CURTAINS OPEN TO REVEAL. A CLASSIC SAWDUST CIRCUS RING FRAMED WITHIN 
A RECTANGULAR SPACE. VARIOUSLY GALLERIED TO PROVIDE A MULTIPLICITY OF SETTINGS. THERE IS 
A TRADITIONAL CURTAINED ENTRANCE THROUGH WHICH THE ARTISTES ENTER AND EXIT. TH ROUGH THE USE 
OF LIGHTING AND CAST MOVEMENT THE ACTION CAN MOVE ANYWHERE: PARLIAMENT, THE 1UILLERIES PALACE, 
THE STREETS, ANYWHERE. 

A 'BIRD LIKE' TRAPEZE ARTISTE PERFORMS ABOVE THE RING . 

THE CHORUS, WHO REPRESENT THE UPPER AND LOWER ORDERS OF SOCIETY ARE THE AUDIENCE AND REACT 
NOISILY TO THE UNFOLDING DRAMA. THE KING ENTERS ON HIS MUSICAL CUE AND MUSTERING AS MUCH 
DIGNITY AS HE CAN, GIVEN THE UPROAR OF THE CROWD, MAKES HIS WAY TO THE ROYAL BOX. AS THE MUSIC 
CHANGES TO A WALTZ THE QUEEN ENTERS IMPERIOUSLY AND PARADES AROUND THE RING, HUMILIATING 
CLOWN 3 WHO ATTEMPTS TO DANCE WITH HER. SHE GOES TO JOIN THE KING . AS THE OVERTURE REACHES 
ITS CLIMAX THE CROWD "OHH „. !" AND "AHH . I" TO THE CONCLUSION OF THE TRAPEZE ARTISTE'S ACT. CHORUS 
STAND AND CHEER. THE KING AND QUEEN LOOK DOWN DISDAINFULLY FROM THE ROYAL BOX. 
CLOWN 2 ENTERS THE RING; HE PLAYS A DRUM ROLL ENDING MELODRAMATICALLY WITH A CYMBAL CRASH. 
LIGHTING CHANGE DURING WHICH STAGEHANDS DRESS THE SET. 

OVERTURE IV 
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AKT I 
ACT I 

SCENA 1 
SCENE 1 

OGRÓD W WIEDNIU, 1765 
A GARDEN IN VI EN NA, 1765 

SŁYCHAĆ ŚPIEW PTAKA. POD DRZEWEM BRZOSKWINI STOI HUŚTAWKA. ZA OGRODOWYM MUREM, NA GAŁĘZI 
DĘBU SIEDZI CHŁOPIEC (UCZCIWY PTAK). POWTARZA MELODIĘ FLETU CICHYM GWIZDANIEM. NA JEDNEJ 
Z TYLNYCH GALERII - OŚWIETLONE OKNO. 

WE HEAR BIRDSONG A SWING STAN DS BESIDE A PEACH TREE. BEYOND THE GARDEN WALL A BOY (HONEST 
BIRD) SITS IN THE BRANCHES OF AN OAK TREE HE MIMES THE FLUTE SOLO WITH A TIN WHISTLE. IN ONE OF 
THE GALLERIES TOWARDS THE REAR, IS A LIT WINDOW. 

MISTRZ CEREMONII 
Ubrany w kostium z pótnego wieku osiemnastego, trzyma w 
dloni pejcz. Wchodzi i zwraca się do zebranych. 

Widownia cyrku zajmuje miejsca 

Zebrali się tu wszyscy dziś, 
By zagrać wam na scenie, 
Ci wielcy, ci mizerni, 

Obraca się, wskazując różne części widowni 

I święci, i szaleni 

CHÓR i zebrani od{XJwiadają śmiechem 

Przyszła królowa i Uczciwy Ptak, 
Ona niewinna jak biały kwiat 
Dzień cały tylko bawi się, 
Wiedeński ogród to jej świat. 
A więc zapraszam, chodżmy zobaczyć 
Jak się aktorzy biorą do pracy ... 

MISTRZ CEREMONII wychodzi 

Wchodzi MADAME ANTOINE (mloda Maria Antonina). Zrywa 
brzoskwinię i siada na huśtawce. 

MARIA TERESA (matka MADAME ANTOINE) {XJdchodzi do okna, 
otwiera je i wygląda do ogrodu. Gdy okno się otwiera, z wewnątrz 
dochodzą odglosy przyjęcia. 

AKT I SCENA I 

RING MASTER 
Dressed in late eighteenth century costume and holding a whip. 
He enters and addresses the assembly 

Crowd settles 

Within aur humble sawdust ring 
The players are arraigned 
The pcwerful and puny 

He spins indicating various factions in the crowd 

The saintly and deranged 

CHORUS and assembled res{XJnd with laughter 

The Honest Bird, a future queen 

All innocent and green 
Sparring all the ivelong day 
Make ready for aur play 
So gentles all, who will hold sway 
To a garden in Vienna, let us make our way 

RINGMASTER exits 

Enter MADAME ANTOINE (the young Marie Antoinette), she 
p1cks a peach and sits on the swing. 

MARIE THERESE (MADAME ANTOINE'S mother) approaches 
the window and opens it to look out onto the "garden' below. As 
the window opens the sounds of a party are heard frrim within. 

MARIA TERESA 
Panno Antoine, Panno Antoine 
Już ściemnia się 

Już wracać czas 

MADAME ANTOINE mówi, zirytowana 
Och Matko! 

MARIA TERESA nalega 
Panno Antoine, już wracać czas 

Zamyka okno. Odglosy przyjęcia cichną. 

MADAME ANTOINE mówi, zniecierpliwiona 
Już dobrze, matko, idę 

zamyślona 

Pewnego dnia ... 
Królową będę pewnego dnia 
Będę jeść kremy i brzoskwinie 
Nosić koronki i satynę 
I będę im się śmiała w twarz 
Tym wszystkim księżom i guwernerom 
A chłopcy będą w kolejce stać 
I do stóp mych się ścielić 

Tańczy, wyobrażając sobie przyszle wspaniale życie. UCZCIWY 
PTAK ubrany w czarną sutannę schodzi z drzewa i {XJdchodzi do 
MADAME ANTOINE 

MARIA TERESA znów {XJdchodzi do okna 
Panno Antoine, już wracać czas 

UCZCIWY PTAK 

Księżniczko tak pewna racji swych 
Słońce ciągle święci tylko w świecie twym 

wskazuje {XJZa mur 

Ty pławisz się w blasku 
W brylantach i perłach 
Lecz tyle dzieci z głodu 
Na świecie umiera 

MARIA TERESA rozzloszczona 
Panno Antoine, już wracać czas 

MARIE THERES 
Madal"le Antoine Madame Antoine 
lt"s getting dark outside 
lt'5 time to come m 

MADAME ANTOINE s{XJken, irritated 
Oh Mather 

MARIE THERESE insistent 
Madame Antoine, i:'s time to corie in 

She closes the window. the party noises fade 

MADAME ANTOINE S{XJken, annoyed 
Y<">. yes rnotrer l'rT' coming 

reflective 

One day .. 
One day I ''.I be queen 
Live on peacres and cream 
Wear salin and ace 
And lat.gh 1:1 the faces 
Of the teachers and priests 
And the boys w1 I a1I lawn 
"awn before 'l'le like beasts 

She dances, imagining her grand life to come. HONEST BIRD, 
dressed in a black cassock, descends from the free and approaches 
MADAME ANTOINE 

MARIE THERESE She comes to the window again 
Madame Anto1re, 1t's time to come in 

HONEST BIRD 

Little pr'ncess, so sure you are right 
Bt.t yot.r endless day s t'1eir endless night 

He indicates beyond the wal/ 

Yot. can preen in the limelight 
r your diamonds and pearls 

But the children go hurgry 
In that other world 

MARIE THERESE angry 

Madarre Antoine, 1t's ti!"le to come 1r 

AC T I SC E NE I VI 
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MADAME ANTOINE do UCZCIWEGO PTAKA, lekceważąco 
Zawracaj wróbelku tam, skąd przyleciałeś 
Nigdy nie zrozumiesz świata , w którym żyję 
Zawite są kroki pałacowych tańców 
I klaunów szarady, ponad twój ogonek 
Więc spadaj 

Protekcjonalnie tańczy z nim kilka taktów menueta, w końcu 
zostawia go i wychodzi 

Tlum nagradza to oklaskami i okrzykami. UCZCIWY PTAK naśladuje 
partię fletu na metalowym gwizdku ... 

SCENA 2 

KRÓLOWIE, KIJE I PTAKI 

KLAUN 2 gra kolejny werbel zakończony uderzeniem w cznadel. 

MISTRZ CEREMONII UCZCIWY PTAK pozostaje wewnątrz areny 
i naśladuje solo fletu grane przez orkiestrę 

Panie i Panowie! 

Raz na gałęzi śpiewał ptak 
Zwyczajny ptak, jak Ty czy ja 

KLAUNI odgrywają opowiadaną historię w stylu slapstickowej komedii. 
Przewracają UCZCIWEGO PTAKA. KLAUN 2 akompaniuje 
na talerzach 

Przechodził obok jakiś zwykły zbir 
I sprał biedaka ze wszystkich sit 

CHÓR 
Ach! 

MISTRZ CEREMONII 
A potem pewien dobry ksiądz 
Widząc ten straszny gwałt 
Błogosławieństwo swe ... tej bestii dał 
KLAUNI żegnają się równocześnie znakiem krzyża 

Nieznany żołnierz szedł przez pole 

KLAUN 3 wyciąga ogromny miecz, który sam ledwo może unieść, 

i ściga UCZCIWEGO PTAKA 

AKT I SCENA I iii 

MADAME ANTOINE to HONEST BIRD, dismissive 
Little sparrow fly back to where ever you're from 
You could never imagine the piane I live on 
The intricate steps of the tumblers and clowns 
Are above and beyond you cock robin 
So just you pipe down 

She condescends to dance a minuet with him unii/ finally she 
disengages and exits 

Crowd roar with appreciation and applause. HONEST BIRD 
mimes flute part on a lin whistle . . 

SCENE 2 

KINGS, STICKS AND BIRDS 

CLOWN 2 plays another snare roll followed by a cymbal crash. 

RINGMASTER HONEST BIRD remains in the ring and mimes 
the flute solo heard from the orchestra. 

Ladies and Gentleman 
lmagine a b1rd on song in a tree 
An ordinary bird like you or like me 

The CLOWNS with satirical slapstick mime the drama described 
HONEST BIRD is knocked about. CLOWN 2 provides percussion 
accompaniment 

lmagine same ruffian happening by 
And beating him within an inch of his life 

CHORUS 
Ahhl 

RINGMASTER 
Then a priest from same denomination 
Witnessing this abomination 
Blesses not the bird but the beast 
The CLOWNS cross themselves in unison 

The Unknown Soldier appears on the field 

CLOWN 3 produces an enormous sword which he can hardly 
carry and chases HONEST BIRD 

Zebrał ptasie piórka, przystroił swą zbroję 

owacja CHÓRU 

Potem wielki sędzia z sądu najwyższego 
Ustawę wprowadził, że nie wolno ptakom 
Już odtąd śpiewać na drzewach 
Lecz dnia pewnego 
Niektórzy sędziowie , księża i żołnierze 
Znów zmienili zdanie, i odtąd już ptaki 

KLAUNI wygladzają ubranie i fryzurę UCZCIWEGO PTAKA, 
z uczuciem poklepują go po policzkach i po plecach. 

Znowu śpiewać mogły 
To była rewolucja 

Bo rewolucja to historia ptasiej radości , 

Kijów i kamieni, i krzaków, i kości . 

Świat/a się rozjaśniają. CHÓR stoi, KLAUNI wychodzą. 

MISTRZ CEREMONII I CHÓR 
Historia stara, historia nowa 
Historia kobiet i mężczyzn historia 

MISTRZ CEREMONII 
Historia wszystkiego, co będzie 
Co wydarza się zawsze i wszędzie 

MISTRZ CEREMONII wychodzi 

MARIA MARIANNA wchodzi i bierze UCZCIWEGO PTAKA za rękę 
Uczciwy ptaku, prosty ptaku 
Co pragnie tylko nowinę nieść 
I żyć pod słońcem, i deszczyk pić 
Twój czas nie nadszedł jeszcze 
I nikt nie słucha pieśni twej 
Prosty ptaku 

Wchodzą KLAUNI pchając szafot, który stawiają na środku areny. 
Na jego szczycie stoi szubienica i KAT. W dolnej części jest pusta 
przestrzeń zakryta kotarą - miejsce na rekwizyty sztukmistrza. 

CHÓR MĘSKI 
Nie wolno śpiewać na drzewie figowym 
Nie wolno śpiewać na drzewie oliwnym 
Nie wolno śpiewać na gruszy 

And takes the bird's feathers to put on his sh1eld 

CHORUS applause 

Then a powerful JUdge from the high court 
Decrees that the birds really ought 
Not to be allowed to sing in the trees 
But then one day 
Same of the priests and soldiers and judges 
Putting aside same old worr grudges 

The CLOWNS smooth HONEST BIRD'S clothes and ha1r. slap his 
cheeks affectionately and pat him on the head 

Changed their minds and the birds sang aga1n 
lt was the revolution 
The revolution is a story of birds 

Of sticks and stones and bushes and bones 

Ughts up. CHORUS stand. CLOWNS exit 

RINGMASTER & CHORUS 
A story of naw, a story of then 

A story of women, a story of men 

RINGMASTER 
A story of everything to come 
Of everything under the sun 

RINGMASTER exits 

MARIE MARIANNE enters and takes HONEST BIRD by the hand 
Honest b1rd, s1mple bird 
Just longing to be spreading the word 
Feeling the rain, feeling the sun 
But your time has not come 
Your song is not heard 
Honest bird 

The CLOWNS enter pushing a scaffold which is brought to the 
centre of the ring. On top of the scaffold is a gibbet and HANGMAN. 
Underneath is an empty curtained spar.e. a conjuror's prop. 

MALE CHORUS 
Singing s forbidden in the fig tree 
Singing is forbidden in the olive tree 
Singing s forbidden in the pear tree 

ACT SCENE li VIII 
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KLAUNI wyrywają UCZCIWEMU PTAKOWI gwizdek i zaganiają go 
na szubienicę. 

Ani na gruszy, ni na figowym, ni na oliwnym drzewie 

CHÓR MĘSKI I DZIECI 

Nie wolno więcej śpiewać na gruszy 
Ani na drzewku figowym 

A na oliwnym drzewie ktoś wisi 
Ktoś wisi na drzewku oliwnym 

KLAUNI przytrzymują wyrywającą się MARIA MARIANNA, podczas 
gdy KAT zaklada stryczek na szyję UCZCIWEGO PTAKA. 

Nie śpiewaj na gruszy - zabroniono 
Nie śpiewaj wśród fig - zabroniono 

KAT zwalnia zapadnię i UCZCIWY PTAK spada w dól, znikając pod 
podlogą w miejscu zakrytym kotarą. MARIA MARIANNA, której udaje 
się w końcu wyrwać KLAUNOM, dramatycznym gestem rozsuwa 
kotarę. Ukazuje się UCZCIWY PTAK, który nagle jest już dojrzalym 
mężczyzną . Wciąż ma na sobie czarną sutannę. Odbyt podróż 
w czasie, by spe/nić swe przeznaczenie jako KSIĄDZ REWOLUCJONISTA. 
Bez wysilku zrywa z szyi stryczek i występuje do przodu. 

Nie śpiewaj na drzewku oliwnym 
Ktoś wisi na drzewku oliwnym 
Ktoś wisi na drzewku oliwnym 

W miarę jak światfa się ściemniają, ekipa techniczna wynosi rusztowanie 
z szubienicą. Punktak oświetla MARIĘ MARIANNĘ I KSIĘDZA 
REWOLUCJONISTf 

MARIA MARIANNA bierze KSIĘDZA REWOLUCJONISTĘ za rękę 
i oprowadza go wokól areny, wskazując po drodze na zebranych 

Przychodzisz na ten świat i nie masz wyboru 
Możesz być szwaczką, albo sprzątaczką 
Czy chłopcem od uboju 
Możesz być próżniakiem 

Lub jednym z elity 
wskazuje na lożę królewską 

Może więc ptak swój głos odnajdzie 
Wyboru dokona odważnie 

AKT I SCENA li 

The CLOWNS snatch HONEST BIRDS lin whistle and goad him 
up the steps 

No singing in the olive or ttie fig or ttie pear tree 

MALE CHORUS & CHILDREN 
No more 5inging r the fig tree 
No more s1:iging 1n tre pear tree 
Someone's hanging r t!le olive 
Ther.''s someone tianging in the olive tree 

MARIE MARIANNE is restramed by the CLOWNS as the 
HANGMAN places the noose over HONEST BIRD'S head 

Singing n !'.le fig tree, that's forbidden 
Singing r t!le pear tree, that's •orbidder> 

The HANGMAN re/eases the trap and HONEST BIRD drops, 
'iisappearing into the curtained space below MARIŁ MARIANNE 
breaks free of tne CLOWNS and dramatJcally rips open the 
curta1ns to reveal HONEST BIRD grown to (Tlaturity {stili wearing 
a titack cassockJ. He t;as traveted through time to fu/fili his 
destiny as the REVOLUT/ONARY PR/EST. Breaki(lg the noose 
from his neck like a strand of cotton, he steps forward. 

Si:iging r tre 0:1ve, that's 'orb1dden 
Sor-eone's hangmg in tre olive tree 
Sol""eone's hanging in tre olive tree 

As the lighting dims, stage hands remove the scaffold. The 
s{XJtlight is naw on MARIE MARIANNE and the REVOLUTIONARY 
PR/EST 

MARIE MARIANNE Takes the REVOLUTIONARY PR/EST by the 
hand and wa/ks h1m around the ring gesturmg to the asse(Tlb/ed 
crowd 

You come to earth, you have no choice 
Could be a seamstress or serving gir' 
Or butcher's boy 
Could be a deadbeat 
Or one of the elite 
Gestures towards the royal box 

Maybe tre b1rd will find his voice 
And make a cho1ce 

Bo gdy oddzielisz ziarno od plew 
To zbierzesz żniwo wiedzy 
I staniesz się , kim pragniesz być 
Zaś wiedza, której ci brak 
To kij na twój kark 
Zostaniesz w wiecznej biedzie 
Więc dobry ptaku, prosty ptaku 
Wybór należy do ciebie 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA obserwuje i slucha 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Nawet w biedzie, wybór należy do ciebie 

CHÓR 

Chcę być Królem, Królową, Delfinem, Kurtyzaną 
Chcę zostać Kardynałem, Królem Królów, Kapitanem 
Chcę być Bogiem 

CHÓR DZIECI, ubrany w kolorowe kostiumy, które odzwierciedlają 
ich role, wraz z AKROBATAMI i KLAUNAMI odgrywa calą scenkę 
ku radości CHÓRU DOROSŁYCH, który żywiolowo reaguje na to 
przedstawienie. 

CHŁOPIEC 

Ja chcę być Królem 

DZIEWCZYNKA 
Aja Królową 

DZIEWCZYNKA 
Ja Kurtyzaną 

CHŁOPIEC 

A ja Delfinem 

CHŁOPIEC 

Ja chcę być Kardynałem 

CHŁOPIEC 

Ja chcę być Kapitanem 

CHÓR 
Ja chcę być Królem Królów 
Chcę być Bogiem 

From all the wheat and all the chaff 
lt's the knowledge that you glean 
Makes you what you'll be 
And ttie knowledge that you lack 
A rod for your own back 
Leaves you in purgatory 
Honest b1rd, simple bird, 

Make your cho1ce, find your voice 

The REVOLUTIONARY PR/EST observes and /istens 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Make your croice, find yOl.r voice 

CHORUS 
· want to be King, Queen, Courtesan, Dauphin 
I wan~ to be Cardina!, Capitaire, King of Kings 
I war.I to be God 

The CHIWRENS CHORUS ir. co/ourfut costumes which reflect their 
ro/es, together witfl the ACROBATS & CLOWNS enart the drama 
much to the delight of the ADULT CHORUS who applaud and react 
to their performances 

SOLO BOY 
I want to be the King 

SOLO GIRL 
And I want to be the Queen 

SOLO GIRL 
I wart to be a Courtesan 

SOLO BOY 
I want to be the Dauph1n 

SOLO BOY 
I want to be the Cardina! 

SOLO BOY 
I want to be the Cap1taine 

CHORUS 
want to be the King of Kirgs 
want to be God 

ACT I SCENE li X 
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Na widowni rozlega się odglos gromu. 

CHŁOPIEC 

Jestem wielką, tłustą świnią 

Wszyscy wydają dtwięki naśladujące świnie. 

CHŁOPIEC 

Jestem Królem Francji 

Bierze za rękę jedną z dziewczynek. 

CHŁOPIEC 

Jego żonka lubi tańczyć 

Dziewczynka sklada przed chlopcem glęboki uklon. 

CHŁOPIEC 

Ja jestem Rzymskim Kościołem 

Co stoi za tym tronem 

CHŁOPIEC 

Jestem publiczną sakwą, myślą, że nie mam dna 

CHŁOPIEC 

Jam rachunkową księgą jest, ukrywam co się da 

DZIEWCZYNKA udając amerykański akcent 
Jestem Amerykańską wojną, co bardzo jest zachłanna 

DZIEWCZVNKA 
Ja narodowym długiem , uboga ze mnie panna 

CHŁOPIEC 

Jestem szlachtą 

CHŁOPIEC 

A ja klerem 

CHŁOPIEC 

Jestem zwyczajnym człow iekiem 

DZIEWCZYNKA 
Jestem głod na 

DZIEWCZVNKA 
Ja z głodu umieram 

A KT I SCEN A l i 

thunder sounds in the auditorium 

SOLO BOY 
I am a great big pig 

they all make pig noises 

SOLO BOY 
I am the King of France 

taking a girl by the hand 

SOLO BOY 
Hi~"wife likes to dance 

she bows deeply to the boy 

SOLO BOY mockmgly 
I am the Church of Rome 
I stand beh1nd the throne 

SOLO BOY 
I am the public purse; they think l'm bottomless 

SOLO BOY 
I am the public accounts; I admit l'm a bit of a mess 

SOLO GIRL mock American accent 
I am the American war and they say l'm rather greedy 

SOLO GIRL 
I am the national debt; l'm big but needy 

SOLO BOY 
I am a noble 

SOLO BOY 
I am the clergy 

SOLO BOY 
I am the ordinary man 

SOLO GIRL 
I am hungry 

SOLO GIRL 
I am starving1 

CHÓR DZIECI 
Od nowa ten tort pokroić trzeba! 

WICHRZVCIEL 
Jestem ża rłocznym wilkiem 

CHÓR MĘSKI 
Jestem żarłocznym, żarłocznym wilkiem 

CHÓR ŻEŃSKI 
Jestem, jestem, cierniową koroną 

CHÓR MĘSKI 

Oto koniec wszelkich boskich praw 

WICHRZYCIEL 
Jestem dębem 

CHÓR DZIECIĘCY 
Jestem silnym dębem i jestem orlątkiem 
Jestem dziką świnią, co szuka trufli 

CHÓR 

A ja pawiem z przepięknym ogonem 

DZIECI wskazują na KRÓLA 

$wiatlo przygasa. Wchodzi WICHRZYCIEL. On i KSIĄDZ 
REWOLUCJONISTA przechodzą na środek sceny. 

WICHRZVCIEL do KSIF;DZA REWOLUCJONISTY 
Złammy wszystkie zasieki 
Zadepczmy im ogródek 
Zabierzmy i dąb i oliwkę 
I myślmy tak jak oni 
Świnie jedzą żołędzie 
Bogaci wieprzowinę 
Biedacy jedzą oliwki i wypl uwają kamienie 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA do widowni 
Prosimy wielkich państwa tylko o małą daninę 

Nasz wypluty kamień wyrośnie w drzewo oliwne 
I uwędzimy wieprzowinę nad dymem pachnącym bazylią 

WICHRZVCIEL 
I zasadzimy drzewko laurowe 

CHILDRENS CHORUS 
The cake needs re-carving' 

TROUBLEMAKER 
l'm a ravening wolt 

MALE CHORUS 
l'm a, l'm a. l'm a ravenmg wolt 

FEMALE CHORUS 
l'm a. l'rr a, l'm a heart of thorns 

MALE CHORUS 
lt's the end of the shield of divine law 

TROUBLEMAKER 
l'm the oak tree 

CHILDRENS CHORUS 
I am the oak tree and I am the columbine 
I am a pig search1ng for truffles 

CHORUS 
And I am a peacock whose feathers are ruffled 

CHILDREN indicate the KING 
Ughts dim. The TROUBLEMAKER enters. He and the 
REVOLUTIONARY PR/EST move to centre slage 

TROUBLEMAKER to REVOLUTIONARY PR/EST 
Let us brea~ all the shields 
And scil the ermine 
Take the oak and the olive tree 
Make their philosophy aur own 
The pigs eat acorns 
The rich eat the park 

The poor eat the olives and spit out the stones 

REVOLUTIONARY PRIEST Io Audience 
We only ask a little tax from the nobility 

The spal out stone will grow in time inte an olive tree 
We will smoke aur pork over a fire of basilic 

TROUBLEMAKER 
And we will plant the laurel tree 

ACT I SCENE li XI! 
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KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
By uwić 

WICHRZYCIEL 
By uwić 

KS IĄDZ REWOLUCJONISTA 
Wieniec 

WICHRZVCIEL 
Wieniec, wieniec dla Republiki 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA żarliwie 
Nad dymem z przywilejów uwędzimy to mięso 

Gestykuluje z wielkim zapalem, zachęcając CHÓR, by się do 
niego przytączyl. 

Ogień z płonących zamków zatańczy nad ich klęską 
Zerwiemy wszelkie pęta 

CHÓR zaczyna schodzić na arenę i ustawia się wzdluż kurtyny 
tworząc gwardię honorową . 

Kamienie wyplujemy 
I własną politykę teraz zastosujemy 
Świnie jedzą żołędzie 
Bogaci jedzą świnie 

Biedacy jedzą oliwki i wypluwają kamienie 

CHÓR i wszyscy pozostali, radośnie 
Uwędzimy świńskie mięso nad ogniem z bazylii 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA prowadzi MARIĘ MARIANNĘ 

na środek areny. Z góry spuszczony zostaje trapez. MARIA 

MARIANNA siada na nim tak, jakby zasiadala na tronie. 

Zasadzimy laurowe drzewko i wieńce uwijemy 

MARIA MARIANNA zostaje ukoronowana wieńcem laurowym 

i powoli wciągnięta .do nieba". 

I naszą Republikę ukoronujemy 

CHÓR i wszyscy zebrani gromko to oklaskują, światfa się 
przyciemniają i tworzą przygotowanie do .. . 

AKT I SCEN A li 

REVOLUTIONARY PRIEST 
To make 

TROUBLEMAKER 
To make 

REVOLUTIONARY PRIEST 
A wreath 

TROUBLEMAKER 
A wreath to crown the Republique 

REVOLUTIONARY PRIEST passionately 

We will r.ioke our pork upon tre pyre of privilege 

gesturing with great passion, encouraging the CHORUS to JOin him 

The flar!'es of castles burning wil: dance from ridge to iidge. 
We'll break all the shields 

CHORUS start to move down mto the ring and line up by the 

curtams to form a guard of honour 

Spit out all the stones 
Make the oak and the olive trees' philosophy our own 
The pigs eat acorns 
The rich eat the pork 

The poor eat the olives and spit out the stones 

CHORUS and all, jubilantly 

We will smoke the pork on a fire of basilic 

The REVOLUT/ONARY PR/EST leads MARIE MARIANNE to the 

centre of the ring A trapeze is lowered from above. MARIE 

MARIANNE sits upon il as though il were a throne. 

We will plant the laurel tree to make our laurel wreaths 

She is crowned with a /aurel wreath and ascends slow/y to the 

heavens 

To crown, to crown, to crown the Republique! 

CHORUS and assembled erupt m applause then as the lights dim 

they form a snaking queue 1n preparat1on for 

SCENA 3 

SKARGI LUDU 

Wokól widowni rozlegają się dalekie odglosy gromów. KSIĄDZ 

REWOLUCJONISTA siedzi przy stole i zapisuje skargi ludzi w .księdze 
skarg i postulatów". Slucha stojącego przed nim mężczyzny. Cala 

kolejka ludzi oczekuje, by z/ożyć swoje postulaty. KRÓL i KRÓLOWA 

widoczni w pólmroku - siedzą w swojej loży i zajadają się smakołykami, 
nie zwracając uwagi na toczącą sift przed ich oczyma akcję. Sfychać 
dtwięk deszczu. 

MISTRZ CEREMONII 

do widowni, wskazując na stojące w kolejce dziecko 

Wróbelek przemoczony patrzy z troską w niebo 
Marzy, by do jedzenia coś mu się dostało 

Tłusty paw się wygrzewa wciąż w promieniach słońca 

wskazuje gestem na KRÓLA 

Nic sobie nie robiąc z dalekich wystrzałów 
Głuchy jest na nie dumny paw 
Bo nie zawraca sobie głowy 
Tym, że dieta głodowa 
Porządek może przynieść nowy 

odlegle, wzburzone glosy zza sceny 

Król , Państwo, Francja 

Każde z nich, musi z żalem obciąć wszelkie płace 
Skarbiec świeci pustkami 

odg/osy wzburzonego tlumu narastają 

Francja jest w stanie rozpaczy 

SCENE 3 

THE GRIEVANCES OF THE PEOPLE 

Distant rolls of thunder are heard around the auditorium. The 

REVOLUTIONARY PR/EST sits at a table entering the people's 

grievances inio a ledger He is listenmg to a man standing before 

h1m A line of people are waiting to voice the" grievanr.es. The 

KING and QUEEN are seen in half-light m the roya/ box picking 

at de/icacies, oblivious at the events taking place before them. We 
hear the sound of ram. 

RINGMASTER 

to the auditorwm, mdicating a child standing in line 

The sparrow, bedraggled, looks up through the rain 
And drear!'s of a little more grain 
The peacock. plump in his place in the sun 

gesturmg to the KING 

lgnores the sound of the distant guns 
The1r thunder falls upon deal ears 
The peacock never sniffs the air 

He fails to see thai a starvation diet brings 
The scert of riot on the breeze 

distant sound of dissenting vo1ces offstage 

The King; The State; La France 

Each of the above musi with regret cui off all payment 
The cupboard is bare 

sound ot dissent grows louder 

The State of France lies 1n disrepair 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA wali pięścią w stól, wstaje ze z/ością, REVOLUTIONARY PRIEST the REVOLUTIONARY PR/EST bangs 
oburzony 

Biskupi robią zapasy, ziarno na strychy chowają 

Kto może być szczęśliwy, gdy wszyscy się z głodu słan i ają? 

Dolącza do niekończącej się kolejki ludzi, która siata przed nim. 

CHŁOPIEC krzyczy 

Wszyscy razem! 

his fist upon the table and stands, angry, indignant 

The Bishops hide the grain; to the attics it's sent 
li everyone is hungry, tell me, who can be content 

He contmues to attend the endless line of people before him. 

SOLO BOY shouted 

A1together now1 
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Wchodzi CHÓR DZIECI. Niosą ze sobą ulotki, które wręczają 
wszystkim zgromadzonym. 

CHÓR DZIECI 
Rozdajemy ulotki, dołączamy do reszty 
Wykrzykujemy hasła wymyślone naprędce 
W nosie mamy tych wszystkich na górze 

Żartobliwie grają palcami na nosach w kierunku KRÓLA I KRÓLOWEJ. 

Rozdajemy ulotki, dołączamy do klubu 

KLAUNI agresywnie przeganiają dzieci 

WICHRZYCIEL do widowni 
Dołączamy do reszty, bo tak jest bezpiecznie 
Lecz czasem to pułapka zastawiona skutecznie 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA idzie wzdluż kolejki ludzi 
Swe skargi spisujemy na wołowej skórze 
Przyjmują je spokojnie i spychają w kąt 
Lecz nas przy życiu trzyma odczuwany ból 

WICHRZYCIEL 
Krzaki i kości, kamienie i kije 

CHÓR 
Teraz i zawsze, kto tylko żyje 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
W Manosque już biskupi za swoje dostali 
Na śmierć ukamienowani, a ich ziarno zabierzemy sami 

CHÓR KOBIET 
Plądrujemy wszystkie piekarnie 

CHÓR 
Czerpiąc naszą odwagę z .. 

CHÓR MĘSKI 
Czerpiąc naszą odwagę z. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Czerpiąc naszą odwagę z ... 

AKT I SCENA Ili 

CHILDRENS CHORUS enter. They are carrying pamphlets which 
they hand out to all assembled. 

CHILDRENS CHORUS 
We hand out pamphlets, we JOin a club 
We shout out slogans that we make up 
We thumb aur noses at those above 

They thumb their noses cheekily to the KING and QUEEN 

We hand out pamphlets, we join a club 

The chi/dren are aggressively cha sed off by the CLOWNS 

TROUBLEMAKER to the auditonum 
We JOin a club, a safety net 
But •t's mare łike a gin trap that's been carefully set 

REVOLUTIONARY PRIEST moving among the fine of people 
We write what we can on the cow's flayed hide 
Our grievances are noted and then brushed to one side 
But the pain we feel keeps us alive 

TROUBLEMAKER 
Bushes and bones and sticks and stones 

CHORUS 
Naw, thrn, women and men 

REVOLUTIONARY PRIEST 
In Manosque the bishops get what they deserve 
Stoned to death and we retrieve the grain from their reserves 

FEMALE CHORUS 
We plunder all the bakeries 

CHORUS 
Searchin15 for aur courage in. 

MALE CHORUS 
Searching for aur courage in 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Searching for aur courage in . 

MISTRZ CEREMONII I MARIA MARIANNA 
w świetle punktowym, z entuzjazmem 
.. tego szaleństwa 

CENA 4 
FRANCJA W STANIE CHAOSU 

Do grotnych odglosów grzmotów i ulewnego deszczu dolącza bicie 
pojedynczego dzwonu. Scenę zasnuwa mgla. 

MISTRZ CEREMONII do widowni 

Zima z osiemdziesiątego ósmego na dziewiąty 
Mrozem trzeszczała, dusze zabierała 
Nadciągali zewsząd , po dwoje, po troje 
Strumień, potem rzeka, potem całe morze 

slychać zbliżający się dtwięk maszerujących kroków 

Gnał ich głód , gnał ich ból 

SIERŻANT zza sceny 
Kompania .. Stać! .. . 

MISTRZ CEREMONII 

Sto tysięcy dotarło aż do barykady 

SIERŻANT zza sceny 
Gotowi. .. Ognia! .. 

Slychać kanonadę ... potem śmiertelna cisza 

MISTRZ CEREMONII 

Trzystu poległo, ustrzelonych jak kaczki 
Trzysta dusz odleciało do nieba na zawsze 

RINGMASTER & MARIE MARIANNE 
In the spotlight, with moving acceptance 
. th1s folly 

SCENE 4 
FRANCE IN DISARRAY 

The menacing sound of thunder and rain accompanies the to/ling 
of a solitary bell. Fog and m1st permeate the stage 

RINGMASTER to the auditorium 
T'le winter of eighty·eight and nine 
Was acning cold. il chilled t~e very soul 
Trey carT'e from the country in two'5 and t'lrees 
A trickle, a river, a torrent, a sea, 

We hear the sound of marching feet approaching 

Driven by hunger. driven by pa1n 

SERGEANT off stage 
Company.„ Hall 

RING MASTER 

A hundred thousand reached the barricade 

SERGEANT off stage 
Present Fire!.. 

The sound of a fusillade is heard ... then deathly silence 

RING MASTER 

Three hundred dead, shot down like rats 
Three hundred lives, snuffed out like that 

MISTRZ CEREMONII pstryka palcami, by wyrazić daremność życia. RINGMASTER cticks his thumb and finger to express the futility 

Uważaj, gdy traktujesz poddanych jak stonkę Have a ca re il you treat your people like verm1r 
Bo krwią sobie pobrudzisz przy szyi koronkę You could end up with bloodstained ermine 

Osobne świat/o na MISTRZA CEREMONII. MARIA MARIANNA A light picks out the RINGMASTER. MARIE MARIANNE starts 
zaczyna powoli zjeżdżać z góry na swoim trapezie-tronie. a slow descent on the trapeze/throne 
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do CHÓRU, KRÓLA I KRÓLOWEJ 

A jednak 

Po wielkiej nawałnicy czas odpływu nadchodzi 
Słodki rozum wtedy do głosu dochodzi 
I próbuje ludzkie emocje pogodzić 
Czy winien stanąć po stronie 
Tych rozwścieczonych głodem 
Tych dzikich i poniżonych 
A może jednak spróbować 
Innego sposobu poszukać 

Być może wyjściem będzie tu nauka? 

MARIA MARIANNA dojeżdża do podlogi. W ręce trzyma książkę. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA rozdaje żywność w tlumie zebranych. 

MARIA MARIANNA 
Śmiać się to umieć żyć 
By rozumieć, wiedzę trzeba mieć 
A czytanie to klucz niezbędny 

podchodzi do niej MISTRZ CEREMONII 

Do wolności jest ci potrzebny 

MARIA MARIANNA wręcza mu książkę. 

MISTRZ CEREMONII unosi książkę do góry. 

MISTRZ CEREMONII do MARII MARIANNY 
Cały świat doskonale wie, że na tyranię lek 
W tej wielkiej bibliotece znajduje się 
Zaś ciał niebieskich ruchy 
Choć mogą wiecznie trwać 

Nie znają słabych ani mocnych, ni dobra, ani zła 
A stonko na czystym niebie, i gwiazdy wszystkie i księżyc 
Świecą dla księcia i dla biedaka, choć biedak nie ma pieniędzy 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA rzuca dziecku z tlumu jablko. Dziecko 
zaczyna śpiewać z towarzyszeniem innych dzieci. 

DZIEWCZVNKA I CHÓR DZIECI 
Prawa Człowieka polegają na tym 
By jabłka dzielić sprawiedliwie 

By drzewo byto dla wszystkich ptaków 
Lecz kto się nim we Francji zajmie troskliwie 

AKT I SCENA IV 

to the CHORUS and KING and QUEEN 

But soft, 
As ever in the ebb and flow 
Sweet reason, delt and incorrupt 
Adoring of the human kind illuminates man·s plight 
Should he embrace 
The brute and base 
nt blindly at the carousel 

Or note, at least, that other voice 
And entertain the choice 
Between the darkness and the light? 

MMIE MARIANNE reaches the ground. She is holdmg a book. 
The REVOLUTIONARY PR/EST is seen distributing fcx:xi to the crowd. 

MARIE MARIANNE 

To laugh is to know how to live 
To see is to know everything 
To read 1s to hold the key that you need 

RINGMASTER approaches her 

The key you need to set you free 

MARIE MARIANNE hands the RINGMASTER the book. 
RINGMASTER ho/ds up the book 

RINGMASTER Io MARIE MARIANNE 
All the world can see that 1n th1s great library 
There's a good medicine against tyranny 
And the movement of the heavens 
Though it may last forever 
Sees no right, no wrong, no weak, no strong 
And the star you see in the sky and the moon and the sun 
Sh1ne on prince and pauper alike and favour no one 

The REVOLUTIONARY PR/EST throws an apple to a boy in the 
crowd who sings accompanied by the other chi/dren„ 

SOLO GIRL & CHILDRENS CHORUS 
The politics of the Rights of Man 
Is the sharing of apples with an even hand 
To plant a tree where birds may sit 
But who in France will nurture ;t 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA z wyratną ironią, nawet sardonicznie 
Handlarze niewolników, przeklęci bigoci 
Weterani wojny w Ameryce, Arystokraci, Demokraci 

Gestami wskazuje po kolei różne partie tlumu. Tlum zaczyna szemrać, 
reaguje zdenerwowaniem. 

Niektórzy mają serce, nie ma w nich nienawiści 
Niektórzy nawet w ludzkość wierzą 

Tlum cichnie. KSIĄDZ REWOLUCJONISTA podchodzi do MARII 
MARIANNY. Razem idą na przód sceny i zwracają się do widowni. 

Jak te bankowe rekiny 

Co sprzedają marzenia na tony 
Udzielają kredytów rujnując całe rodziny 
I szczury, co gadają o prawach ludzkiej wspólnoty 

MARIA MARIANNA do widowni i KSl~DZA REWOLUCJONISTY 
I wszystkie te dzielne dusze odważne i dość szalone 
By wylać krew za prawdę 

Wierzą, że pewne wartości przetrwają 
Spisane na bruku krwią 

MISTRZ CEREMONII z areny 

MISTRZ CEREMONII 
Spisane krwią 

MARIA MARIANNA 
Na bruku 

Pojawia się CHÓR DZIECI i powoli, w szyku, przechodzi na przód 
sceny. Za nimi idzie cafy CHÓR i wszyscy pozostali, z wyjątkiem 
KRÓLA i KROLOWEJ, którzy pozostają w królewskiej loży. 

CHÓR DZIECI 

A rządzące szlachetne głowy 
Co pokończyły najlepsze szkoty 

Wszystko to przemyślały i w swej dobroci wielkiej 
Postanowiły nam wyjaśnić 
Co dla nas najlepsze 

Dostali olśnienia, zobaczyli to w snach 
Równość i braterstwo, nie tylko po śmierci 
Obiecują nauczyć nas czytać 
Obiecują nauczyć nas pisać 

REVOLUTIONARY PRIEST with heavy irony. sardanie even 
Slavers, Landlords, Bigots at your door 

Aristocrats, Democrats, survivors of the North American war 
Gesturmg to those factions in the crowd. The crowd start to grumble 
and react ag1tatedly. 

Some with heart, same without hate 
Sor'le w1th faith in tlle hurT'an race 

The crowd grows quiet The REVOLUTIONARY PR/EST approaches 
MARIE MARIANNE and they walk to the front of the stage to 
address the auditorium. 

Ard so tre loan sharks 

Selling drear'ls 1:i horeyed !or>es like skylarks 
And rats who speak like cats of sacred rights 
The sacred rights of the family 

MARIE MARIANNE Io auditonum and REVOLUTIONARY PR/EST 
And all those brave souls both brave enougn and crazed enough 
To spili their blood for truth alore 

That one or two ideas survive, always survive 
Wnt in blood on paving stones 

RINGMASTER from the 'ring 

RINGMASTER 
Writ n biood 

MARIE MARIANNE 
On paving stones 

The CHILDRENS CHORUS appear and s/owly walk, reg1mented 
towards the front of the stage The CHORUS and PRINCIPALS 
follow th~m with the exceplion of the KING and QUEEN who remain 
in the Royal box. 

CHILDRENS CHORUS 

And the noble class who rule 
Having beerJ to all the best schoo1s 
Have thoLght it through and are good enough 
To expla1r what s best for us 
lt carne to trem in a dream 
In a blinding flash of light 

Eauality, fraternity and not ,us: 'r the afterlife 
And they promise us reading 
And thry prornse us wr;ting 

ACT I SCENE IV XVIII 
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Wszyscy zebrani z przodu sceny równoczefaie odwracają się 
twarzą do KRÓLA i KRÓLOWEJ. 

CHÓR DIZECI I CHÓR KOBIET 
Jeśli uklękniemy przed królem 
Jeśli uklękniemy przed królem 

Jedno mate dziecko wychodzi do przodu i klęka. 

DZIECKO 

Więc tak wygląda państwo Francji 

MISTRZ CEREMONII , KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I MARIA 
MARIANNA do siebie nawzajem i do widowni 
A na ulicznych rogatkach 

W gazetach to samo ciągle do szaleństwa 
Naród umiera wierząc, że panowie mądrzy 
Powiodą go drogą prostą do zwycięstwa 
Powiodą go drogą prostą do zwycięstwa 

Światla przygasają. KSIĄDZ REWOLUCJONISTA i MARIA 
MARIANNA wychodzą razem. 

SCENA 5 
UPADEK BASTYLII 

odgtos gęsi odlatujących na potudnie 

MISTRZ CEREMONII 
Ptaki się gromadzą, gdy nadchodzi zima 
Arlekin w śmiesznej czapce z oślimi uszami 
Drwiąco patrzy okiem z domalowaną łzą 
Bo wszystko to już widział 

Wchodzi KLAUN 1 i na swojej srebrnej trąbce naśladuje solo 
trąbki z orkiestry. 

Wróbelki lecą na oślep ku oblodzonym szybom 

MISTRZ CEREMONII wzrusza ramionami i krzywi się w kierunku 
KRÓLA. 

I zaskoczone, nagle spadają 
A potem przysiadają na drutach 
I odlatują na południe, ku ziemi trawionej ogniem 

AKT I SCENA IV V 

The assembleo at the front of the stage all tum as one to face the 
KING and QUEEN 

CHILDREN & FEMALE CHORUS 
lf we kneel before the King 
lf we kneel before the King 

One small child steps forward and kneels a/one. 

SOLO CHILD 

So this is the State of France 

RINGMASTER, REVOLUTIONARY PRIEST & MARIE MARIANNE to 
each otlilr and auditorium 
And on the street rnrners 
The broadsheets all carry the usual story 
A pecple dying to believe in same benign authority 
To lead them down a road that's paved with glory 
To lead them down a road that's paved with glory 

Lights fade REVOLUTIONARY PR/EST and MARIE MARIANNE exit 
together 

SCENE 5 
THE FALL OF THE BASTILLE 

The sound of geese migrating south 

RINGMASTER 

Birds flock, when winter settles in 

The Harlequin w1th dunces cap and silver horn 
All mournful, moc king eye and painted tear, 
Has seen it all before 

CLOWN 1 enters with his silver trumpet to mime the trumpet solo 

The sparrows hurl in face of glazed imperium, 

RINGMASTER shrugs and grimaces in the direction of the KING 

Then stunned, affronted, fali 
Then, picking up perch braggart on the wire and 
Launch towards the south, towards the land of fire 

MISTRZ CEREMONII wychodzi. Podczas sola trąbki, zziębnięty ttum 
pragnie się ogrzać i zbija się w mate grupki. Pomiędzy nimi chodzi 
KSIĄDZ REWOLUCJONISTA, rozdając ulotki i pomagając chorym. 
Za księdzem podąża KLAUN 1. Powoli świta. Śnieg przestaje padać. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

wciąż pomagając chorym i potrzebującym 
By marznąć w lodowatą noc 
By płonąć w boskim gniewie 
Głęboko w tyglu wydarzeń 
Łączy się smutek i wściekłość 
I razem ku światłu pełzną 
Gęsie pióro zawisło nad księgą 

tlum s/ucha jego stów i zaczyna pozytywnie reagować 

Słowa jak ożywczy deszcz gaszą pragnienie, gaszą płomienie 
I w tyglu rodzi się myśl nowa 
W sercach biedoty ziarno wiary sieje 
Że może wraz z dniem nowym 

blysk świat/a daje znak, że stońce już wzeszto 

Prawo do prawa dla nich zaistnieje 

Tlum wstaje i oklaskuje KS/fDZA REWOLUCJONISTĘ. Gestykulując 
gniewnie, ludzie zrzucają z siebie koce. S/ychać fanfary. Wchodzi 
MISTRZ CEREMONII. 

MISTRZ CEREMONII 

z dystansu obserwuje wydarzenia, zwraca się do widowni 
Więc na ulice, w ulewnym deszczu 
Ci obrabowani, pijani, kulawi 
Zebrali się w bandy, ominęli prawo 

na scenie gromadzi się MOTŁOCH 

Jak nieustraszony skoczek na trapezie 

Wchodzi KLAUN 2 wtaczając na arenę niewielką armatkę. Jego 
czerwony nos zostat zastąpiony niebieskim. Zwisa z niego sopel. KLAUN 

2 wprowadza KLAUNA 3, który reprezentuje teraz Więziennego Strażnika 
z Bastylii. Do pasa ma przyczepiony olbrzymi pęk kluczy. 

The RINGMASTER exits. During the trumpet solo, the crowd, seeking 
protection front the cold, huddle together m groups. The REVOLU 
TIONARY PR/EST moves amongst them, handing out pamphlets 
and tending the s1ck. CLOWN I follows the REVOLUT/ONARY 
PR/EST Dawn is breaking gently. The snow stops. 

REVOLUTIONARY PRIEST 
stili ministering to the sick and needy 
~o freeze in the dead of night 
To bum in a law divine 
Deep in the cn„c•ble br•re 
The sorrow and the rage entwine 
And coil ard climb towards the light 
The quill is poised above the page 

The r:rowd lister. to his words and start to react optimistically 

Words like fa1ling rain slake the thirst and dowse the flames 
Cooling in the crucible an idea forms 
A nugget of belief in the 'learts of the pocr 
Thai maybe in the dawn's new light 

The lighting indicates that the sun nas risen 

They have a r'ght to the aw 

The crowd rise to their feet and applaud the REVOLUT/ONARY 
PR/EST Together. gesticulating angrily, they shrug off the" blankets 
A fanfare is heard. Enter RINGMASTER. 

RING MASTER 

looking down observing events, addresses the auditonum 
Soto the streets in the pouring rain 
The dispossessed and the drunk and the lame 

Gathered in bands and took the law into their own hands 

The RABBLE gathersonstage 

Like the daring young man on the flying trapeze 

CLOWN 2 enters dragging a small cannon into the ring His red 
nose has been replaced with a blue one An 1cicle hangs from it 

CLOWN 1 bnngs on CLOWN 3 who now represents the Jai/er of 
the Bastille. He has a huge set of keys attached to his bell. 
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Jak ptak lecący prosto w burzę 
Skoczy I i prosto w przepaść 
Nie myśląc wcale o jutrze 

MISTRZ CEREMONII wychodzi. Dymy, rozblyskujące światfa, odglosy 
rozpoczynającej się bitwy. 

CHÓR jako rewolucjoniści 
Wdarliśmy się do Les lnvalides, do arsenału 

KLAUNI 1 i 2 każą karlowatemu KLAUNOWI 3 stanąć w miejscu, by 
móc na niego skierować lufę armatki. Ale za każdym razem, kiedy 
od niego odchodzą, by odpalić dzialko, on idzie za nimi. Jak w starym 
dowcipie . on jest za tobą" ... 

Znależliśmy armatę i proch, nie obyło się bez wystrzału 

sfychać odglos armatniego strzalu 

Wprost na Bastylię ruszyliśmy 
Na ten przybytek tyranii i lęku 

W końcu KLAUNOM 1 i 2 udaje się namówić KLAUNA 3, by stal 
spokojnie w miejscu. Zatykają sobie palcami uszy i odpalają armatkę. 

KLAUNOWI 3 opadają spodnie. KLAUNI wychodzą rozcierając sobie 
uszy. 

Zabiliśmy strażnika 

I uwolnili dwóch szaleńców 

Rewolucjoniści krzyczą, wymachują sztandarami, gratulują sobie 
nawzajem, a w końcu cichną. 

Wchodzi MISTRZ CEREMONII 

MISTRZ CEREMONII Przygląda się polu bitwy. Unoszą się dymy. 
Zwracając się do widowni zauważa, że wraz z wladzą przychodzi 
odpowiedzialność. 

Gdy masz swą własną armię 
Możesz wybierać 

Kto przeżyje 
Kto umrze marnie 
Kto wygra 
A kto przegra 

AKT I SCENA V 

Like b1rds flying 1nto a storm 
They took the great leap 
And launched themselves inio the vrnd 

RINGMASTER exits. Smc;1<e, flashmg lights and sounds of 
mountmg battle begin. 

CHORUS as revolutionaoes 
We broke 1~to the arsenał, Les lnvalides 

CLOWNS 1 & 2 make CLOWN 3 midget jaifer stand on the spot 
'n order to fire the cannon at him. Every time they retire to aim 
'he cannon, he folfows them. lt's the old, "Hes behind you ... 1· 

'uA~ 

Fcund cannonball and powder everything we need 

Vofleys of cannon fire are heard. 

We r'"'arched on the Bastil:e 
T'1e rome of tyranny 

Ever1tual/y CLOWN$ 1 & 2 persuade CLOWN 3 !o remam on 
the spot. With fingers in the1r ears, they fire the cannon and 
CLOWN 3's trousers fal/ down. Exit CLOWNS with much clipping 
around the ear. 

Killed the 1a1ler 
And set two r .admer •·ee 

The ff'volut1onaries shoutmg, wavmg f/ags, congratulate one 
another and graduafly tall silent. 

The RINGMASTER enters 

RINGMASTER He observes tne carnage. Smoke drifts. Addressing 
the auditorium, heidentifies the dilemma that with power uimes 
responsibility 

When you have an army of your own 
You get to choose 
Who will .ive 
Who will die 
Who will win 
Who will ose 

Z dymu wylania się KLAUN 1 i naśladuje solo trąbki. Za nim idzie 
WICHRZYCIEL. niosąc na rękach ranne dziecko. 

WICHRZYCIEL 

wycieńczony walką, zamyślony, przygląda się temu, co pozostalo 
po szturmie na Bastylię; styszymy padający deszcz 

Więziennego muru kawałek 
To wszystko, co na własność mam 
Czym mogę się pochwalić 
Mojemu dziecku zostawię w spadku 
Tylko siłę i słabość, i miłość i dumę 
I jeśli przetrwa zawieruchę 
Będzie sądziło ludzi wedle ich uczynków, 
Będzie lubiło dobre, czerwone wino, 

Kochało będzie życia treść, swą dumę i przyjaciół swych 
Taka przyszłość czeka moje dziecko 
Jeśli przeżyje te dni. .. 

światfa stopniowo gasną 

KURTYNA 

Through the smoke CLOWN 1 appears miming the trumpet solo, 
ollowed by the TROUBLEMAKER carrying an injured ct>ild. 

TROUBLEMAKER 

Battle weary and reflective, he surveys th~ afterrnath of the storming 
of the Bastifle We hear the sound of ram. 

A piece of prison stone 
Is all I have to caf; my own 
In sight to see tre o::ier side 
Strengtti and weakness, love and pride 
s all I have to eeve my chi Id 
lf my cr1ld surv1ves 

He'll judge mer by t'leir deeds and not their sr:1les 
He'll keep his tasie for good red w1ne 
His pride, his frierds, his i..st for 1fe 
These are the trings that wi.I avai. h1m 
lf my chi.d st.rvives .. 

Fade 

CURTAIN 

A C T I SCENE V XX II 



AKT li 
ACT li 

SCENA 1 
SCENE 1 

TAŃCE I MARSZE 

DANCES AND MARCHES 

KURTYNA ODSŁANIA NOWĄ SCENOGRAFIĘ, W KTÓREJ DOMINUJE CYKLORAMA. JEST PAŹDZIERNIK, PÓŹNE 
POPOŁUDNIE. WOKÓŁ WIDOWNI SŁYCHAĆ PADAJĄCY DESZCZ. WNĘTRZE PAŁACU W WERSALU ZASUGEROWANE 
JEST POPRZEZ WIELKIE, PODWÓJNE DRZWI, ŚWIECZNIKI, OKNA I TRON, NA KTÓRYM SIEDZI KRÓLOWA. WCHODZI 
MISTRZ CEREMONI I, WRĘCZA KRÓLOWEJ ZWINIĘTE W RULON PISMO, POTEM STAJE Z PRZODU SCENY. ZZA 
OKIEN DOBIEGA DŹWIĘK MASZERUJĄCEJ ARMII. 

CURTAIN OPENS TO REVEAL A NEW SET DOMINATED BY A CYCLORAMA. IT IS OCTOBER, LATE AFTERNOON 
RAINFALL IS HEARD AROUND THE AUDITORIUM . THE PALACE OF VERSAILLES INTERIOR IS SUGGESTED BY LARGE 
DOUBLE DOORS, CANDELABRA, WINDOWS AND A THRONE UPON WHICH THE QUEEN SITS. THE RINGMASTER 
ENTERS AND HANDS THE•QUEEN A SCROLL AND THEN STAN DS AT THE FRONT OF THE STAGE. THE SOU ND OF 
APPROACHING MARCHING FEET IS HEARD BEYOND THE WINDOWS. 

MISTRZ CEREMONII 

Nad Wersalem już zapadła jesień 
To taka smutna roku pora 
A Jej Wysokość z nudów chora 

KRÓLOWA z niesmakiem odrzuca pismo i wznosi oczy pod sufit 

Ciągłym wołaniem o reformy„. 
Lecz dżwięk maszerującej armii 
Jest jak muzyka dla uszu Pani 
Słodka muzyka dla uszu władczyni 
Gdy młodzi chłopcy maszerują 

KRÓLOWA slyszy, że marszowe kroki się zbliżają, wstaje z tronu, 
pochodzi do okna i otwiera je. Dtwięki marszu narastają, potem 
nagle cichną. Dtwięk maszerującej armii jest dla jej uszu jak 
muzyka. 

Ona marzy, by z nią tańczyli 

KRÓLOWA zamyka okno i odwraca się przodem do widowni 

KRÓLOWA wspominając 
Tańczyli, tańczyli „„ 

RING MASTER 
Vers; th~ 'aves fai 
lt's that time of the year 

Her MaJesty 1s bored with al: 

The QUEEN discards the scroll with disgust and rolls her eyes 
to the ceiling 

Th1s endless calling for reform 

But the sound of young men marching 
Is like music to her ear 
The sound of young men marching 
Is like music to her ear 

The QUEEN hears the marching approaching, descends her 
throne, wa/ks towards the window and opens il. The sound of 
marching increases then stops. The sound of young men marchmg 
1s like music to her ear 

But she dreams of young men dancing 

The QUEEN c/oses the window and tums to face the auditorium. 

QUEEN remembering 
Dancing, dancing. 

ACT li SCENE I XX IV 



xxv 

KRÓLOWA podchodzi do MISTRZA CEREMONII i szepce mu 
coś do ucha. 

MISTRZ CEREMONII 

I sen o tańczących młodzieńcach 
Unosi się wciąż w powietrzu 

Uderza końcem swojego pejcza w podlogę, by zwrócić uwagę 

Słuchajcie wszyscy! 

Jej Wysokość zaprasza regimenty 
Na Wielki Bal! 

Podwójne drzwi otwierają się na oścież, ukazując CHÓR jako 
żolnierzy, damy dworu i dworzan. Wszyscy wchodzą z radosnymi 
okrzykami. Podczas muzycznego wstępu CHÓR i KRÓLOWA 
ustawiają się w rzędy i skladają sobie uklony, przygotowując się 
do tańca. MISTRZ CEREMONII dolącza do nich, choć oni nie 
są świadomi jego obecności. 

W Wersalu w pażdzierniku 
Królowa wydaje bal 

Niech każdy żołnierz sobie pohula 
Jeśli lojalny wobec Króla 
Zabawia ich, flirtuje, przysmaki podaje 
Uśmiecha się zalotnie 
Królowa bal wydaje 

KRÓLOWA daje znaki do tańca, tańczy, pije i jest ewidentnie 
coraz bardziej podchmielona, podobnie jak balowi goście. Widać, 

jak z zapalem spelniają kolejne toasty 

OFICER wychodząc do przodu 
Królowa się śmieje 
Królowa się bawi 
Królowa flirtuje z każdym 

CHÓR 

Królowa wydaje bal 

W tym momencie KRÓLOWA jest już tak pijana, że zatacza się 
i pada w objęcia jednego z oficerów. Odzyskując równowagę, 
zrywa w wlosów trójkolorową kokardę i rzuca ją na podlogę. 

Żolnierze idą w jej ślady. MISTRZ CEREMONII zbliża się do nich 
i wtedy zarówno KRÓLOWA, jak i jej goście .zastygają" w miejscu. 
MISTRZ CEREMONII przechadza się pomiędzy zastyglymi 
postaciami. 

AKT li SCENA I 

The QUEEN wa/ks over to the R/NGMASTER and whispers in 
his ear. 

RINGMASTER 

And the dream of young men dancing 
Hangs like birdsong in the air 

Bangs the butt of his whip on the floar to get attention. 

Naw hear Ye! 

Her Maiesty mvites tre regiments 
To a Grand Ba' 

Tite double doors burst open revealing the CHORUS as Soldiers 
Lad1es-in-Waiting and Courtier; who enter cheering and 

applauding. During the musical mtroduction the CHORUS and 
the QUEEN line up and bow to one another m preparation for 
the dance. The RINGMASTER mingles with them although they 
are unaware uf h1m. 

Versailles in October 
The Queen is hav1ng a fling 
She invites a11 the regimerts 
Loyal :o the King 

Wir.rg and dming and maklng eyes at them all 
Smiling in the limelight 
The Queen s havmg a ba 

The QUEEN sings and dances and Is becoming obviously tipsy 
as are her guests. They are seen toasting one another 
enthusiastically. 

OFFICER steppmg forward 
The Queen is smi ling 
The Queen 1s laughl:ig 

She makes eyes at one and all 

CHORUS 
She's having a bali 

At tf>is point the QUEEN fa/Is back lnto the officer's arms the 
worse for drmk. Regaining her balance, she rips the trico/our 
cockade from her hair and throws il to the ground. The soldiers 
all follow suit. The RINGMASTER approaches and the QUEEN 
and her guests all ·freeze' The RINGMASTER weaves amongst 
the 'frozen' figures. 

MISTRZ CEREMONII 

Królowa Maria Antonina wypiła za dużo wina 
I cisnęła trójkolorową rozetką 
Rozstała się z przeklętą winietką 

OFICER 

Potem uroczym swym pantofelkiem 

KRÓLOWA .odtaje" i wdeptuje kokardę w podlogę 

W posadzkę symbol wdeptała 
Jaki gwar zapanował w krąg 
A wojsko za nią jak jeden mąż 

Wojsko również .odtaje" i robi to samo 

A wojsko za nią 

CHÓR 
A wojsko 

OFICER 
A wojsko 

CHÓR 
A wojsko 

OFICER! CHÓR 
A wojsko za nią 

Podwójne drzwi znów się otwierają, ukazując KOBIETY ULICZNE i 
DZIECI. Trzymają piki i kije, na których sterczą ucięte glowy; za 
nimi idą KLAUN 1 i 2, oraz KLAUN 3, który ciągnie miniaturową 
karetę. Za tJumem demonstrantów do sali balowej wchodzi również 
KSIĄDZ REWOLUCJONISTA. Demonstranci szybko unieszkodliwiają 
żolnierzy. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Trójkolorową rozetkę wdeptała 

CHÓR DZIECI 

Trójkolorową rozetkę, a wojsko za nią 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA podchodzi do KRÓLOWEJ i klęka przed 
nią na jedno kolano, blagając ... 

RINGMASTER 

Flushed w1th wine Mar;e Antoinette 
Casts down her red white and blue rosette 
An i:-'lpetuous and dangerous vignette 

OFFICER 

And then with her charming little shoe 

The QUEEN 'unfreezes and grinds the cockade under foot 

She grinds the precious symbol underfoot 
What a lark, what a hoot 
The !eg1rients all fellow suit 

So/diers 'unfreeze' and follow suit 

The regimerts 

CHORUS 
The regi;T1ents 

OFFICER 
The regiments 

CHORUS 
The •egi:nents 

OFFICER & CHORUS 
The regiments all fellow sui 

The double doors burst open revealing STREET WOMEN and 
CHILDREN holding aloft severed heads on pikes followed by 

CLOWNS 1 & 2, and CLOWN 3 who is pulling a miniature coach 
The REVOLUT/ONARY PR/EST follows the rioting throng inio the 
bal/room. The RABBLE quickly overpower the soldiers. 

REVOLUTIONARY PRIEST 

Red, white and blue and they all fellow suit 

CHILDRENS CHORUS 

Red, white and blue and they all fellow suit 

The REVOLUT/ONARY PR/EST approaches the QUEEN and goes 
down on one knee, p/eading ... 

A C T li SC E NE I XXVI 
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KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
W Paryżu nie ma co jeść 

KRÓLOWA go odtrąca 

CHÓR 

Ani okruszka, ni chleba skórki 
Ani pszenicy ziarenka 

KS IĄDZ REWOLUCJONISTA 
Myślą, że wielki głód osłabi na ulicach lud 

CHÓR 

Nie tak szybko, dobrze im znana ta piosenka 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

W Wersalu piją wino i jedzą bułeczki świeże 

CHÓR 
Paw się rozwala na łożu 

DZIECI i KLAUNI wybiegają za scenę, jakby spieszyli do drugiej 
komnaty, w której ~pi KRÓL 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

My za to się dławimy swoją własną dumą 

CHÓR 
Lecz to się wkrótce zmieni w imię Boże 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Gorzka to będzie uczta 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Za Paryżan 

CHÓR 
... dla Paryżan 

MISTRZ CEREMONII 

Te staruchy, czarownice, kurwy, kurtyzany 
Zwierzęta zwane kobietami 
Przybyły biedzie zaradzić 

DZIECI i KLAUNI wpychają do sali opierającego się KRÓLA 

Piekarza z powrotem do domu sprowadzić 

AKT li SCENA I 

EVOLUTIONARY PRIEST 
In Paris there is nothing to eat 

The QUEEN rebuffs him 

CHORUS 
Not a crust, not a crumb 
Not a grain of wheat 

REVOLUTIONARY PRIEST 

They think thai starving may weaken the man in the street 

CHORUS 

Not a chance, they're used to the heat 

REVOLUTIONARY PRIEST 

In Versa1lles tl •Y drin~ wine and dine on freshly baked bread 

CHORUS 
The peacock sprawls upon his bed 

The CHILDREN and the CLOWNS charge offstage as though 
going through to another room where the KING lies sleeping. 

REVOLUTIONARY PRIEST 

We choke on the bones of swallowed pride instead 

CHORUS 
Soon th1!y'll see what a feast they've made 

REVOLUTIONARY PRIEST 
A bitter feast 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS 
For the Parisians 

CHORUS 
for the Parisians 

RING MASTER 

These hags, these shrews, these courtesans 
These animals we call women 
Have marched here through the pouring rain 

The CLOWNS and the CHILDREN are jostling the KING inio the 
bal/room 
To bring the baker home agam 

CHÓR 

Ludwik krzyczy, boi się o życie 

KRÓL 

Przestraszony, zdezorientowany, wciąż popychany przez KLAUNÓW 
i DZIECI 

Veto! Veto! Dam wam chleb, jak mnie puścicie' 

MISTRZ CEREMONII 

Żony rybaków z niemowlętami, potwory zwane kobietami 
Sprowadzą siłą do Paryża 
Króla, Królową i Delfina 

CHORUS 

Louis protests; he cries 

KING 

Frightened, confused stili being manhandled by the CLOWNS and 
the CHILDREN 

Veto, veto' 1'11 give you all bread if you'll just let me go 

RING MASTER 

Th1 ;e fishw1ves w1th their babies, these animals called ladies 
Will carry back home to Paris 
The King, The Queen and The Dauphin 

Kobiety i dzieci popychają KRÓLOWĄ. KRÓLA I DELFINA w kierunku Women and chi/dren hustle the KING, QUEEN & DAUPH/N towards 
karety 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

W Wersalu regimenty ostatni honor oddają 

CHÓR 

Ostatni honor 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Kłaniając się przepisowo 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR DZIECI 
Przed austriacką krową! 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA usiłuje ochronić MARIA ANTONINA 
przed agresywnym !lumem, a równocześnie przypomnieć jej o ich 
przyjatni z dzieciństwa. Ona spogląda na niego zdziwiona, jakby 
co~ sobie zaczyna/a przypominać, jednak po chwili potrząsa głową 
i odwraca się od niego. 

CHÓR 

Zgrabnie zginają kolano 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Koniec zabawy 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR DZIECI 
Zwińcie ten namiot cyrkowy 

CHÓR 

Buciki balowe na gałęzi powieście 

coach 

REVOLUTIONARY PRIEST 

Versa1lles ras bl1 >med to the regiments' final bow 

CHORUS 
Versailles bloomed 

REVOLUTIONARY PRIEST 
All fawning before 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDRENS CHORUS 
Thai Austrian cow! 

The REVOLUTIONARY PR/EST tries to protect MARIE ANTOINETTE 
from aggress1ve elements in the crowd and, at the same time, 
remmd her of their childhood friendship. She looks at him oddly, 
half remembering, then shakes her head and turns away 

CHORUS 

Fawning on bended knee 

REVOLUTIONARY PRIEST 
The party's over 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDRENS CHORUS 
Take down the marquee 

CHORUS 

Hang up your dancing shoes in the hanging tree 

AC T li SCENE I XXV ll l 
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KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
A piekarza do Paryża zawieżcie 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR DZIECI 
Do Paryża z powrotem 

WICHRZVCIEL I CHÓR MĘŻCZVZN 
Upiecze on nam chlebuś, na jaki mamy ochotę 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA, DZIECI I CHÓR KOBIET 
Staruchy, czarownice, kurwy, kurtyzany 

WICHRZVCIEL I CHÓR MĘSKI 
Zwierzęta zwane kobietami 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA, DZIECI I CHÓR KOBIET 
Zabiorą Króla do Paryża 

W tym momencie cyklorama zostaje wprawiona w ruch. Podróż 
do Paryża przedstawiona jest na tle poruszającego się tfa. Kareta, 
ciągnięta przez KLAUNA 3, wygląda, jakby jechala, choć stoi 
w miejscu. Za karetą idą KRÓL, KRÓLOWA i DELFIN, za nimi 
podąża tfum. KOBIETY i DZIECI wykrzykują obelgi. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR DZIECI 
Tłum ma już siedem tysięcy 

WICHRZVCIEL I CHÓR MĘSKI 
I wciąż przybywa ich więcej 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR DZIECI 
Trofea niosą wysoko na pikach 

WICHRZYCIEL I CHÓR MĘSKI 
Obcięte głowy królewskich strażników 

Ruchome tfo zatrzymuje się 

WICHRZVCIEL 
Adieu Versailles 

CHÓR MĘSKI 
Deszcz pada, leje, wyje tłum 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Wyżej tę ściętą głowę daj! 

AKT li SCENA I 

REVOLUTIONARY PRIEST 
We'll take the baker back to Paris 

REVOLUTIONARY PRIEST & CH ILDRENS CHORUS 
Back to Paris 

TROUBLEMAKER & MALE CHORUS 
He''I make bread for the price we decree 

REVOLUTIONARY PRIEST, CHILDREN & FEMALE CHORUS 
The shrews, the hags and the courtesans 

TROUBLEMAKER & MALE CHORUS 
Tlil!!se animals we call women 

REVOLUTIONARY PRIEST, CHILDREN & FEMALE CHORUS 
Will take back the King to Paris 

At his point the cyclorama starts to move. The journey to Paris 
is depicted on the movmg backdrop. The coach, drawn by 
CLOWN 3, appears to be moving attnough it remams in one 
place. The KING. QUEEN and the DAUPHIN walk behind, goaded 
by the RABBLE. The WOMEN and CHILDREN shout msults. 

REVOLUTIONARY PRIEST & CH ILDRENS CHORUS 
The crowd now seven thousand strong 

TROUBLEMAKER & MALE CHORUS 
Bore the royal coach along 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDRENS CHORUS 
With trophies raised on pikes aloft 

TROUBLEMAKER & MALE CHORUS 

The guardsmens' heads they had cut off 

The moving backdrop stops 

TROUBLEMAKER 
Adieu Versa1lles 

MALE CHORUS 

lt rains, it pour5, the crowd roars 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Hold the severed heads on high 

WICHRZVCIEL I CHÓR MĘSKI 
Deszcz pada, leje, wyje tłum 

Tlum wydając radosne okrzyki wychodzi wraz z KRÓLEM, KRÓLOWĄ 
i DELFINEM 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Bonjour Paris 

CHÓR 
Adieu Versailles 

WSZVSCY 

Bonjour Paris, adieu Versailles 

Zaciemnienie 

SCENA 2 
LIST 

Slychać deszcz, odlegle grzmoty i tykanie zegara. Scena jest ciemna, 
widać jedynie zarys otwartego okna. Trzask i blysk zapalki, która 
zapala świecę. Widzimy KRÓLA w palacu Tuilleries siedzącego przy 
prostym biurku. Na stole stoją: kalamarz, wieczne pióro, pergamin, 
wosk, maty ręczny dzwoneczek, narzędzia, zakorkowana karafka 
wina, filiżanka do kawy. KRÓL ogląda pod światfo świecy zamek 
i bada jego mechanizm. Podnosi g!owę zauważając dtwięk deszczu 
za oknem. Wstaje i zamyka okno, odglos deszczu ustaje. 
Wszystkiemu przygląda się z boku MISTRZ CEREMONII, który 
nalewa sobie teraz kieliszek wina. 

MISTRZ CEREMONII 

Król uwięziony w Tuilleries 
Składa z nudów zameczki swe 
Aż szum deszczu na szybach 
Przypomniał mu chyba 
O drogim kuzynie Burbonie 

KRÓL bierze do ręki pióro i zaczyna je ostrzyć. 

Co na hiszpańskim zasiada tronie 

KRÓL zadowolony z naostrzonego pióra, macza je energicznie 
w kalamarzu. Chwilę myśli i zaczyna pisać. 

TROUBLEMAKER & MALE CHORUS 
lt rai;is, it pours, tre crowd roars 

~he crowd celebrate 1ubilanUy and exit w1th the KING. QUEEN and 
DAUPHIN. 

REVLUTIONARY PRIEST 
Boniou: f'<:~s 

CHORUS 
Adieu Versailles 

COMPANY 
Borjour Paris, adieu Vcrsailles 

Blackout 

SCENE 2 
THE LEITER 

We hear ram, distant thunder and the solltary t1cking of a clock. 
~he stage 1s dark, the ouUine of an open window 1s just v1sibte. 
A mate/'> flares and lights a candle. We see the KING seated at 
a s1mple de5k in the Tuillefles. On the desk are a qwll, inkwel/, 
parchment, sealing wax, a small hand bell, tools, a stoppered 

:arafe of wine and a coffee cup. The KING ho/ds up a lock to the 
ight of the candle to examme its mechanism. He looks up aware 
>f the sound of rain from the open window He stands, and closes 

1t cutting off the sound of rain. The RINGMASTER has been watching 
these events as though outside looking In. He pours himself a small 
glass of wine. 

RING MASTER 

lmprisoned in the Tu1ller•es 
The Ki;ig makes locks 

To t!1e sound of ~'le ticking clocks 
And the ~aln falling on his w1ndow pain 
Makes '11rT' trink of h:s c.ousln Burbon 

The KING picks up his qwl/ and begins 5harpening ft 

Safe in his castle r Spain 

The KING. feeling satisfied with his qui/I, dips it into the ink we/I 
in ant1c1pation of starting tus letter. He thinks, tnen wrt/es .. 
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KRÓL 

Drogi kuzynie Nasz, Burbonie 
Bezpieczny na hiszpańskim tronie 
Ślę list do Ciebie przez kuriera 
Byś wiedział, że moja kariera 
Na wielkim kłamstwie się opiera 
Serce mam czyste 
I oczywiste 

Że noszę te przeklętą, czerwoną czapeczkę 
By pokrólować jeszcze troszeczkę 

odglos odleg/ego grzmotu 

Dusza mnie boli na samą myśl o tym 
Co mi przysięgać nakazali 
Przeklęte chamy, lecz co miałem robić 
Wszak nie mam nerwów ze stali 
Lecz żaden z tych pijanych zbirów 
Nie będzie uczył Nas jak rządzić 
Drogi kuzynie, zawrzyjmy przymierze 
Nie dajmy ludowi tak błądzić 
Zagonimy do bud z powrotem 
Te psy, co szczekają o cnocie 
Nie mów, że Ci nic do tego 
Nie zostawiaj mnie samego 
Pomóż mi pomóż 
Kuzynie Burbonie 

Co na hiszpańskim zasiadasz tronie 

KRÓL dokladnie sklada list, pieczętuje go i w rytm ostatnich 
dtwięków pizzicato przyklada swój pie~cień do gorącego wosku. 
Gdy muzyka arii się kończy, powraca dtwięk tykania zegara. KRÓL 
unosi ręczny dzwoneczek i dzwoni nim. 

Wchodzi MISTRZ CEREMONII, klania się KRÓLOWI, który wręcza 
mu list i wskazuje na swoją pustą filiżankę do kawy. MISTRZ 
CEREMONII zabiera filiżankę i odchodzi w gfąb sceny, poza obecność 
monarchy. Zwraca się wprost do widowni. Na cykloramie: nad 
wodami oceanu wstaje świt. 

MISTRZ CEREMONII 

Chwieje się statek wielkiego państwa 
Król nie wie sam, co sądzić 

wskazując na KRÓLA 

Bo dostatecznie trudno po bożemu jest rządzić 

AKT 11 SCENA li 

KING 

My dear Cousin Bourbon of Spain 
This letter I entrust to a courier faithful and sure 
Is to calm your fears and tell you cousrn dear 
My heart is pure 
This red cap I wear, 
These lies they've made me swear 
Are repugnant to my soul 
My very bones ery out in pain 
Cousin Bourbon of Spain 

sound of dis tant thunder 

Yofl know my feelings well 
You've heard what l"ve had to say 
But now all my beliefs 

Have been snatched by these threves 
And cruelly torn away 

But none of the scum who run through the streels 
Taking law from a bottle of wine 

Could presume to assume the fealty due 
To me or to you from your subJects or mine 
My dear cousrn Bourbon of Spain 
Let's make a pact, let's campaign 
Let us whip back to their kennels again 
These dogs who speak of virtue 
Help me, cousin 

Help me cousin Bourbon of Spain 

The KING carefully to/ds the letter, seals it and presses his ring 
inio the hot wax in time with the dying pizzicato notes of the 
aria. As it ends, the sound of the solitary tickmg clock returns. 
The KING picks up the small hand bell and rings it. 
The RINGMASTER enters, bows to the KING who hands him 
the letter, and indicates his empty coffee cup. The RINGMASTER 
picks up the empty cup and backs down stage out of the roya/ 
presence. He turns to the auditorium. On the cyclorama, dawn 
breaks over a vast ocean. 

RINGMASTER 

The shrp of state is all at sea 
The King confused 

gesturing to him 

'Tis hard enough to place one foot before the last 

A co dopiero wtedy, gdy lud zaczyna błądzić 
I każdy pragnie własne wybrać przeznaczenie 
Czy w ogóle coś jeszcze ma jakieś znaczenie? 
Handel, opoka wszelkiej wiary 

Unosi do góry pustą filiżankę do kawy 

Wśród sztormu fal szaleje 
Na całym rynku brakuje kawy 
Tak więc czy biedny, czy bogaty 
I tak jeszcze zbiednieje 

MISTRZ CEREMONII wychodzi 

CENA 3 

SREBRO, CUKIER I INDYGO 

Slychać odglosy uderzających o brzeg fal i piski mew. Nad sceną 
unosi się dym. Cyklorama blyska ogniem płonącej trzciny cukrowej. 
Slyszymy odglosy zamieszek. 

KRÓL wciąż siedzi przy biurku i grzebie w swoich zamkach, 
nieświadomy świata wokół siebie. 

Wchodzą KLAUNI, którzy ciągną na środek sceny NIEWOLNIKA. 
Z wielką wprawą zamotują go w kaftan bezpieczeństwa i wieszają 
za nogi w klatce o ksztalcie klosza. Klatka zostaje zaslonięta czarnym 
materia/em i uniesiona wysoko nad scenę. 

Na cykloramie wyświetlane są ceny z niewolnictwa: galery, plany 
statków itd. Ilu niewolników da się upchnąć na jednym statku? 

WICHRZYCIEL 
Jak możesz myśleć? 
Jak możesz żyć? 

Gdy nie ma kawy, by ją pić? 

I lepiej byś na słodkie nie miał dziś ochoty 
Bo chyba aż do Indii szedłbyś na piechotę 
Robespierre, Brissot i Condorcet 
Równości chcą tak bardzo 
Lecz cukrem, srebrem i indygo 
I oni nie pogardzą 

To tread a path preordained by a law divine 
But to pad all aimless or a srifting sea 
Each man an island free to choose hrs late 
God's death, what dizzy, giddy, fal: from grace. 

He ho/ds up the empty coffee cup 

Cor.-rrerce, that baror-eter of faith 
Tolls warni:ig of the cor~rng storm 
No coffee in the "larket-place 
No peace on eartr for r;ch or poor 

Exit Ringmaster 

CENE 3 

SILVER, SUGAR AND INDIGO 

We hear the sound of surf on a beach and seagulls. Smoke drifts 
~cross the stage. The cyclorama glows with the fire of burning sugar
:ane and resentment. We hear the sounds of riot on the breeze. 

The KING remains seated at his desk. tinkenng with his /ocks. 
oblivious to the world around h1m. 

Enter the CLOWNS who drag a stave to centre stage They truss 
him, Houdini-like, inio a straight jacket and hang him by his heels 
~ a bell jar shaped cage, which is then shrouded in black cloth 
nd hoisted high above the stage. 

Projected on the 7c/orama are 1mages of slavery: the gal/ows, ships 
plans, etc. How many slaves can be crammed mto a ship? 

TROUBLEMAKER 
How can you sleep? 
How can you think? 

How can you live with no coffee to drink? 
You'd better pray you don't have a sweet tooth 
The price of sugar rs through the roof 

Robespierre, Brissot and Condorcet all agree 
We must set the blackbrrd free 

But sugar and silver and •ndigo make even the wisest 
Man "idiot!" 
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Wchodzi NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA i z niepokojem spogląda 
na klatkę. Pojawiają się sylwetki CHÓRU wymachującego 
maczetami, mieczami i muszkietami. 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA 
Aż do najdalszych wysp 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 

Już dociera 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA 
Wiejący tu wiatr przemian 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 

Wiatr przemian 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA 
Do Sante Domingo i jeszcze dalej 
Do niewolników na plantacje 

Enter REVOLUTIONARY SLAVE looking up in alarm at the cage The 
CHORUS appear in silhouette brandishing cutlasses, machetes, and 
fTIUSket5. 

REVOLUTIONARY SLAVE 
To •he Windward lsles 

REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 
lt romes today 

REVOLUTIONARY SLAVE 
Tfie w11·d of c'laroge blows this way 

REVOttJTIONARY SLAVE & CHORUS 
Blows t:'11s way 

REVOLUTIONARY SLAVE 
Ir> Santc Domingo and elsewhere 
To slaves of sugar and dc~pai: 

Usiluje odciąć wiszącą klatkę, ale uniemożliwiają mu to KLAUNI He attempts tG cut down the cage but is prevented m doing so by 
•tie CLOWNS 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 

Srebro, cukier, indygo 
Srebro, cukier, indygo 
Srebro, cukier, indygo 
Srebro, cukier, indygo 
Srebro, cukier, indygo 
Srebro, cukier, indygo 
Srebro, cukier, indygo 
Srebro, cukier, indygo 
Zrobią idiotę z każdego! 
Zrobią idiotę z każdego! 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA 
Dajcie wolność 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 

Koloniom 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 

Trzymajcie się zasad 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA 
Wolność, równość 
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REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 
Silver ;ugar, mdigo 
Silver, sugar, indigo 
'>ilver, sugar, indigo 
Silver, sugar, indigo 
Silver, sugar, indigo 
S11ver, sugar, indigo 
Si.ver, st.gar, mdigo 
Si:ver. sugar, indigo 
Make even the wisest man "idiot'" 
Make ever tre wisest man "diet'· 

REVOLUTIONARY SLAVE 

Bring freedom to the 

REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 

Colonies 

REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 

Act on princ1ple 

REVOLUTIONARY SLAVE 
Equality, fraternity and 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Braterstwo 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA 
To wszak 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Nie tylko słowa 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA 
Ale 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Cukier jest słodki 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA 
A 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Mocna kawa 
Miesza w głowach 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA 
Więc 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Nadzieja zachodzi jak słońce 

Wchodzi CONDORCET i lustruje wzrokiem scenę 

CONDORCET I MARIA MARIANNA 
Góry srebra 
Doliny cukru 
I statki pełne indygo 

Z ironią wskazuje na KRÓLA 

Zrobią idiotę z każdego 

NIEWOLNIK REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Zrobią idiotę z każdego 

REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 
~i berty 

REVOLUTIONARY SLAVE 
Are 

REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 
Not 1ust words alter all 

REVOLUTIONARY SLAVE 
But 

REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 

Sugar s sweet 

REVOLUTIONARY SLAVE 
A rod 

REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 
Coffee is strong 
Hope gees down with tre sun 

REVOLUTIONARY SLAVE 

And 

REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 

The sun gees dowr behmd 

CONOORCET enters and surveys the scene 

CONDORCET & MARIE MARIANNE 
Mountains of silver 
Valleys of sugar 
And shiploads of indigo 

ge5turing towards the KING with irony 

Make even the wisest Man "idiot!" 

REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS 
'v1ake even the w1sest rran "idiot!" 

Cyklorama oświetlona jest na czerwono, bialo i niebiesko. Wchodzi 'he cyclorama is lit in red. white and blue MARIE MARIANNE 
MARIA MARIANNA. enters. 
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MARIA MARIANNA 
Więc płyną statki 
Przez morze wielkie 
Wiozą ze sobą 
Wstyd i udrękę 

W Paryżu gniew nasz potępiają 
I Condorceta nie słuchają 

CONDORCET 

Przyjaciele, jeśli w wolność wierzycie 

spogląda w górę 

To tę klatkę w końcu otworzycie 

Wchodzi CHÓR przepasany trójkolorowymi szarfami, wymachując 
bronią 

WSlYSCY 

Niech nam żyje Condorcet, 
Nie słuchajcie starców 
Jak dobry Bóg na niebie 
Dosyć tej niewoli 
Dosyć, basta, wystarczy 
Na najdalsze wyspy 
Dotarta rewolucja 
Więc cieszmy się wszyscy 
Dadzą nam wolność po to, byśmy za nich marli 

Wchodzi MISTRZ CEREMONII i nakazuje KLAUNOM, by opuścili 
w dól klatkę. 

CONDORCET I MARIA MARIANNA 
Wrzućcie w głębiny wstyd i udrękę 
Niech płyną statki przez morze wielkie 
Srebro, cukier i indygo 
Zrobią idiotę z najmądrzejszego! 

CHÓR 
I diotę z najmądrzejszego! 

Klatka sięga pod/ogi. Wraz z ostatnim akordem MISTRZ 
CEREMONII zrywa z niej czarny materia/. Klatka jest pusta. 
Niewolnik uciekl. 
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MARIE MARIANNE 
So come ye sh1ps 
Across the sea 
Let's cast inio the deep 
This shame and misery 
In Paris they condemn our rage 
Condorcet stands his ground and says 

CONDORCET 

My friends if we believe in freedom 

looking up 

Tli"en we must unlock this cage 

Enter the CHORUS wearing tricolour sashes and brandishing 
arms. 

COMPANY 

Vive Condorcet, hear him scold them, 
The frigid reactionary old men 
Good God above lt's over 
Enough is enough 
Enough, enough, enough 
To the Windward lsles 
Revolution has arrived 

They will only free us when 
They need us to light for them 

Enter RINGMASTER. He orders the CLOWNS to start lowering 
the cage 

CONDORCET & MARIE MARIANNE 
Cast into the deep sea 
This shame and this misery 
Silver, Sugar and lndigo 
Make even the wisest man "1diot1" 

CHORUS 

Even the wisest man "idiot 1" 

The cage reaches the ground. The RINGMASTER pulls off the 
cloth m time to the last chord. The cage is empty. The slave has 
escaped. 

WSZYSCY 
Z każdego! 

Scenę zakrywa .falująca• kurtyna; slychać wiatr, fale i mewy. 

SCENA 4 

EDYKT PAPIESKI 

Dtwięki Karaibów - fale i mewy, przechodzą w dtwięki Europy 
- ulewny deszcz i odlegle grzmoty. 

MISTRZ CEREMONII 

Wiatry wielkiego handlu, pachnące słodką melasą 
I świeżo paloną kawą 
Dmą na wschód siejąc niepokój 
W Europie smaganej deszczem 
Nurty świętego Tybru 
Spokojnej, łagodnej fali 
Nie słyszą wołania tonących 
I przepływają dalej 

Zza zasiany od czasu do czasu widać blyskawice. 

WICHRZYCIEL 

Huczą paryskie podziemia 
Dżwiękiem drukarskiej prasy 
Jak wulkan wypluwają z siebie 
Idee, które chłoną masy 

wchodzi chlopiec 

CHŁOPIEC wykrzykuje 
Czytajcie wszyscy! 
Miasto nie umiera! 
Ulica to teatr 
Każda kafejka ... 

CHÓR I DZIECI 
To scena! 

MISTRZ CEREMONII 

Lecz w każdej kafejce niestety 
Pojawia się papieski edykt 

COMPANY 
"ldiot1 

A b1llowing curtain spreads across the stage; we hear the sound 
of wind, surf and seagulls. 

SCENE 4 

THE PAPAL EDICT 

The sound of Europe, pouring ram and dis/ant thunder. cross fades 
from the sounds of the Caribbean, surf and seagu//s. 

RING MASTER 

Trade winds, buffeting the sweet molasses 
Smoke of burning cane 

Push swelling East the spreading ripples of unrest. 
Back to Europe and the rain 
The Holy See safe on Tiber's shore 
Surveys the flotsam on the tide 

lgnores the cries of drowning men and 
Passes on the other side 

Behind the b1flowing curtams we see the occasional flash of lightning. 

TROUBLEMAKER 

In Paris there's a rumbie under the ground 
lt's the sound of the printing press 
And like a volcano when it blows 
li spews out ideas like confetti, like snow 

enter boy 

BOY shouted 
Read all about it! 
Hold the front page! 
The street's a theatre 
Each cale . 

CHORUS & CHILDREN 
A stage! 

RINGMASTER 

But under every cale awring 
There appears this papai warning 
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WICHRZYCIEL zrywa ze ściany plakat i czyta go ze z/ością 

WICHRZVCIEL 

Bo dla Papieża, mam wrażenie 
Prawa Człowieka nie są w cenie 

Kurtyna zostaje podniesiona, ukazuje się wnętrze kościola. CHÓR 
jest zgromadzeniem wiernych. Wchodzi KSIĄDZ REWOLUCJONISTA, 
któremu towarzyszą ministranci, niosący kadzidla. Przyklękają 
przed oltarzem. KSIĄDZ REWOLUCJONISTA wchodzi na ambonę. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA ironicznie 
Papież Praw Człowieka nie chce 

WSZVSCY odpowiedt recytowana 
Papież Praw Człowieka nie chce 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Uważa, że są kiepskie 

WSZVSCY odpowiedt recytowana 
Że ludzi deprawują 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Gdy kto dostanie pa lec 

WSZVSCY odpowiedt recytowana 
Gdy kto dostanie palec 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
To chciałby całą rękę 

WSZYSCY odpowiedt recytowana 
Gdy raz ugryzie jabłko 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Wol ności pozna smak 

WSZVSCY odpowiedt recytowana 
Wolności pozna smak 

CHÓR MĘSKI 
Wolności pozna smak 

AKT li SC EN A I V 

The Troublemaker tears a poster from a wal/ and reads it angrily. 

TROUBLEMAKER 
His Holiness the Pope, I fear 

Believes the Rights of Man to be a bad idea 

The billowing curtains draw back to reveal the interior of a church 
The CHORUS are the congregation. The REVOLUTJONARY PR/EST 
enters in procession with a/tar boys swinging mcense, they genuffect 
before the alter. The REVOLUTJONARY PRIEST mounts the steps to 
the pulpit. 

REVOLUTIONARY PRIEST w1th irony 
lii'!e Pope does not want the Rights of Mar, 

COMPANY spoken response 
The Pope does not want the Rights of Man 

REVOLUTIONARY PRIEST 
He finds them too profane 

COMPANY spoken response 
He finds them too profane 

REVOLUTIONARY PRIEST 
When a man bites the apple 

COMPANY spoken response 
When a man bites the apple 

REVOLUTIONARY PRIEST 
He gets a taste for liberty 

COMPANY spoken response 
He gets a taste for liberty 

REVOLUTIONARY PRIEST 
He gets. a taste for liberty 

COMPANY spoken response 
He gets . a tas te for I i berty 

MALE CHORUS 
He gets .. a taste for liberty 

MINISTRANT ubrany w czerwoną sutannę, bialą narzutkę i komżę. ALTAR BOY dressed in red cassock, white surpfus and ruff 
Papież uważa, że to grzech 

CHÓR MĘSKI 
Że to Szatana znak 

WICHRZYCIEL, który znajduje się wśród wiernych 
zaczyna ich podburzać 

WICHRZVCIEL 

Więc rzućmy się te jabłka jeść 
Choć Papież się nie zgadza 
Mimo, że błogosławi nas 
Praw ludzkich nam odmawia 

MINISTRANT 

Papież ogłasza, że to grzech 

CHÓR MESKI 

Papież ogłasza, że to grzech 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA ze z/ością 
Papież ogłasza, że to ... grzech, 

z ironią 

Gdy ludzie się jablkami dzielą 
Lecz błogosławi przed niedzielą 

WSZYSCY odpowiedt recytowana 
Choć błogosławi, to wciąż grzech 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Gdy ludzie się jabłkami dzielą 

WSZYSCY odpowiedt recytowana 
Choć błogosławi nas w kościele 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
To wcale nie chce 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR MĘSKI 
Praw ... Człowieka 

MINISTRANT 
Papież ogłasza, że to grzech 

The Pope declares that it's a si:i 

MALE CHORUS 
The Pope declares that it's a sin 

Fro(YJ the congregation, the TROUBLEMAKER exafts his comrades. 

TROUBLEMAKER 
So let us raid the apple tree 
Alt'lough the Pope does not agree 
He blesses us with sleight of hand 
He docsr't want the R1grts of Man 

ALTAR BOY 

The Pope declares that 1t'5 a sin 

MALE CHORUS 

The Pope declares trat it's a sir' 

REVOLUTIONARY PRIEST angrify 
The Pope declares !hat it's. a sir 

with irony 

Pecple are sharing the apples 

The Pope says Bless you but it's stili a sin 

COMPANY spoken response 

The Pope says Bless you but it's stili a sin 

REVOLUTIONARY PRIEST 

The Pope gives his blessing with sleight of hand 

COMPANY spoken response 

The Pope gives his blessing with sleight of hand 

REVOLUTIONARY PRIEST 
He doesn't want the 

REVOLUTIONARY PRIEST & MALE CHORUS 
Rights. of Man 

ALTAR BOY 

The Pope declares t!1at it"s a sin 
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CHÓR MĘSKI 
I potępienie nas czeka 

WICHRZYCIEL 

Lecz Papież zdanie zmienić może 
Jakby kapelusz wkładał nowy 
Dłonią zawrócić rzeczy bieg 
Sprawić , że Boża łaska spłynie 

Na tych zbłąkanych „. Co ich czeka 
Gdy zakosztują Praw Człowieka? 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Nie zakosztujesz Praw Człowieka 

CHÓR 

Bo Papież nie chce Praw Człowieka 
On nie chce Praw Człowieka 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA schodzi z ambony, idzie 
w kierunku widowni, odszukuje WICHRZYCIELA. 

Powiedział , co myśli 
I umywa dłonie 

Papież po prostu„. nie chce Praw Człowieka 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA chwyta WICHRZYCIELA za rękę. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA do WICHRZYCIELA 
I nadzieja już tylko w modlitwie 
I w winie, co nam śnić pomoże 
Bo głodu nie nasyci ziaren garść 
Więc śnijmy w imię Boże 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I WICHRZYCIEL 
Wszystko co znamy i kochamy 
Jak naszych rodziców zmarłych 
Jak te prastare drzewa 
Teraz odmienić trzeba 
Zasadzić nowy las 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I WICHRZYCIEL ICHÓR 
Drzewo oliwne i dąb stary 
Będą naszym sztandarem 

KURTYNA 

A K T li SC EN A I V 

MALE CHORUS 
The Pope declares that it's a sin 

ROUBLEMAKER 

But the Pope can change his mind like !hat 
Like trying on a different hat 

Turning on the stars above and politics and Gad and love 
Turning like an apple !hat shrivels on the sand 
And when the core is rotten 
No one tastes the Rights of Man 

REVOLUTIONARY PRIEST 
You never tasie the Rights of Man 

CHORUS 

He does not want the Rights of Man 

The Pope does not want the Rights of Man 

The REVOLUTIONARY PR/EST descends from the p'ulpit towards 
the auditorium and seeks out the TROUBLEMAKER 

He's made his stand 
He washes his hands 

The Pope does not. want the Rights of Man 

The REVOLUT/ONARY PR/EST grasps the hand of the 
TROUBLEMAKER. 

REVOLUTIONARY PRIEST Io TROUBLEMAKER 
Nothing but a prayer to hope for 
Nothing but a little wine to dream 
Nothing for this hunger but a handful of grain 
The horizon always the same 

REVOLUTIONARY PRIEST & TROUBLEMAKER 
Rooted in this earth 

Like aur parents dead and gone 
Like the trees which are our emblem 
The horizon just goes on and on 
We'll change it with a forest 

REVOLUTIONARY PRIEST, TROUBLEMAKER & CHORUS 
The olive and the oak tree 
Will be aur flags 

CURTAIN 



XLI 

AKT Ili 
ACT Ili 

ZBIEGŁY KRÓL 

THE FUGITIVE KING 

SŁYCHAĆ KRAKANIE GAWRONÓW. WCHODZI MISTRZ CEREMONII. 

WE HEAR ROOKS CALLING. ENTER THE RINGMASTER. 

MISTRZ CEREMONII 
A hen wysoko gawron 
Na niebie niespokojnym 

Kracze, że smutna się schizma szykuje 
Między wiecznym Bogiem, a doczesną koroną 
Pomiędzy Niebem, a Królem 
Pęka w grymasie czarny horyzont 
Dopuszcza jedno mate zmiany ziarnko 
Potem drugie i trzecie 
Następne, wciąż więcej 

I już stare przesądy wirują w zamęcie 

Wycofuje się w cień. Slychać tykanie zegara. Jesteśmy znów 
w palacu Tuiiferies. Biurko i okno jak w scenografii do .Ustu". 
KRÓLOWA pogrążona w myślach spogląda przez okno. KRÓL. 
dotąd siedzący przy biurku, wstaje, zdezorientowany, śpiewa 
sam do siebie„. 

KRÓL 

Król się boi, że władza z rąk mu się wymyka 

KRÓLOWA odwraca się od okna w kierunku KRÓLA. 

KRÓLOWA śpiewa do siebie 

Królowa marzy ciągle o balach w Wersalu 

KRÓL 

Król konstruuje zamki w takt bicia zegarów 

KRÓLOWA 

Tylko dzieci w ogrodzie baw ią się bez żalu 

KRÓL 

Chcieli sobie w St. Cloud 

KRÓL I KRÓLOWA 

Powietrzem pooddychać 

A KT I l i SC E N A I 

RING MASTER 
And high above, 

Hommg in the restless sky, 

~ks. melancholy, proclaim a schism between 
God, sacred, and the Crown, profane 
Betweer the heavens and the King 
The dark horizon cracks a crooKed grm, 
Adm1tting one small grain of change 
Then two, then four, then bit by bit, 
Then tock by tick 

All the old presumptions hove in range 

He retreats into the shadows. We hear the sound of a ticking 
clock. We are back in the Tuilleries Pałace. A desk and a window 
as in the setting for The Letter. The QUEEN lost in thought look.s 
out of the window. The KING seated at the desk rises, confused, 
singing of himself 

KING 

The King ts afraid thai his kingdom is slipping away 

The QUEEN turns from the window and addresses the KING 

QUEEN singing of herself 

The Queen pmes for the good l imes at Versailles 

KING 

He works on his locks to the sound of the ticking of clocks 

QUEEN 

The children play in a garden that's ringed with steel 

KING 

They wanted to visit St. Cloud to be able to 

KING & QUEEN 
Breathe in the air 

Na murze pojawia się OFICER. 

OFICER 

Lecz Gwardia Narodowa zabroniła im jechać 

Slychać odgtos zbliżających się koni. 

KRÓL I KRÓLOWA razem, konspiracyjnie 
Na szczęście markiz de Boulli ma asa w rękawie 

Stychać zbliżającego się konia ciągnącego karetę 
Wchodzi MISTRZ CEREMONII 

MISTRZ CEREMONII 
Dobry, wierny generał 

MISTRZ CEREMONII podchodzi do królewskiej pary i podaje im 
zwinięty pergamin, który oboje podpisują. 

Ze swą armią na wschodzie 
Wciąż lojalny koronie 
Króla chce wyswobodzić 

KRÓLOWA zaklada plaszcz, przygotowując się do ucieczki 
Za baronową Korń Królowa się przebrała 
Papiery pięknie sfałszowała 
I wyruszyła tuż przed świtem 
Dołączyć do generała 

KRÓL zdejmuje koronę i przebiera się za lokaja, podchodzi do 
KRÓLOWEJ stojącej z przodu sceny i czeka. 

OFICER 

Boczkiem król Ludwik przemyka 

KRÓL i KRÓLOWA uciekają - znikają ze sceny 

Za lokaja przebrany 
Mała eskorta ich chroni 

OFICER I CHOR 

Wszystkiego kilkaset koni 

Na widowni slychać odglos galopujących koni 

WICHRZVCIEL 

A niech sobie ucieka z tą austriacką dziwką 

The OFF/CER appears on the battlements 

OFFICER 

The National Guard forbad them to leave 

We hear the sound of approaching horses 

KING & QUEEN conswatorially, together 
But the Marquis of BouU: had a trump card up his s.eeve 

We hear the sound of an approaching horse drawn carriage 
Enter tłJe RINGMASTER 

RINGMASTER 

The MarQt..is of Boi.Ili a good Gereral 

The RINGMASTER reappears and presents the KING and QUEEN 
with a parchmer.t document which they both sign. 

And fiercely loyal to the crown 
With his army r the E.ast 

Hatched a plan to see the King released 

QUEEN putting on her cloak m preparat1on for her escape 
The Queen assuming the title Baroness Korrf 
Her papers s1gne<l by the Ki:ig of course 
Set fort!'! before the break of day 
To ,oin up with Boulli m Alsace Lorraine 

The KING removes his crown and disguises himself as a va/et and 
follows the QUEEN to the front of the stage and waits. 

OFF I CER 

From the shadows King Louis disguised as a humble valet 

The KING & QUEEN make thelf escape . . exit 

Sneaks out to '11ake his getaway 
With a small entourage of course 

OFFICER & CHORUS 

Just a few hundred light horse 

We hear horses gal/op through the auditorium 

TROUBLEMAKER 

Weil IE.I rim go, et him run, w1tr ris Austriar whore 

A C T Il i SC E N E I XLI I 



XLV 

HRABIA DE DAM PIERRE, elegancko ubrany mężczyzna, występuję 
z tlumu, podchodzi do KRÓLA i sklada przed nim glęboki uklon. 

Lojalny hrabia de Dampierre 
Tak, jak mu honor kazał 
Kapelusz zaraz z głowy zdjął 
Głęboki ukłon złożył 

Rzecz ryzykowna w trudnych czasach 

Rozzloszczony tlum otacza hrabiego de Dampierre. 

CHÓR 

Kilka łez w oku jej 
Miły znak, ładny gest 
Lecz zbyt mało to jest 
I zbyt pótno już jest 

KRÓLOWA ze swojej królewskiej loży 
Uczciwy człowiek, odsłoniętą głową 
Króla jak dawniej pozdrawia 
Głupio, choć honorowo 

WICHRZYCIEL wyciąga szablę i rzuca się w tlum. Pojawia się 
wkrótce niosąc odciętą glowę hrabiego. 

MISTRZ CEREMONII I CHÓR 
Tłum w geście mniej honorowym 
Zaraz pozbawił go tej głowy 

MISTRZ CEREMONII 
Brutalnie pozbawił głowy 

CHÓR 

Brutalnie pozbawił głowy 

CHÓR DZIECI 
Kapelusz ściągnąć 
Gest to szlachetny 

tlum się śmieje 

Lecz nawet szlachcic 
Potrzebuje głowy 

tlum się śmieje 

AKT Ili SCENA I 

The COMTE DE DAMPIERRE, an elegant figure tram the crowd. 
steps forward before the KING and bows deeply. 

A loyal friend, the Comte de Damp1erre 
Doffed his cap with eleg_ince 
In deference to the King 
A brave and foolish thing to do 
In ligM of the prevarling łl'ood 

The aggress1ve crowd close in on the COMTE DE DAMPIERRE 

CHORUS 

A 'ew drops in her eye 
lfn.ce tou~t> a good try 
Too little, too late 
For a last ror of the die 

QUEEN tram the royal box 

Witress tt>e act of al' horiest man 

To stand with cap in hand llefore tre baying throng 
Was a brave gesture but a foolish one 

TROUBLEMAKER draws a sabre and plunges info the mob. He 
reappears from the moee holding up the head of DAMPIERRE 

RINGMASTER & CHORUS 

The crowd in a gesture less than elegant 
Brutally remove ~rs head 

RINGMASTER 

Bri..tally rer'1ove his t>ead 

CHORUS 

Brutally remove li1s head 

CHILDRENS CHORUS 
To take your hat off 
Is the gesture of a toff 

-:rowd laughs 

But even his lordship needs a head 
To take his hat off of 

crowd laughs 

Biedny de Dampierre 
Szybko stracił życie 
Czasy były niepewne 
On zbyt honorowy 

SIERŻANT zza sceny 

W lewo zwrot! Naprzód marsz! 

CHÓR zaczyna maszerować na arenę 

CHÓR DZIECI 

Dampierre utracił głowę 

Dzieci biorą odciętą g/owę DAMPIERRE'A, wrzucają ją do miniaturawej, 
otwartej karocy i zaczynają paradować wokól areny 

Król koronę utracił 
Wściekły tłum głośno wola 

W sposób .komiczny·, pozbawiony glowy korpus de DAMPIERRE'A 
wstaje z ziemi i zaczyna ścigać dzieci, przeganiając je poza scenę. 

Nie tylko biednym wiatr w oczy 
Jedzie kareta po bruku 
Fortuna kołem się toczy 

CHÓR ustawia się w szyku na scenie i maszeruje w miejscu. KLAUNI 
maszerują wokól czlonków chóru parodiując ich. Stychać odglos 
maszerujących stóp. 

CHÓR MĘSKI niesie sztandary, maszeruje w miejscu 
Świętują wolność naszą 
I w Anglii i w Niemczech 
Kiedyś się doczekają 

Swoich własnych zmian 

So Dampierre los< ti1s .fe 
By being somewhat too polite 

łr face ot all the pai:i and fear th~! 'estered 
For more tt>an a thoi.sand year; 

SERGEANT off-stage 
By t'le left. Quick March! 

The CHORUS start to march into the ring 

CHILDRENS CHORUS 
Dampier•e has tost his head 

The chi/dren li!ke DAMPIERRE·s head and throw it mto the miniature 
open carriage and paraae about the ring. 

The Kbg ras lost his crowr· 
T'le car-iagc· rolls througr the streets 

;omically, the headless' COMTE DE DAMPIERRE rises surreal/y 
'rom the groun<1 and chases the CHILDREN off stage. 

The crowd jeers, the wreels squeak 
Hey, hey, wrat goes ar.iund 
Always comes around 

~IJe CHORUS line up on the stage and mark time The CLOWNS 
narch around them in parady We hear the sound of marchmg 

feet. 

MALE CHORUS carrying flags and marking time 
In Gerrrany and England 
They celebrate our liberty 
Over trere by and by 
They'll have t!leir 14th of July 

DZIECI wracają, ustawiają się z przodu męskiego CHÓRU i zaczynają ':Hl LOREN return and stand in line in front of the men marking 
maszerować w miejscu •1me 

Bo wolność każdy musi Ir Germany and England they fete our 

CHÓR MĘSKI t DZIECI MALE CHORUS & CHILDREN 
Wywalczyć sam L.berty 

OFICER OFFICER 
Zgromadzenie Narodowe chce wybielić króla Tre National Assenbly try to whrtewash the King 

ACT Ili SC ENE I XLVI 



XLVll 

KLAUN 2 robi sobie żarty z wiadrem wapna, które okazuje się być 
tylko confetti. 

CHÓR MĘSKI 
Jego szwagrowie obsadzili 
Wojskiem wszystkie granice 
Jeśli królowi włos spadnie z głowy 

KOBIETY chwytają za sztandary i dolączają do zgromadzonych 
MĘŻCZYZN i DZIECI, też maszerując w miejscu. 

I zbrojny konflikt gotowy 

MARIA MARIANNA, MISTRZ CEREMONII , OFICER I CHÓR 
Lecz tłumy na ulicach 
Już poczuły smak mięsa 
Poczuły smak zwycięstwa 
Głodni, wściekli, szaleni 
Tak łatwo się nie poddają 
Idą na Pola Marsowe 
Republiki żądają 

Dorosly CHÓR zatrzymuje się i stoi w miejscu. DZIECI robią dwa 
kroki do przodu i dalej maszerują w miejscu. 

CHÓR DZIECI 
Śpiewamy na Marsowych Polach 
Że taka jest nasza wola 
Pragniemy Republiki 

SIERŻANT zza sceny 
Kompania stać! 

CHÓR DZIECI 

Republiki natychmiast, dziś 
A Zgromadzenie Narodowe 
Źle ma w głowie' 

SIERŻANT 
Gotowi ... 

CHÓR DZIECI wszystkie DZIECI przestają maszerować, poza jednym, 
które wychodzi do przodu i w dalszym ciągu maszeruje w miejscu. 
Śpiewamy na Marsowych Polach 

SIERŻANT 
Cel. .. 

AKT 111 SCENA I 

CLOWN 2 jokes with a bucket of whitewash, its only confetti. 

MALE CHORUS 
His brothers in law 
Are camped on every border 
They fear to depose h1m 

The WOMEN pick up flags and join the assemb/ed MEN and 
CHILDREN markmg time. 

Would mean war 

MARIE MARIANNE, RINGMASTER, OFFICER & CHORUS 
But feelings run deep 
And the man in the street 
Hungry, weak but unbowed 

Scents the taste so sweet of peacock meat 
As it wafts over the crowd ' 
So they march to the Champs du Mars 
To demand republic new 

The adult CHORUS haft and stand in line: the CHILDREN take 
two steps forward and continue marking time. 

CHILDRENS CHORUS 

We sing 1n the Champs du Mars 
We sing of what we want 
Republic with no delay 

SERGEANT off stage 
Company Halt' 

CHILDRENS CHORUS 
Republic here, new, today 
The National Assembly 
Has got it wrong 

SERGEANT 
Present 

CHILDRENS CHORUS the CHILDREN all stop marching except 
for one, who steps forward and continues to mark time 
We sing in the Champs du Mars 

SERGEANT 
Take A1m 

CHÓR DZIECI 

Że taka jest nasza wola 

SIERŻANT 
PAL! ... 

CHÓR DZIECI 
Pragniemy .. . 

Slyszymy wystrzaty, dziecko pada martwe. Slychać niesamowite 
wycie wiatru. Świat/o zostaje przyciemnione. Spod martwego dziecka 
zostaje wyciągnięty sklębiony materia!, który rozciągnięty - jakby 
pokrywa calą scenę morzem krwi. CHÓR wycofa! się, zrozpaczony 
i przybity. Malutkie dziecko leży na środku sceny. Wchodzi MISTRZ 
CEREMONII, podchodzi do dziecka. 

MISTRZ CEREMONII wyciągając ręce do widowni, wstrząfaięty 
tym, co widzi 

Tej kanonady nigdy nie zapomni historia 
Lafayette kazał strzały oddać 
W nieuzbrojony tłum 

Sześć tysięcy ich było na Polach 
Francja tonie w niewinnej krwi 

Powoli podchodzi coraz bliżej do leżącego dziecka 

Ważą się państwa niepewne dni 
Ale każdy, kto zginął za wolności sen 

CHILDRENS CHORUS 
We sing of what we want 

SERGEANT 

FIRE' . 

CHILDRENS CHORUS 
Repub .. 

We hear a volley of gunfire, the child drops dead. We hear an eerie 
wind. The lighting dims. From under the dead child a billowing 
c/oth is drawn spreading a sea of blood which cover; the stage. 
The CHORUS have retreated. disconsolate, dejected. The tiny chi/d 
lies centre stage. Enter the RINGMASTER. He approaches the child. 

RINGMASTER holding out his arms to the auditorium, appalled 
at wh. 1t bdore him 

The echoes never fade from that fusillade 
Lafayette fired upon 

Ar unarmed crowd, six thousand strong 
The fragile ship of State 
Sinks beneath the waves 

He wa/ks slowly towards the child 

The crashing sea of blood 

Drowns out the sound of the paracie 

Klęka na jedno kolano i delikatnie bierze martwe dziecko w ramiona. He goes down on one knee and gathers the child mto his arms. 

Jeszcze poczekać musi 
Jeszcze nie będzie pomszczony 

Bo Król na tron został przywrócony 
Sprzątnięto trupy z Marsowych Pól 
Ale czy ktoś ugasi ból. .. 

MISTRZ CEREMONII wychodzi powoli, niosąc w ramionach martwe 
dziecko. 

KRÓL, wciąż przebrany za lokaja, zostaje wyprowadzony z loży na 
środek areny. Pozwala się „ozdobić" symbolami monarchii. Zostaje 
na niego wfożony plaszcz obszyty gronostajami, korona, dostaje do 
rąk królewskie jablko i berto. Jest to dla niego wielkim ciężarem. 
Żalosny KRÓL powraca do swojej loży, usilując bez skutku zachować 
godną postawę. 

They tidied up the Champs du Mars 
They piled up the dead 

The dead whose only crime had been 
To dream of 'reedom 
The dead who'd never get to see 
The King would be restored 1nstead 

RINGMASTER exits slowly carrymg the dead child. 

The KING. stil/ dressed as a valet, 1s escorted from the Royal box, 
inio the centre of the ring He allows himself to be reinvested with 
the trappings of the Monarchy. The ermine-trimmed cloak, the 
crown, arb and sceptre. These vest/Tlents we1gh heavy. A pathetlc 
figure, he makes his way bar.k to the Royal box attempting, but 
fai/mg, to acnieve a re[;.JI demeanour. 

ACT 111 SCENE XLVlll 



XLIX 

SCENA 2 

COMMUNE DE PARIS 

Loże i miejsca na parterze cyrkowej widowni są teraz siedzibą 
parlamentu. Zapelniają je polityczne frakcje: np. żyrodnyści i inni. 
Wchodzi MISTRZ CEREMONII. 

MISTRZ CEREMONII 
Przywrócono monarchię 
Lecz niepewna korona 

MISTRZ CEREMONII wskazuje KRÓLA 

Żyrondyści nerwowo zerkają na Wschód 

SCENE 2 

THE COMMUME DE PARIS 

The gantnes and stal/s, providing a parliamentary setting, are filled 
lith political factions 1. e. Girondins and others. 

Enter RINGMASTER. 

RINGMASTER 
The Monarchy restored 

The Crown s1ts tilted and uneasy now 

RINGMASTER mdicates the KING 

The Girondins, on~ eye cocked nervous to the East 

MISTRZ CEREMONII wskazuje siedzących na galerii Ż'fRONDYSTÓW RINGMASTER indicates the GIRONDINS in the gal/ery 

A tymczasem do walki szykuje się lud 

WICHRZVCIEL 
U bram miasta już stoją 
Zastępy z Marsylii, uwagi nie zwracając 
Na polityczne gry. Mają noże i piki 
I pałki i kije. Już nie zatrzyma ich nikt 
A ich pieśnią cały Paryż żyje 
To będzie godny hymn Commune de Paris ... 

Wchodzi KLAUN 1 ze swoją srebrną trąbką. Maszeruje na środek 
areny, tu się zatrzymuje i dalej maszeruje w miejscu, naśladując 
solo trąbki z .Marsylianki". Wchodzi MISTRZ CEREMONII. 

CHÓR MĘSKI 

jako przybywające z Marsylii zastępy, śpiewa zza sceny 
Vive la Commune de Paris 

Are oath to bring il down 

TROUBLEMĄKER 

But at the gates 

Beyond the pals1ed grip of lir"p and timid poli!ics 

The Marseillais are girded for the fray 
With pike and pick and bloodied stick 
They'll plant the laurel tree 

And their song will be a fanfare for the Commune de Paris. 

Enter CLOWN 1 with hts silver trumpet. He fTlarches to the centre 
of the ring and continues to mark time, whilst miming the "Marseillaise" 
trumpet solo. Enter RINGMASTER. 

MALE CHORUS 
as Marseillais, off singmg 
Vive la Commune de Paris 

CHÓR MĘSKI wchodzi jako .Marsylczycy" i maszeruje wkolo areny. MALE CHORUS enter as "Marse1/la1s" and march round the ring 

W imię Boże i wolności imię 
Za biednych i kalekich 
Tłum bez namysłu zginie 

For the love of God 
In the name of freedom 
For the crippled and the poor 

KLAUN 1 dalej naśladuje solo trąbki, podczas gdy KLAUNI 2 i 3 CLOWN mimes the trumpet solo as CLOWNS 2 & 3 approach the 
podchodzą do przodu sceny, wyciągają w kierunku widowni kubki front of the stage and hold out cups goading the front stalls of the 
i namawiają do skladania datków na .biednych i kalekich". 1uditorium to give money for the 'crippled and the poor' 

AKT Ili SCENA I li 

MISTRZ CEREMONII z przodu sceny, do widowni 
Biją dzwony, huk bębnów narasta 
Głosy się wznoszą pod niebo 
Tysiące stóp maszerują 
Upada Kapetyngów dynastia 

.Arena" staje się centrum burzliwych wydarzeń 

WICHRZVCIEL 

Już ostateczny bije dzwon 
Króla bronią jedynie 
Szwajcarzy w Tuilleries 

Gwardia szwajcarska broni królewskiej loży 

Wkrótce znów poleje się krew 
Biedakom już się wolność śni 
Vive la Commune de Paris 

Zapada zmierzch. Grupy Marsylczyków odkladją broń i przysiadają, 
by odpocząć po dlugim marszu z poludnia kraju. Słońce zachodzi, 
DZIECI grają w klasy. 

CHÓR 

Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 

Wchodzi KSIĄDZ REWOLUCJONISTA. Przechadza się pomiędzy 
ludtmi, podnąsząc ich na duchu. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Vive la Commune de Paris w imię Boże 

CHÓR 

W imię Boże 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Vive la Commune de Paris 
Dla tych 

RINGMASTER at front of stage to the auditorium 
The bells ring out the tambourines beat 
The rise and tall of voices 
The sound of marc~mg feet 
Signals the demise of the Capet dynasty 

The 'ring' becomes a me/ee of activity 

TROUBLEMAKER 
lts not whether now but when 
The King and Queen have only men 

Frofll Switzer'and to defend the Tuilleries 

Swiss Guards defend Royal Box 

Remorie1ess as a rising tide 
The sun culottes prepare to die 
Vive la Commune de Paris 

11 is dusk. Groups of Marseillais stack thelf rifles and rest after their 
long march from the south. CHILDREN play hop-scotch as the sun 
>eis. 

CHORUS 

Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 
Vive la Commune de Paris 

Enter REVOLUT/ONARY PR/EST. He passes among the peop/e 
bolstering their spirits. 

REVOLUTIONARY PRIEST 

Vive la Commune de Paris in God's name 

CHORUS 
In God's name 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Vive 1a Commune de Paris 
For the 

A CT I li SC E N E li L 
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KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Biednych i kalekich 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Co na raj nie mają nadziei 

CHÓR 
Nie mają nadziei 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

A do stracenia nic poza doczesnym życiem 

CHÓR 

Nic poza własnym życiem 

KS IĄDZ REWOLUCJONISTA 

Każdy, kto żyje, ma w sobie moc 

By zmienić świat i rzeczy bieg 

CHÓR MĘSK I 
Lecz gdy tej mocy nie użyjesz 

Jeden po drugim ludzi odpowiadają na to, jak KSIĄDZ 
REWOLUCJONISTA wzywa do boju. 

Oddasz ją w ręce złe 

Nie dojdzie do żadnej zmiany 
Zostaniesz oszukany 

CHÓR cafy wstaje, wymachuje radośnie rękoma, zgadzając się 
z KSIĘDZEM REWOLUCJONISTĄ 

CHÓR 
Vi ...... ve la Commune de Paris 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Vive la, vive la, vive la Commune 

Vive la, vive la, vive la Commune de Paris 

Ludzie wiwatują i cieszą się ze swych nowych, połączonych sil. 
Spomiędzy .Parlamentarzystów" wychodzi MISTRZ CEREMONII 

MISTRZ CEREMONII 

A Narodowe Zgromadzenie 

Miota się jak zwierz w klatce 

AKT Ili SCENA li 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS 
Halt and the maimed 

REVOLUTIONARY PRIEST 

Who have no Pope and no hope of paradise 

CHORUS 
No hope of paradise 

REVOLUTIONARY PRIEST 

And noth1ng to lose but the1r mi sera ble earthly lives .. 

CHORUS 

Noltting to lose but their lives 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Everyone under th1 sun has the power 

To change the way the world 1s arranged 

MALE CHORUS 
li you don't use it 

One by one. the peop/e respond to the REVOLUTIONARY 
PRIEST'S call to arms. 

The powers that be will abuse it 
Give up but half of your power 

And you'll get shafted 

CHORUS all stand, waving their hands in jubilat1on, in agreement 
with the REVOLUTIONARY PR/EST 

CHORUS 

Vi .. ve la Commune de Paris 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS 
Vive la, vive la, vive la Commune 

Vive la, vive la, vive la Commune de Paris 

The people cheer and celebrate thelf renewed combmed strength. 
Enter RINGMASTER amongst the 'Parliamentarians' 

RING MASTER 

The National Assembly is confused 

The G1rondins blow back and form 

Wskazuje na niezdecydowany od/am Żyrodnystów. 

Żyrondyści są w pułapce 

CHŁOPIEC krzyczy „z ulicy" do MISTRZA CEREMONII 

CHŁOPIEC 

Panie .. co to jest Żyrondysta? 

MISTRZ CEREMONII 

Żyrondysta przyjaciół dobiera dokładnie 
I zawsze najpierw sprawdza, czy miękko upadnie 

Wraca z powrotem do Parlamentu 

WICHRZVCIEL 

Przed Tuilleries teraz zebrali się 
A jest ich setki, wielki tłum 

CHÓR wymachując pięściami w kierunku KRÓLA i KRÓLOWEJ 
To już monarchii ostatnie dni 

Vive la Commune de Paris! 

tlum wiwatuje 

MISTRZ CEREMONII 

Na granicy stoją pruskie wojska 

KLAUN 3 .malpuje" defiladowy krok księcia Brunszwiku, zostaje 
przegoniony przez KLAUNÓW 2 i 3, kopniakami w tytek. KLAUNI 
wychodzą. 

Niemiła to sprawa 

Odezwa brunszwickiego księcia 
Wcale nie pomaga 

Lecz Króla bardziej osłabia 
Żyrondyści jeszcze się bali 

Monarchy pozbyć teraz 

Lecz Prusacy granicę przeszli 

Wbiega postać, wymachuje ręcznym dzwonkiem, by zwrócić na 
siebie uwagę. Wchodzi w tlum i informuje o nowinach z frontu. 

Więc już nie muszą wybierać 

Żyrondyści zbierają się razem i podpisują deklarację o końcu 
monarchii. 

Gestunng to those Girondins assembled fan undecided element. 

Like flags and ashes scattered by the truth 

A BOY from the 'street' shouts at the RINGMASTER 

BOY 

Oi, Mister. What is a Girond1n? 

RING MASTER 

A Girondin is careful of the company he keeps 

He looks to find a sign before he leaps 

He turns back to Par/iament 

TROUBLEMAKER 

Like ranks of Marseillais, six hundred deep 
Arra1gned before the Tuilleries 

CHORUS shaking their fisis towards the KING and QUEEN 
lt's the end of the monarchy 

Vive la Commune de Paris! 

The crowd cheers with jubilat1on. 

RINGMASTER 

The presence of the Pruss1ans on the border 

CLOWN 3 apes Brunswick's goose-steppmg then 1s chased by 
'LOWNS 1 & 2 who kick him in the backside they exit 

Is a worrisome thing 

The Brunswick manifesto 

Serves only to stiffen the sinews 
And weaken the King 
To depose him now 

Fills the Girondin hearts with fear 

But the Prussians cross the order 

A character rushes in ringing a hand bell to gain attention. 

He mingles with the crowd mformmg the assembled of the news. 

And the order of the day becomes elear 

The GtRONDINS group together and s1gn the declaration to end 
the monarchy. 

ACT I li SCENE li Lii 
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KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR DZIECI 
Koniec z monarchią 
Nawet gadać nie watro 

CHÓR 
Monarchia, c'est fini 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR DZIECI 
Książę brunszwicki to kłamca , zagramy mu do tańca! 

Rozpoczyna się bitwa o palac Tuilleries. Na widowni slychać 
ogfuszające wybuchy. Scenę zakrywa dym. Akrobaci na trampolinach 
.odgrywają " bitwę. Ogólne zamieszanie. Ludzie padają jeden po 
drugim, aż wszyscy leżą martwi na arenie. Wśród bitewnego dymu 
pojawia się KSIĄDZ REWOLUCJONISTA; jest jedynym czlowiekiem, 
który jeszcze stoi na nogach. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
A Zgromadzenie Narodowe 
Nareszcie wzięło ofiar stronę 
I zjednało się z ludem 
Można to nazwać cudem 

Slychać wycie wiatru i bicie dzwonu. KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
przechadza się wśród martwych i umierających, udzielając ostatniego 
namaszczenia, dając rozgrzeszenia. 

SCENA 3 

EGZEKUCJA LUDWIKA CAPETA 

Wchodzi MISTRZ CEREMONII 

MISTRZ CEREMONII do widowni 
Na wiosnę dziewięćdziesiąt dwa 
Austriacy i Prusacy wraz 
Granice przekroczyli 
I na wojnę ruszyli 
Ludzie udali się do króla 

MISTRZ CEREMONII podchodzi do monarszej loży, by zaproponować 
KRÓLOWI wybór 

Przyjął ich z dużym bólem 

AKT Ili SCENA l i 111 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDRENS CHORUS 
The monarchy is over. 
No more days in clover 

CHORUS 
The monarchy, c'est fin 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDRENS CHORUS 
Brunswick is a liar· just isten to our cannon fire! 

The battle for the Tuil/eries Palace commences. The sounds of 
cannon fire engulfs the auditorium. Smoke fi/Is the stage. Tumblers 
are seen using trampolines m mock-battle. Confusion reigns. One 
by !tie, people drop until all in the sawdust ring /ie dead. The 
REVOLUTIONARY PR/EST appears through the smoke; he seems 
to be the only man left standing 

REVOLUTIONARY PRIEST 
The National Assembly comes in line 
With the halt and the ma1med 
And the dead and the dying 
The monarchy. c'est fini 

We hear the sound of wind and a solitary bell. The REVOLUTIONARY 
PR/EST moves among the dead and dying tending to their needs 
and giving absolution. 

SCENE 3 

THE EXECUTION OF LOUIS CAPET 

Enter the RINGMASTER 

RINGMASTER Io the auditorium 
In the spring of ninety-two 
The Austrians and the Prussians too 
Crossed the line 
The war had come 

The people went to see the King 

The REVOLUTIONARY PR/EST approaches the roya/ box to offer 
the KING a cho1ce. 

Reluctantly he let them in 

CHÓR tloczy się na stopniach prowadzących do królewskiej loży 

MISTRZ CEREMONII I CHÓR 
Powiedzieli, że musi 
Wybrać nakrycie głowy 

MISTRZ CEREMONII 

Albo koronę z Koblencji 
Lub - jeśli się ukorzy 

Tlum jest coraz bardziej poruszony 

To może sobie sprawić 

CHÓR 

Może sprawić 

MISTRZ CEREMONII I CHÓR 
Purpurowy beret nowy 

KRÓL wybiera .Bonnet Rouge", ale jego pusty gest jest odrzucony 
przez lud. 

MISTRZ CEREMONII 

Ale niestety, gdy wybór dostał już 
Za póżno krzyknął .Bonnet Rouge" 

Ktoś z tlumu zdziera czerwoną czapkę z glowy KRÓLA. Zrezygnowany 
wladca przygotowuje się na najgorsze. Na arenę wjeżdża gilotyna. 

.Zmarli" wstają jeden po drugim i stoją w miejscu, jak duchy. Wszyscy 
spoglądają w kierunku gilotyny. .. MISTRZ CEREMONII stoi w świetle 
punktowym. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA staje z boku, by zrobić miejsce dla 
KRÓLA, który, ubrany teraz w prostą bialą koszulę i czarne bryczesy, 
zbliża się do gilotyny i wchodzi na jej stopnie. Wchodzi MARIA 
MARIANNA. 

MARIA MARIANNA 

Żegnaj Ludwiku, wszystko skończone 

wskazując na strojące przed nią .duchy" 

Zbyt wielu zwykłych, biednych ludzi 
Za wolność życie oddało 
Byś Ty mógł wyjść z tego cało 

The CHORUS crowd the steps leading to the royal box 

RINGMASTER & CHORUS 
And over tea t'l:)y sald trat 
He must choose ore hat 

RINGMASTER 

A crowr 1n Koblenz with his friends 
Or if he those to n-ake amends 

The crowd become increasingly ag1tated 

He might adopt 

CHORUS 

He might adopt 

RINGMASTER & CHORUS 
Thei~ scarlet borret 

The KING adopts the Bonnet Rouge but the empty gesture ts 
rejected by the people. 

RINGMASTER 

Surprise, surpr•se, when left to choose 

Too late re crose "Tre Bonnet Rouge" 

One of the crowd snatches the red cap from his head. The KING. 
resigned, prepares himself for the end. A guillotine is rolled inio 
~e ang. The 'dead" rise one by one and stand, ghost-like. They all 
>Ok towards the guillotine The R/NGMASTER in spotlight. 

he REVOLUTIONARY PR/EST stands as1de to make way for the 
KING who, now slmply dressed in white shirt and black breeches. 
pproaches tne scaffold. The KING arrives at the guillotine and 

mounts the steps. Enter MARIE MARIANNE. 

MARIE MARIANNE 

Aaieu Louis for you it's over 

gesturing to the 'gnosts' before her 

Too many carpenters and bookkeepers and gardeners 
Gave their ordinary lives to be free 

On t'le battlefields of the Ti.illeries 

ACT I li SCENE Ili LIV 
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MARIA MARIANNA z wyrzutem wskazuje na KRÓLA. Podczas 
jej arii KSIĄDZ REWOLUCJONISTA szedl za KRÓLEM aż do 
stopni szafotu. 

KSIĄDZ REWOLUCJON ISTA do KRÓLA 
Bycie królem to święta dola 

Lecz Tyś nas zdradził biedny Ludwiku 
Więc oddać życie pora 

Oczyścić miejsce po starym tronie 

Wchodzi WICHRZYCIEL. Przechodzi pomiędzy „powstalymi 
z martwych" i dolącza do KSIĘDZA REWOLUCJONISTY. 

Biedny Ludwiku, z tobą koniec 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA wskazuje na KRÓLA 

WICHRZVCIEL do KRÓLA 
Jeszcze nie czas na żałobę 
Trzeba zbudować świat bez łez 
Więc gdy uderzy żałobny dzwon 
I wylejemy własną krew 

Spogląda w kierunku KRÓLA 

Biedny Ludwiku, to twoją też 

WICHRZYCIEL wskazuje na KRÓLA. Wchodzi KLAUN 2, grając 
na wojskowym werblu. Prowadzi CHÓR DZIECI, który przeciska 
się między stojącymi nieruchomo „duchami. • 

CHÓR DZIECI 
Biedny król Ludwik, wkrótce umrze 
Biedny król Ludwik, wkrótce umrze 

WICHRZYCIEL 

I to wcale nie w łożu 

CHÓR DZIECI 

Życie trzeba oddać, by rozpocząć nowe 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Biedny Ludwiku 

Zarówno DZIECI, jak i DUCHY unoszą ręce i wskazują na KRÓLA 

Zetniemy twą głowę 

AKT Ili SCENA Ili 

MARIE MARIANNE points accusingly at the KING. During her aria 
the REVOLUTIONARY PR/EST has fol/owed in the KING"S footsteps 
to arrive in front of the scaffold. 

REVOLUTIONARY PRIEST Io the KING 
To be King is a sacred trust 
But you betrayed us Poor King Louis 
We must take your life 
Clean the slate, start a new 

TROUBLEMAKER enters. He makes his way through the 'risen 
dead' lu join the REVOLUT/ONARY PR/EST 

Poor Loi11s, lt"s over for you 

The REVOLUT/ONARY PR/EST points at the KING 

TROUBLEMAKER to the KING 
The time for grief 1s not yet here 
lt"s to build a world without tears 
That we tall the funeral bell 
And shed our prec.ous blood 

He looks towards the KING 

Poor Louis and your precious blood as well 

The TROUBLEMAKER pomts at the KING. Enter CLOWN 2 playing 
a military snare drum. He leads the CHI LORENS CHORUS, weavmg 
between the unmoving 'ghosts· 

CHILDRENS CHORUS 

Poor King Lours, you'll soon be dead 
Poor King Louis, far from your bed 

TROUBLEMAKER 
Far from your bed 

CHILDRENS CHORUS 
Life must always end to start anew 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Poor King Louis 

The CHILDREN and the GHOSTS raise their arms and {X)lnt at the king 

lt's over for you 1 

Wzniesione oskarżycielsko ręce opadają wraz z gilotyną. Wszyscy 
stoją bez ruchu w szarym ~wietle. Widownię wypelnia dtwięk 
zimnego wiatru. Gilotyna zostaje powoli wytoczona z areny. 

KRÓLOWA prawadząc za rękę DELFINA schodzi ze stopni królewskiej 
loży i jak we foie chodzi między zastyglymi w bezruchu postaciami. 

KRÓLOWA do DELFINA 

Na strachu można zawsze polegać 
Że dotrze do serca samego 
Że jak rdza drogę sobie wyżre 
Nie zostawi człeka bezbronnego 

W tej godzinie ostatniej , nie umrzesz bez niego ... 

Wchodzi MISTRZ CEREMONII 

SCENA 4 

MARIA ANTONINA - OSTATNIA NOC NA ZIEMI 

Nieruchome . duchy" wciąż stoją. KRÓLOWA i DELFIN chodzą 
między nimi ... 

MISTRZ CEREMONII 

Królowa wdowa, opuszczona 
Smutne dni liczy ostatniego lata 
W więzieniu Temple osadzona 

KRÓLOWA klęka przed DELFINEM 

DELFIN chwyta matkę za rękę i próbuje ją podnie~ć. KRÓLOWA 
wciąż klęcząc przygarnia go i tuli w ramionach. 

KLAUN 1 odczytuje oficjalny rozkaz. KLAUNI 2 i 3 zaczynają się 
bawić z DELFINEM i w ten sposób odciągają go od KRÓLOWEJ. 

Jakby umarła już dla świata 
Stała się teraz ubogich siostrą 
I los podziela osieroconych 

KLAUNI wychodzą. bawiąc się i dokazując z DELFINEM. Slyszymy 
dtwięki upiornego menueta. „Zmarli" zaczynają kręcić piruety. 

Odarła nagle ze wszystkiego 
Upokorzona tak jak oni 

As the blade fa/Is sodo the accusing arms. Everyone stands 
motionless m a grey light. The audilorium is filled with the sounds 
of a cold wind. The guillotine is trundled slow1y from the ring. 

The QUEEN, lead1ng the DAUPHIN by the hand, descends from the 
royal box and they move, dream-like. among the 'frozen' ghostly figures. 

QUEEN addressing the DAUPH/N 
lt's always the terror you can rely on 
To eat its way into your hart 
Like rusi and there to spy on 

The blood, the blade, the speeches made 
That mingle in your very entrails 

Enter RINGMASTER 

SCENE 4 

MARIE ANTOINETIE - THE LAST NIGHT ON EARTH 

The ghostly, 'frozen' figures remam. The QUEEN and DAUPHIN 
wander among them 

RINGMASTER 

The widow now berett, abhorred, 

Counts numbered days the summer long 
In Temple Prison with her spawn 

The QUEEN genuflects m front of the DAUPHIN 

The DAUPHIN takes his mother's hand and tries to get her to rise. 
The QUEEN stil/ kneeling, gathers him inio her arms. 

CLOWN 1 reads from an officia/ order CLOWNS 2 & 3 play with 
the DAUPH/N and wheedle h1m away from the QUEEN. 

On pretext of ·unnatural acts' 

With jests and jibes and guile and facts 
The 'sans culottes· prune the tree 

Exit the CLOWNS cavorting and laughing wilh the DAUPH/N. We 
hear the strains of a ghostly mmuet The 'dead' begin to plfouette 

Now a sister to the dispossessed 
The holt, the maimed and all the Rest 

ACT Ili SCENE Ili & I V LVI 
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W majakach wspomnień 
Szuka ukojenia 
I w makabrycznym 

Z duchami tańcu 

KRÓLOWA szuka ukojenia i próbuje nawiązać kontakt z .duchami" 

Pragnie przywołać do istnienia 

Ten czas w wiedeńskim ogrodzie 

Gdzie jako dziecko bawiła się co dzień 

KRÓLOWA tańczy ze .zmarlymi". 

Powraca KLAUN 1. Kiedy naśladuje solo trąbki, z tylu sceny pojawia 
się biale, oślepiające świat/o, które zalewa widownię. Slychać silne 
podmuchy wiatru, które coraz bardziej narastają, aż wicher .wsysa· 
wszystkich tańczących za scenę. Znikają z ramionami wyciągniętymi 
do KRÓLOWEJ. 

W kulminacyjnym momencie tej sceny wchodzi KLAUN 3 (jako 
strażnik więzienny.) Wnosi stolik, na którym leży pergamin, pióro i 
kalamarz. Pojawia się okno i dąb z Aktu I. Wchodzi KLAUN 2 ciągnąc 
dwuko/owy wózek. 

KLAUNI 2 i 3, jak w slapstickowym skeczu, obcinają KRÓLOWEJ 
w/osy. KLAUNI wychodzą. KRÓLOWA przygotowuje się do napisania 
ostatniego listu, do swojej siostry Elżbiety. 

KRÓLOWA 

Żegnaj ma dobra, łagodna siostro 

Skazano mnie na śmierć 
Ale jedyne czego żałuję 

To że opuszczę dzieci swe, tak bardzo kochałam je 

Moje dzieci, mój Boże, jak serce mnie boli 

Z tylu wchodzi KSIĄDZ REWOLUCJONISTA, staje za KRÓLOWĄ, która 
nie jest świadoma jego obecności. 

Boże, jak mi dzieci brak 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Panno Antoine, gdyby tylko czas móc cofnąć 

I w wiedeńskim ogrodzie się spotkać 

Slysząc ten glos KRÓLOWA zastyga, nie odwraca się. 
W oknie, jak duch pojawia się MARIA TERESA 

AKT Ili SCENA IV 

Like a leaf on a pitiless sea 
St>orn of far'lily and rank 
Humbled 1n the dank air 

She minglf<: with the dancers macabre 

The QUEEN seeks solace in connections with the "dead' 

And the ghostly darcers twirl 
r t!lat dread mirii..et 

And beggar the llusiors of that little Austnan Girl 

The QUEEN dances with the 'dead' 

Re"(jnter CLOWN I As he mimes the trumpet so10 a b//nding, white 
ligf>t shines from the rear of the stage suffusing the auditorium. A 

noise of rushing wind is tieard. fafnt at first. tflen rismg ir. a great 
rescrndu 'sucking' offstage the dancers. like wra1ths. arms outstretched 

towards the QUEEN. • 

At the clfmax of tflis drama, enter CLOWN 3 (as jailerJ carrymg 
a table, upon wh1cn is p/aced a qui//, inkwell and parchment. The 

window and oak tree from Act I are apparent. Enter CLOWN 2 p11//ing 
a tumbril. 

CWWNS 2 & 3, m slapstick rwtine. cut the QUEEN'S hair The 
CLOWNS exit. The QUEEN prepares to write a fina/ letter to her sister
in-/aw. Elizabeth. 

QUEEN 

Adieu my good and tender sister 
I am conder-ned to die 

My only regret is to abandon my children 

My chlldren, my God, row 1t tears me to leave them 
My love for therr was always rrst and last 

The REVOLUTIONARY PR I EST enters from the rear and stands behmd 
'he QUEEN She •s unaware of his presente 

My God I miss my chlldren so 

REVOLUTIONARY PRIEST 

Madame Antoi!le, if we could only t:irn back the clock 
To that garden in Vienna 

The QUEEN 'freezes', not turnmg, w/len she hears the voice. 
MARIE THERESE appears. ghost-like, at the window. 

MARIE THERESE I CHÓR KOBIECY zza sceny 
Panno Antoine, Panno Antoine 
Matka wzywa, zmrok przybywa 

KRÓLOWA wciąż stojąc tyfem do KSIĘDZA REWOLUCJONISTY 
Panie, ja nie znam cię 

Odprawia go gestem dloni 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

I dąb stał tam stary i kwitła brzoskwinia 
I matka wolała 

KRÓLOWA zaczyna sobie powoli coś przypominać 

I wieczór zapadał 

KRÓLOWA zrywa się od stolika, przy którym cafy czas siedziala, 
chwyta się za gardlo i cofa, jakby zobaczyta ducha. KSIĄDZ podąża 
za nią blaga/nie wyciągając ręce. W końcu KRÓLOWA się poddaje 
i stają razem. ściskając swoje dianie. W punkcie kulminacyjnym 
muzyki, on namiętnie przyciąga ją do siebie.) 

KRÓLOWA 

Ptaszku mój maleńki, chodt usiądt tu przy mnie 
Już zaraz zaczną się tańce 

Puszczają swoje dianie, rozlączają się, zwracają się do widowni. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA klęka, sklada dianie jak do modlitwy 
i zamyka oczy 

Odwagi pani, każdy się odrodzi 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA myśli, że KRÓLOWA jest wciąż przy 
nim, ale KLAUNI 1, 2 i 3 prowadzą ją do wózka. KRÓLOWA wsiada 
do niego z godnością. 

I jak nowy owoc na ziemię przychodzi 

KRÓLOWA siedząc w wózku 
Widziałam tylko księdza 

wózek ciągnięty przez KLAUNÓW 1i2, zaczyna wyjeżdżać 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Lecz jestem mężczyzną 

MARIE THERESE & FEMALE CHORUS offstage 
Mada111e Antoine Madame Antoine, 
Mother is calling. darkness is falling 

QUEEN sfJ// with fler back to the REVOLUTIONARY PR/EST 
Monsieur I krow tree not 

She dismisses the REVOWTJONARY PR/EST with a waV<? of her hand 

REVOLUTIONARY PRIEST 

Tre oak tree without and the peach tree w1trin 
Yot.r 'Tlother was calling 

The QUEEN starts to becOfne agitated as she slcwly begins to remember 

Tre darkness was falling 

The QUEEN leaps up from the table clutchlng her throat. backing 
away as if she's seen a ghost. The REVOLUT/ONARY PR/EST fot/ows 
her pleadingly, with outstretched arms. Eventually. the QUEEN 

relents and they come together claspmg one another's hands. He 
pu/ls her towards him pass1onately at the climax of the music 

QUEEN 

My little cock robin pray kneel here beside me 
Tre darce is about to begin 

Their hands release they separate. They tum to face the auditorium. 

REVOLUTIONARY PRIEST he kneels. puts his hands together as 
if in prayer. and closes his eyes. 

Courage Madame, in this great rebirth 

Unbeknown to the REVOLUT/ONARY PR/EST. who believes the 
QUEEN is stil/ bes1de h1m, the CLOWNS 1, 2 & 3 return and lead 
the QUEEN to the tumbo/. She c/imbs inside w1th dignity. 

Like wind-fallen frliit we returr to the eartr 

QUEEN seated in the tumbril 
I saw bi..t a priest 

the tumbril, drawn by CLOWNS 2 & 3 starts to exit 

REVOLUTIONARY PRIEST to the auditorium 
I am but a mar-

ACT Ili SCENE IV LVlll 
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KSIĄDZ REWOLUCJONISTA otwiera oczy, spostrzega odjeżdżający 
wózek i chce za nim iść. Nie pozwala mu na to KLAUN 1, który 
prostym gestem uniesionej dloni pokazuje, że to daremna próba. 
KSIĄDZ REWOLUCJONISTA i KRÓLOWA wyciągają do siebie 
ramiona. 

Pani, wet. moją dłoń 

KRÓLOWA 
Panie, wet. moją dłoń 

KRÓLOWA powoli kontynuuje swoją ostatnią podróż. KLAUN 1 
naśladuje solo trąbki, pod koniec którego wózek w końcu znika. 
KSIĄDZ REWOLUCJONISTA klęka, zalamany, chowa glowę 
w dloniach. 

CENA 5 

WOLNOŚĆ 

Wchodzą: WICHRZYCIEL, KLAUNI 1, 2, 3 i OFICER prowadzący 
CHÓR, który byt świadkiem śmierci KRÓLOWEJ. 

WICHRZYCIEL 
Chcemy się pozbyć gilotyny 
I cierpienie obalić chcemy 
Lecz by uwolnić świat od łez 

Teraz szafoty budujemy 

OFFICER 

Proszę osuszcie Izy i wytłumaczcie mi 
Jak można ból obalić ludzki? 
Jeżeli teraz nie zbudujemy 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA, który wciąż klęczy, {XJwoli dochodzi 
do siebie i zaczyna być świadomy tego, co się wokó/ dzieje. 

Tych instrumentów kat.ni 
Narzędzi egzekucji 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA wstaje 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA z gniewem 
Odda l iśmy już gilotynie 
Tyle krwi, bez pamięc i 

Jaki cel to uświęci? 

A K T I I I S C E N A IV V 

The REVOLUTIONARY PR/EST opens his eyes, sees the departing 
tumbri/ and tries to follow He is prevented by CLOWN 1 who, with 
the simple gesture of a raised palm, indicates the futility of such 
action. REVOLUTIONARY PR/EST and the QUEEN hold out their 
arms towards each other. 

Madame, please take my hand 

QUEEN 

Monsieur, please take my hand 

The QUEEN continues slowly on her fina/ 1ourney. CLOWN 1 mimes 
the trumpet solo at the end of which the tumbril finally exits. 
The RE'VOLUTIONARY PR/EST kneels, crushed, head in hands. 

SCENE 5 

LIBERTY 

Enter the TROUBLEMAKER, CLOWNS 2 & 3 and the OFF/CER 
leading the CHORUS who have witnessed the QUEENS death. 

TROUBLEMAKER 
We want to get rid of the Guillotine 
And abolish pam somehow 
But to make a world free of tears 
We build these scaffolds now 

OFFICER 

Come dry your tears and pray explain 
How can we abolish pa1n? 
lf we don't build these scaffolds now 

The REVOLUT/ONARY PR/EST stil/ kneeling, slowly recovers, 
becomes aware of events around htm. 

These mstruments of injustice 
These tools of execution 

The REVOLUTIONARY PR/EST stands 

REVOLUTIONARY PRIEST embracmg his anger 
We've given to the Guillotine 

More blood than you have ever seen 
What end could JUStify these means? 

Tlum pomrukami zgadza się z nim 

OFICER do KSIĘDZA REWOLUCJONISTY 
Daliśmy więcej własnej krwi 

CHÓR MĘSKI 
Daliśmy 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA do OFICERA 
Daliśmy więcej własnej krwi 

CHÓR MĘSKI 
Daliśmy 

OFICER 

Daliśmy więcej własnej krwi 

CHÓR MĘSKI 
Więcej własnej krwi 

CHÓR 

Daliśmy więcej krwi 

Niż można zmienić w miłość 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I OFICER 
Niż można zmienić w miłość 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
W miłość 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I OFICER 
Więcej krwi niż można 
Kiedyś w miłość zmienić 

CHÓR 

Daliśmy już, daliśmy już 

Zbyt wiele krwi 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Anioły przebaczenia 

Na scenie wirują mg/y 

Pokoju gołębice 

Oświećcie tę tłuszczę rabującą ulice 

The crowd grumble in assent 

OFFICER to the REVOLUTIONARY PR/EST 
We've given more of our blood 

MALE CHORUS 
We've given 

REVOLUTIONARY PRIEST to the OFF/CER 
We've given more of our blood 

MALE CHORUS 
We've g1ven 

OFFICER 
we·ve given more of our blood 

MALE CHORUS 
More of our blood 

CHORUS 

We've given, we've given 

More blood, than we could tum to love 

REVOLUTIONARY PRIEST & OFFICER 
Than we could ever hop could tum to 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Love 

REVOLUTIONARY PRIEST & OFFICER 
More blood, than we could 
Ever hope could tum to love 

CHORUS 

We've given, we've given 

More blood, than we could tum to love 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Come angels of mercy 

M1st sw1rls through the set 

Come doves of peace 

Sh1ne a 1ight on all these warring clubs and cliques 

ACT Ili SCENE V LX 
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OFICER 

Szakale i hieny wciąż głodne zwycięstwa 
Na własną matkę doniosą dla kawałka mięsa 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Ze stosu trupów nowa Republika wschodzi 
Jej poranione ciało na nogach się słania 
I przyszłość rodzi 

OFICER 

Rodzi na ulicy 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA, OFICER I CHÓR razem 
Nieczysta, lecz radosna daje życie snom 

OFICER i KSIĄDZ REWOLUCJONISTA wycofują się. Wśród mgiel 
pojawia się MISTRZ CEREMONII i MARIA MARIANNA. Trzymając 
się za ręce idą ku przodowi sceny. 

MISTRZ CEREMONII I MARIA MARIANNA 
Kiedyś ludzkość 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Kiedyś ludzkość 

MISTRZ CEREMONII I MARIA MARIANNA 
Sen ten pojmie 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

I zrozumie 

MISTRZ CEREMONII , KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Że wielcy i mali naprawdę są równi 

Tlum im glośno przytakuje 

Że nikt nie powinien w niewoli żyć 

Slychać śpiew ptaka. Na galęzi dębu siedzi UCZCIWY PTAK i na 
swoim blaszanym gwizdku naśladuje solo fletu. 

MISTRZ CEREMONII 

Na razie jednak małe ptaszki 

Wciąż walczyć muszą o życie 

Choć się schowały, wściekłe psy i szczury 
Atakują je z ukrycia 

AKT Ili SCENA V 

OFFICER 

The jackal and hyena who prowl these city streets 

Would turn in their own mother for a little extra meat 

REVOLUTIONARY PRIEST 

From the piles of dead the Republic comes to life 
Her mutilated body reelmg like a drunken flshw1fe 
Gives birth to the future 

OFF I CER 

G1ves bir~h or the street 

REVOLUTIONARY PRIEST, OFFICER & CHORUS together 
lml'ltJre and exultant she gives birth to the dream 

The OFF/CER and the REVOLUTIONARY PR/EST retreat. Through 
the misi, enter the RINGMASTER and MARIE MARIANNE hand 
in hand walking towards the front of the st age ... ' 

RINGMASTER & MARIE MARIANNE 
Wren the dream 

REVOLUTIONARY PRIEST 

When the dream 

RINGMASTER & MARIE MARIANNE 
Is understood 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Is understood 

RINGMASTER, REVOLUTIONARY PRIEST 
That no man should live n chains 

The crowd voice their approvat 

That the great and the small are equal alter all 

We hear birdsong. HONEST BIRD sits in the oak tree with his tin 
whistle miming to the tiule solo. 

RING MASTER 

And in the bushes where they survive 

The wmter hall and tre slaughter 

The birds were attacked by the dogs and the rats 
Hiding round every corner 

Wchodzi CHÓR DZIECI, goniony przez KLAUNÓW 2 i 3 
wymachujących kijami 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Gdy jesteś głodnym szczurem, posłużysz się pazurem 

CHÓR DZIECI 

Lecz my nie szczury 

OFICER 

Gdy jesteś wściekłym psem, to innych kąsasz w mig 

CHÓR DZIECI 

Lecz my nie psy 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I OFICER razem 
Gdy człowiekowi każą być aniołem 

CHÓR DZIECI 

My nawet ludżmi nie jesteśmy 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Gdy znaczysz mniej niż nic 

OFICER I CHÓR MĘSKI 
Mniej niż nic 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA, OFICER I CHÓR DZIECI 
Mniej niż nic i dobrze o tym wiesz 

KLAUNI 2 i 3 przeganiają DZIECI ze sceny 

MARIA MARIANNA do zgromadzonych na scenie 
Gdyby życzenia dały nam moc 
By zło i dobro pooddzielać 

Na drugą stronę lustra przejść 
I ujrzeć światło w tunelu 
Zostałaby w nas moc 

I odwaga' by CZUĆ 
I być, kim naprawdę jesteśmy 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Żadna piękność z Wolnością nie może się równać 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Ona latać potrafi najwyżej 

Enter the CHILDRENS CHORUS chased by CLOWNS 2 & 3 wie/ding 
SUCkS. 

REVOLUTIONARY PRIEST 

Wrer yo;.i'r~ a rat caught n a trap witr not even cheese yoi. get rrean 

CHILDRENS CHORUS 

But we are 'lot rats 

OFFICER 

Wtien you·re a rab1d dog you oeea to spread you; disea~ 

CHILDRENS CHORUS 
But we are rot dogs 

REVOLUTIONARY PRIEST & OFFICER together 

Wher you're a mari and they say you srould be an argel 

CHILDRENS CHORUS 

We are not even human 

REVOLUTIONARY PRIEST 

When you're less than nothmg 

OFFICER & MALE CHORUS 
~ess than not'1ing 

REVOLUTIONARY PRIEST, OFFICER & CHILDRENS CHORUS 
Less ttian nothing as sure the sparrows sing 

CHILDREN chased off stage by CLOWNS 2 & 3 

MARIE MARIANNE to the assembled on stage 
lf wishes give us power to '11ake 1t al! COf'le right 
! we could walk trrough mirrors 
lf we could touch the 1gnt 

we·d srrug of' o~r 1.lusiors ard w~at was left would be 
T~e st;, rgth ard bravery 
To feel what we feel 

And be what we'd be. 

REVOLUTIONARY PRIEST 

Of all the worren nore can rold a ligtit to liberty 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS 
With w1rgs to fly ana eyes to "See 
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WICHRZVCIEL I CHÓR 
To ona nas kocha 
My ją uwielbiamy 
Czy zdrowiem się cieszymy 
Czy ranni pomocy wołamy 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Ona latać potrafi najwyżej 
A Wolność jej na imię 

OFICER 

Jest sprzymierzeńcem niezłomnym 
Gdy głowę wysoko nosisz 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 

Ale nie znaczy nic, gdy na kolanach prosisz 

OFICER I CHÓR MĘSKI 
Wolność cię nie usłyszy 

Gdy wisisz na szubienicy! 

MISTRZ CEREMONII 
I jeśli nam się uda 

Nie oślepnąć z chciwości 
O innych nie zapominać 

MARIA MARIANNA 
Jeśli nie pochowamy się 
W naszych skorupkach ciasnych 
Ze strachu przed silniejszymi 
Ze strachu przed sobą 

Z tylu sceny wchodzi CHÓR DZIECI. Za nimi pojawiają się 
KLAUNI 1, 2. 3 oraz akrobaci, którzy występują podczas śpiewu 
DZIECI. 

CHÓR DZIECI 
Marzenia mogą się spełnić 
Historia otworem stoi 
Koniec z niedolą 
Tylko siła i odwaga 
By sobie pomagać 
I by nareszcie poznać 
Szczęścia smak 

Ptaki nie muszą się bać 
Opuszczać swych gniazd 

AKT Ili SCENA V 

TROUBLEMAKER & CHORUS 
She's the one who loves us 
The one that we adore 
When you're laughing with the sun out 
Or lying wounded in a dug out 

REVOLUTIONARY PRIEST 
With wings to fly and eyes to see 
Freedom is her narie 

OFFICER 

She makes a 'earsome ally 
lf you stand up w1th no shame 

REVOLUTIONARY PRIEST 

But iberły 1s nothing 1f you love her on your knees 

OFFICER & MALE CHORUS 
And iberty can't hear you' 
Wheri you're lianging from an olive treel 

RING MASTER 

lf we don't founder in pursuit of luxury 
In forgetfulnes-~ of others needs 
And in the depths of our own beliefs 

MARIE MARIANNE 

f we don't hide .n that solitary dreari 
Safe in our shells 

In respect for the powers thai be 
And in fear of ourselves 

CHILDRENS CHORUS enter from the rear of the stage. Followed 
by CLOWNS 1, 2 & 3 and ACROBATS who perform while the 
chi/dren sing 

CHILDRENS CHORUS 
lf wishes could come true 
lf mirrors could be seen through 
No more mystery 
Only the strength and bravery 
To help one another 
To see what it's like to be .. 
Happy1 

No bird needs to be afraid 
To leave his nest and to paracie 

Po bulwarach spacerować mogą 
Dzień cały 

Dzień cały 

lecz nie wolno być chciwym 
Zjeść całego ziarna 

Bo wtedy przyszłość będzie marna 
Teraz każdy ptak 

Czy biedny czy bogaty 
Czy mały czy duży 
Każdy ptak, każdy ptak 
Pójdzie na bal! 

Reszta zespolu zaczyna się gromadzić na scenie, przyjmuje rozmaite 
pozy, zapelniając calą dekorację - na wszystkich poziomach. 

MISTRZ CEREMONII 

Jeśli kluczem do szczęścia w tym życiu 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Jest sprawiedliwość 

MARIA MARIANNA 

Co otwiera drzwi do radości 

MISTRZ CEREMONII 
Wszystkie drzwi 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA 
Dla naszej Republiki 

MARIA MARIANNA 
Jeśli marzenia się spełnią 

MISTRZ CEREMONII 

Jeśli odrzucimy niepewność 

W tym momencie z góry zostają opuszczone cztery .wieże z kości 
sloniowej". W miarę jak scena zbliża się do punktu kulminacyjnego, 
światto staje się coraz jaśniejsze. 

KSIĄDZ REWOLUCJONISTA I CHÓR 
Konstytucji będziemy przestrzegać 

MARIA MARIANNA 
Możemy się już nie bać 

Up and down the boulevard al; day, 
All day, 
Al: day1 

No bird musi be greedy 
And eat ..ip all the seed 

Til every bird has had enough, 
Every b1rd 

Be ~e rich or be re poor 
Be he great or be he smal: 

Every bird every bird, every bird, every bird 
Will go to the bali 

The rest of the COMPANY start to gather on stage in various 
positions fi/ling the set high and low. 

RING MASTER 

lf th1s life's a journey we take 

REVOLUTIONARY PRIEST 
lf the secret the sharing of cake 

MARIE MARIANNE 

Holds the key. holds the key to joy 

RING MASTER 

And unlocks these doors inside 

REVOLUTIONARY PRIEST 
Where Republic must surely hide 

MARIE MARIANNE 

lf wishes really could come true 

RINGMASTER 

lf we see through the illusions 

At th1s moment tour 'ivory towers' (large, white, materia/, castellated 
tubes) fal/ from above. The lighting becomes progressively brighter 
as the scene builds to a climax. 

REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS 
And abide by the constitution 

MARIE MARIANNE 

There'll be human rights for everyone 
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CHÓR 

Prawa człowieka zapanują 

WSl.YSCY 
Dla wszystkich 
Wszystkich na ziemi! 

Ostre roz~wietlenie, po nim pólciemno~ć. Cafy zespól . zastyga·. 
widać tylko zarysy postaci. Podczas tej muzycznej przerwy, zostają 
spuszczone z góry niewidzialne dla publiczności sznurowe drabinki. 

MISTRZ CEREMONII , KSIĄDZ REWOLUCJONISTA, MARIA 
MARIANNA, WICHRl.YCIEL I OFICER 
razem, trzymając się za ręce 
Jeśli się w wieżach z kości słoniowej nie zamkniemy 

Akrobaci ubrani na bialo, wchodzą po linowych drabinkach 
tworząc żywy obraz. 

Z lęku przed silniejszymi 
Nie damy zgasnąć nadziei 
To Republika zaistnieje 
<;:a ira 

KLAUNI na~ladują melodię hymnu . <;:a ira •, okrążają scenę 
i wychodzą. Sfyszymy ich oddalające się kroki. Gdy zaczyna 
~piewać CHÓR, wstaje nowy dzień. Narasta crescendo. Cafy 
zespól z wyciągniętymi ramionami. 

WSl.YSCY 
<;:a ira! 

Wieże otwierają się i laczą, tworząc jeden wielki sztandar, na 
którego tle ZESPóŁ zapelnia calą scenę. 

<;:a ira 

KURTYNA 

AKT Ili SCENA V 

CHORUS 
Unique and universal 

COMPANY 
For everyone 
Under the sun! 

WHITEOUT, then. semi-darkness. The COMPANY, 'freezes' lit in 
silhouette. During th1s musical pause. rope /adders descend from 
above unseen. 

RINGMASTER, REVOLUTIONARY PRIEST, MARIE MARIANNE, 
TROUBLEMAKER & OFFICER 
tofl"ther holding hands 

lf we are not lost -r trese towers of ivory 

The TRAPEZE ARTISTES and ACROBATS all dres<;ed in white, 
ascend the rope ladders, creating a human tableau. 

In respect for the strong 

And in fear of our need to belong 
The prorrise of Republic lies within 
<;:a lra 

The CLOWNS mime the me/ody ·ca tra·, as they circle the stage 
and tt>en /eave. We t>ear the sound of them marching in to the 
distance. As the CHORUS start to sing, a new day is dawning. 
The crescendo builds. The COMPANY with arms outstretched. 

COMPANY as one. 
<;:a lra 

The ~owers' open and join together to form a huge banner behind 
the COMPANY, fi/ling the entire stage. 

<;:a lra 

CURTAIN 

Tlumaczenie: Dagmara Chojnacka 
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O 6 ALEKSANDER GREF 

STUDIA NA AKADEMII MUZYCZNEJ W POZ~NIU UKOŃCZYŁ Z WYRÓŻNIENIEM W 1999 ROKU 
W KLASIE DYRYGENTURY PROF. RENARDA CZAJKOWSKIEGO. 

Już podczas studiów wykazywał dużą działalność artystyczną: 
jako student li roku dyrygował Zespołem Filharmonii Pozna
ńskiej i Chórem Kameralnym Uniwersytetu Poznańskiego. 
Póżniej już z własną orkiestrą kameralna złożoną z najlep
szych studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu wystąpi! 
na festiwalu „Poznańska Wiosna" prawykonując utwory 
młodych polskich muzyków. 

Jako student IV roku (1998) został laureatem li Ogólnopolskie
go Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku, dostał 
również nagrody pozaregulaminowe za najciekawszą osobo
wość i za mistrzowski kunszt dyrygencki. Ten sukces pozwo
li! mu zakwalifikować się do Międzynarodowego Konkursu 
Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. 

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju i za gra
nicą prowadząc koncerty symfoniczne z takimi orkiestrami 
jak Filharmonia Poznańska, Częstochowska, Białostocka, 

ALEKSANDER GREF 

Wrocławska, Koszalińska, Śląska, Kaliska, Warszawska 
Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Symfoniczna Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. 

Od 1999 roku pracuje w Teatrze Wielkim w Poznaniu na 
stanowisku dyrygenta, natomiast w roku 2006 został kie
rownikiem orkiestry. Dotychczas pomógł przygotować ponad 
10 premier operowych: Madame Butterfly, Aida, Makbet, 
Czarodziejski flet, Don Pasquale, Polawiacze perel, Student 
żebrak, Krakowiacy i Górale, Galina, Żydówka, Halka, Parsi
fal, Upiór w operze (Phantom). Obecnie sprawuje kierownic
two muzyczne nad takimi operami jak Otello, Don Carlos, 
Ernani, Fidelio, Carmen; baletami - Don Kichot i Pan Twar
dowski. Jest jednocześnie pracownikiem Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, prowadzi zajęcia w charakterze dyrygenta Zespo
łu Instrumentów Dętych, a od maja 2001 roku jest szefem 
Orkiestry Symfonicznej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szko
ty Muzycznej w Poznaniu. 
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JANUSZ JÓZEFOWICZ 

CHOREOGRAF, SCENARZYSTA, AKTOR, REŻYSER. ABSOLWENT WARSZAWSKIEJ PAŃSTWOWEJ 
WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ. TAŃCA UCZYŁ SI~ POD KIERUNKIEM WYBITNEGO PEDAGOGA 
FRANKA TOWENA. JEGO SPEKTAKL DYPLOMOWY 1984 W REŻYSERII ANDRZEJA STRZELECKIE
GO PT. ZŁE ZACHOWANIE BYŁ WYDARZENIEM ARTYSTYCZNYM ROKU. GRANO GO W WAR
SZAWSKIM TEATRZE „ATENEUM", A OD ROKU 1987 W TEATRZE „RAMPA", KTÓREGO JÓZE
FOWICZ ZOSTAŁ GŁÓWNYM CHOREOGRAFEM. 

W lipcu 1990 od rządu amerykańskiego otrzyma! stypen
dium na sześciotygodniowy staż dla choreografów z całego 
świata. Pracował tam z grupą amerykańskich tancerzy nad 
etiudą własnego pomysłu. Przez rok prowadził również 
zajęcia choreograficzne w Berlinie Zachodnim. 

Jest pomysłodawcą polskiego musicalu o ludziach jego po
kolenia Metro, z muzyką Janusza Stokłosy. Prapremiera 
musicalu odbyta się w Teatrze Dramatycznym m.st. Warsza
wy, 30 stycznia 1991 roku. Przedstawienie to byto pierwszą 
w historii polskiego powojennego teatru prywatną produkcją. 
W 1992 roku w Minskoff Theatre na Broadwayu odbyta 
się amerykańska premiera Metra, gdzie przy pełnej widowni 
na 1600 miejsc zagrano 38 przedstawień. Za muzykę i li-

Historia nie ma libretta 

bretto musical ten został nominowany do brodway'owskiej 
Tony Award w kategorii „najlepsza partytura teatralna w se
zonie 1991/1992". 

Od 1992 Janusz Józefowicz jest dyrektorem artystycznym 
Teatru „Buffo". Dzięki trafnemu doborowi repertuaru przy
ciągną! do siebie nie tylko młodzież, ale i starsze pokolenia. 
Przez 10 sezonów, w samej siedzibie Studio Buffo zagrano 
ponad 2230 spektakli i ok. 800 przedstawień na stadionach, 
w amfiteatrach i wynajętych scenach w kraju i za granicą. 

Jest laureatem licznych nagród, m.in. Międzynarodowej 
Nagrody Dziennikarzy, Nagrody im. Stanisława Wyspiańskie
go, Prometeusz, Byk Sukcesu, Złota Maska. 

Jednak Rewolucja Francuska w 1789 r. nada/a kierunek aktywności czlowieka na dwa kolejne stulecia. Próby 
realizacji idei „wolności, równości i braterstwa" pochlonęly wiele milionów ofiar. Dla żadnej innej sprawy ludzie 
tak chętnie nie oddawali życia swojego i innych. Kontrast pomiędzy fascynującą urodą teorii i ponurym 
okrucieństwem czynów, to wielki dramat Rewolucji realizowany w kolejnych odslonach aż do schylku XX wieku. 

Również Polakom przyszlo żyć w czasach, kiedy komunizm mia! zastąpić wiarę chrześcijańską, prorokiem mia! 
być Marks, a Biblią manifest komunistyczny. Przez wiele lat reżim komunistyczny próbowal uszczęśliwiać nas, 
często wbrew nam samym, wlaśnie w imię „równości, wolności i braterstwa" 

I być może to wlaśnie my - Polacy, przyczyniliśmy się do zamknięcia tego rozdzialu historii. Ruch „Solidarności", 
wspierany moralnie przez Jana Pawia li, to początek końca dramatu wedlug jakobińskiego libretta. Ostateczne 
jego zakończenie nastąpi/o w 1989 roku, wraz z upadkiem komunizmu. 

„r;a ira" to próba refleksji na temat wydarzeń pomiędzy 1789 a 1989 rokiem. 
Janusz Jóefowicz 
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ROGER WATERS 

BRYTYJSKI MUZYK I KOMPOZYTOR ROCKOWY, GITARZYSTA, AUTOR TEKSTÓW BYŁ WSPÓŁZAŁOZYCIELEM 

ORAZ DŁUGOLETNIM LIDEREM I BASISTĄ GRUPY PINK FLOYD. DOPROWADZIŁ DO JEJ ROZWIĄZANIA 
W 1985 ROKU I NIE WZIĄŁ UDZIAŁU W JEJ R~KTYWACJI W 1986. PRÓBOWAŁ NAWET JEJ ZAPOBIEC 

I ZASTRZEC SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ DO ZNAKU TOWAROWEGO „PINK FLOYD", JEDNAK BEZ POWODZENIA. 

Po rozwiązaniu Pink Floyd, Waters poświeci! się karierze 
solowej. Był pomysłodawcą i producentem przedstawienia 
muzycznego The Wall in Berlin wystawionego 21 lipca 
1990 roku w Berlinie. 2 lipca 2005 zespół Pink Floyd zje
dnoczył się ponownie na jeden koncert, Uve 8, który odbył 
się w Londynie. 

Grupa utworzona została przez trzech studentów architektury: 
Rogera Watersa, Nicka Masona i Ricka Wrighta w 1965 roku. 
Kiedy do zespołu wstąpił Syd Barrel, nazwa zespołu 
z Sigma Six została zmieniona na Pink Floyd - z połączenia 
imion dwóch bluesmanów: Pinka Andersona i Floyda 
Counsila. 

ROGER WATERS 

Do najważniejszych dokonań zespołu należą takie płyty 
jak „The Piper at the Gates of Dawn", „A Saucerful of 
Secrets" czy „Ummagumma". „Dark Side of The Moon" to 
jedno z najważniejszych dokonań w historii muzyki rockowej. 
Głównym autorem tekstów, nie pozbawionych wątków 
autobiograficznych, był Roger Waters. Na pocstawie albumu 

„The Wall" powstało przedstawienie sceniczne oraz film. 
Spektakl był największym widowiskiem w historii grupy. 

„The Final Cut" był ostatnim albumem Watersa, Gilmoura 
i Masona. Po definitywnym rozpadzie zespołu każdy z nich 
zaczął karierę solową. 
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SOPRANY 
Barbara Bajon, Ewa Boguszewska, Joanna Czajka, Izabella Fik, Irina Filippovitch, Anita Furgol-Kownacka, Marta Glapiak, Magdalena 
Głuszyńska, Barbara Grzywczewska, Małgorzata Hadrych, Aleksandra Hałas, Barbara Jędrychowska, Anna Kalka, Joanna Kleinszmidt, 
Kinga Krasowska, Agnieszka Lubawy-Lehmann, Anna Muraszko, Iwona Neuwann, Anna Pierścińska, Hanna Pietraszko, Joanna Rejer

-Kulikowska, Bożena Szczerba!, Wiesława Urbaniak, Jadwiga Wleklińska-Łukaszewska 

ALTY 
Ewa Bielawska, Lidia Brych, Joanna Chmielnicka, Małgorzata Frąckowiak, Anna Gierczyńska, Urszula Klawiter, Marta Kostanciak, 
Danuta Kulcenty, Beata Kulpa-Owczarek, Monika Matuszak, Irena Musiel, Katarzyna Orzechowska, Arleta Ostaszewska, Maria Owczarzak, 
Ewa Pszczółka, Elwira Radzi-Pacer, Jolanta Snuszka, Lilla Suszka, Krystyna Zakrzewska-Gumna, Violetta Zawadzka, Sylwia Zwierzyńska 

TENORY 
Krzysztof Buchwald, Michał Gumienny, Jarosław Gwożdzik, Sławomir Lebioda, Bartłomiej Lossy, Rafał Malęgowski, Jan Mantaj. 
Jerzy Mantaj. Maciej Marcinkowski, Przemysław Myszkowski, Piotr Orliński, Piotr Płończak, Robert Pucek, Sebastian Radecki, Dariusz 
Stręk, Paweł Szajek, Wojciech Wiśniewski 

BASY 
Lech Algusiewicz, Piotr Bróżdziak, Adam Glapiak, Jarosław Górczak, Arkadiusz Hirsch, Wojciech Jurga, Andrzej Just, Krzysztof Kiedrowski, 
Mikołaj Komorowski, Tomasz Kostanciak, Michał Kaszla, Paweł Matz, Krzysztof Napierała, Witold Nowak, Szymon Olejniczak, Romuald 
Piechocki, Tadeusz Płótniak, Romuald Rohde, Paweł Rybicki, Piotr Skołuda, Wojciech Stachowski, Piotr Urbaniak, Maciej Zenkteler 

Marta Glapiak, Aleksandra Hałas, Arleta Ostaszewska, Ewa Pszczółka, Elwira Radzi-Pacer, Małgorzata Wojciechowska, Arkadiusz Hirsch, 
Krzysztof Kiedrowski, Paweł Rybicki, Wojciech Stachowski, Maciej Zenkteler 

I SOLIŚCI 
Agnieszka Wolna, Beata Wrzosek, Sebastian Solecki 

SOLIŚCI 
Magdalena Kossakowska, Anna Kusz, Natalia Trafankowska, Arkadiusz Gumny, Bogdan Jabłoński, Paweł Kromolicki, Dominik Muśko, 
Andrzej Płatek, Łukasz Zasik 

KORYFEJE 
Dominika Babiarz, Urszula Bernat, Katarzyna Samól, Urszula Solecka, Lidia Sylwesiuk, Aleksandra Szajkowska, Ewa Szymańska, 
Karolina Wiśniewska, Jacek Ciok, Artur Furtacz, Tomasz Niezborała, Oleg Stankow, Jakub Starzycki, Taras Szczerban, Mirosław Urbaniak 

ZESPÓŁ 
Marta Anczykowska, Kamila Dykta, Paulina Kramarczyk, Beata Macioszczyk, Marika Mudziejewska, Agnieszka Rutkowska, Nika Warszawska, 
Anna Zawiślak, Krystian Augustyn, Bartosz Dahlke, Michał Kaczmarczyk, Marcin Rolczyński, Jacek Wieszczeczyński 
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I SKRZYPCE 
Piotr Kostrzewski - koncertmistrz, Giedy Jędrzejczak - I zastępca koncertmistrza, Eliza Schubert-Pietrzak, Agnieszka Łuksza, Krzysztof 
Dastych, Ewelina Karna, Dezydery Grzesiak, Maria Bawolska-Dastych, Małgorzata Hadyńska, Maria Matuszewska, Tadeusz Żmijewski, 
Kamila Gryska, Agata Nocoń 

li SKRZYPCE 
Tomasz Żelaśkiewicz, Ryszard Chmielewski, Wiesław Ziółkowski, Monika Dworczyńska, Beata Niewitecka, Maria Murawa-Fraska, 
Dawid Walczak, Joanna Modzelewska, Olga Hała , Maria Radziszewska, Krzysztof Mastyk 

ALTÓWKI 
Łukasz Kierończyk, Dominika Sikora, Ryszard Hoppel , Agnieszka Sobieraj, Aleksander Rybkowski, Wojciech Gumny, Bogumiła Kostek, 
Emilia Pawlenka 

WIOLONCZELE 
Dorota Hajzer - koncertmistrz, Agnieszka Kowalczyk, Małgorzata Pelc, Krzysztof Kubasik, Agata Maruszczak, Aleksandra Jóżwiak, 
Arkadiusz Broniewski , Antonina Kasprzak-Górska 

KONTRABASY 
Donat Zamiara, Ryszard Kaczanowski, Franciszek Radziszewski, Jerzy Springer, Stanisław Binek, Grzegorz Warchoł 

FLETY 
Brygida Gwiazdowska-Binek, Karolina Porwich, Agnieszka Gandecka 

OBOJE 
Mariusz Dziedziniewicz, Wiesław Markowski, Maria Pasternak, Piotr Furtak 

KLARNETY 
Kazimierz Budzik, Sławomir Heinrychowski, Krzysztof Mayer, Tomasz Goliński 

FAGOTY 
Dariusz Rybacki, Marek Jędrzejczak, Andrzej Józefowicz, Jan Janas, Błażej Pasternak 

WALTORNIE 
Witold Habdas, Walery Keptia, Włodzimierz Kuzik, Ewa Szychowiak, Dominika Stencel, Mirosław Sroka, Marta Murawska 

TRĄBKI 
Leszek Kubiak, Sylwester Szychowiak, Maciej Słomian, Henryk Rzeżnik 

PUZONY 
Zbigniew Starosta, Mirosław Miłkowski , Tomasz Stanisławski, Piotr Nobik, Piotr Banyś , Tomasz Kaczor 

TUBY 
Jacek Kortylewicz, Czesław Piechocki 

PERKUSJA 
Piotr Kucharski, Piotr Solkowicz, Małgorzata Bogucka-Miler, Aleksandra Szymańska, Piotr Szulc 

INSTRUMENTY KLAWISZOWE 
Krzysztof Leśniewicz 

HARFA 
Hanna Petruk 
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DYREKTOR NACZELNY 
I ZASTĘPCA DYREKTORA NACZELNEGO 
DYREKTOR MUZYCZNY 

DYREKTOR CHÓRU 
DYREKTOR BALETU 
KIEROWNIK ORKIESTRY 

ORGANIZACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
IMPRESARIAT 
DZIAŁ LITERACKI 
GŁÓWNA KSIĘGOWA 
MEDIA I PROMOCJA 
ARCHIWUM 
KONSULTANT PROGRAMOWY 

PRZYGOTOWANIE SOLISTÓW 
ASYSTENCI CHOREOGRAFA 
INSPICJENCI 
SUFLERZY 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
KIEROWNIK PRODUKCJI 
PRACOWNIA SCENOGRAFICZNA 

KIEROWNICY PRACOWNI 
REALIZATOR ŚWIATŁA 
SCENA 
DEKORATORNIA 
PERUKARNIA 
GARDEROBIANE 
REKWIZYTORNIA 
MALARNIA 
PRACOWNIA KRAWIECKA DAMSKA 
PRACOWNIA KRAWIECKA MĘSKA 
MODYSTKI 
PRACOWNIA OBUWNICZA 
ŚLUSARNIA 
STOLARNIA 

PRZEKŁAD TEKSTÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
ZDJĘCIA 

OPRACOWANIE PROGRAMU 
OPRACOWANIE GRAFICZNE 

REDAKCJA 

Sławomir Pietras 
Jerzy Piotrowicz 
Eraldo Salmieri 

Jolanta Dola-Komorowska 
Liliana Kowalska 
Aleksander Gret 

Macie) Wieloch 
Andrzej Frąckowia). . 

Katarzyna Liszkowska 
Michał J Stankiewicz 
Barbara Kuśnierek 
Szczepan Antczak 
Tadeusz Boniecki 
dr Jarosław Mianowski 

Natalia Górniak, Olga Lemko, Wanda Marzec, Barbara Odwrot, Rajmund Nowicki 
Dominika Antkowiak, Małgorza ta Połyńczuk-Stańda, Zofia Strózniak 
Danuta Każmierska, Ryszard Dłużewicz, Janusz Temnick1 
Magdalena Głuszyńska, Wadim Zorin 

Jacek Wenzel 
Zbigniew Łakomy 
Czesław Pietrzak 

Marek Rydian 
Dariusz Michalski 
Konrad Nowicki 
Ewa N1edżw1edż 
Ewa Wawer 
Władysław Hoedt 
Jacek Wysocki 
Anna Nowak 
Grażyna TumidaJ 
Elżbieta Bogusławska 

Kazimierz Mikołajczak 

Roman Derucki 
Marek Kwiatkowski 

Iwona Banach, Maciej Potulny, Michał J Stankiewicz 
VIVA ART 

Michał J Stankiewicz 
Zdanowicz & Pawrowski 
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