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Szanowny Panie Dyrektorze 

Wakacje upływają mi na oswajaniu się z Pań ską propo
zycją - reali zac ją „Króla Rogera" ( .... ) 

Powoli odcyfrowuję dość zawiłą ideologię „Rogera" - ma
teriały , które otrzymałem od Pana są mi w tym bardzo 
pomocne. Oczywiście żeby rozmotać „kłębuszek" realizacj i 
trzeba pociągnąć za „ niteczkę" postaci tytułowej. Doszedłem 

do wniosku, że całość tylko wtedy będzie miała ręce i nogi 
gdy się zr ozumie o statnią przemianę Rogera w III akcie, 
gdyż właśn i e ona stanowi ideową pointę opery. Ta finało

wa przemiana jest dla Rogera najważniej szą, ale nie jedyną , 

gdyż „bizantyjski" Roger z aktu I ma mało w spólnego z za
czad zonym nieznanym uczuciem do Pasterza, Rogerem z ak
tu I , a ten z kolei z Rogerem finałowym. 

Roger na początku opery - to ideał r ycerza norma ndzkie
go, katolika z pó łnocy asymilowanego w chrześcijań kim 
Bizancjum. Wiara, której wyznawcą j est Roger odrzuca i po
gardza wszystkim co ludzkie. doczesne, cielesne; degraduj e 
człowieka do roli „ nędznego robaka"'. Głównym jej na kazem 
jes t zamkn ięcie ducha i serca w „spiżowy pancerz" rygoru, 
obowiązków, nakazów moralnych. Uważa ona ziemskie życie 

człowieka za „zło konieczne". za krótki. gr zeszny epizod 
w oczekiwaniu na prawdziwy żywot w ieczny w królestw ie 
niebieskim. Toteż poczy,1ania człowieka, każdy jego czyn 
jes t obserwowany i ważony okiem bezlitosnego sędzi ego -
Boga Pantokratora, którego gni w i kara n ie ominą nikogo. 
Ty lko wyrzeczeniem, pokorą i cnotą istota ludzka może 

okupić swój grzech pierworodny i u~ pra ·.v iedliwić swe gon;ze 
życie ziem 0 kie. 

A więc Roger na początku - to „człowiek-Duch", właści

wie „Nie-człowiek". Aż do momentu !' potkania s ię z Paste
r zem. Pasterz - to zupełnie inna postawa życiowa. P asterz 
głos i diametralnie inną wiarę - afirmującą w szystko, co 
ziemskie, ludzkie. cielesne - w tym przede w szys tkim dar 

miłości , kochania się. Wiara ta wręcz odrzuca w szystko, 
co rozkoszą nie jest, co ogranicza człowieka w spełnieniu 

aktu miłości - jako, że jedynie w miłości, >vedług Pasterza, 
człowiek realizuje się najpełniej. Postawa ta odrzuca wszy
stkie normy obyczajowe, moralne, kult urow e i \V konsek. 
wencji wyzwala w człowieku - zwierzę. 

Roger ul ega urokowi Pasterza, porzuca t on i wiarę. „wy
rusza za nim w śla d". Roger „zaczadzony" to następne wciele
nie króla . Dla siebie określam go jako „cz łowiek- zwierzę". 

A jednak w finale III aktu Roger znajduje w sobie siły 

żeby oprzeć się całkowitemu zatraceniu ~ ię \J orgias tycznym 
kosmosie Pasterza. W finale rodzi się trzeci i ostatni Roger 
- Człowiek jako taki, Człowiek pełny odrzucający obie skraj
ności - i Rogerowską nieludzkość i Pasterzową zwierzęcość. 

Hym n Rogera ku słońcu - to hymn nowemu, harmonijnemu 
życiu, w którym wymogi ciała i ducha dopełniają i \ zbo
gacają się wzajemnie (. .... ). 

Bardzą ważną postacią dla tej dramatycznej p r zemiany 
Rogera je~t Edrisi, perezntujący własną , pr ze\vrotn ą filozo
fię muzułmanina żyjącego wśród chrześc ijan. Aby lepiej na
świetlić Panu moje widzenie tej postaci posłużę się za Mi
łoszem cytatem z książki Gobineau „Relig ions et P hilosophie 
dans l'Asie Central" . który charakteryzuje zjawisko ' cy
wilizacji Islamu zwa ne Ketman. "..(. .. ) po iadacz prawdy 
(tzn. muzułmanin - przyp. re d.) nie pow in ien wystawiać 

wojej osoby , sw go majątku i swego poważania na zaśle

pien ie . szalel'ls two i złośl iwo ść t ych, któr ych Bo 0 u spodobało 

się wprowadzić w błąd i utrzymywać w błęd zie" . (tzn. chrze
ścijan - przyp. re d.). Należy w ięc milczeć o ·w o ich praw
d ziwych przekona niach , j żeli to możliwe. . J ednakże (. .. ) 
są wypadki, kiedy milcz nie n ie wy ·tarcza . ( .. . ). Wtedy nie 
należy s ię wahać . ( ... ) Zaleca się u żyć w szelk ich pods tępów, 

byleby tylko zmylić przeciwnika. ( ... ) W t n sposó b zdobę

dzie się wielkie zadow olen ie i zasługę ( ... ). że o ·zukuj ąc tego 
o ·tat niego i ut\;,,;ie r dza jąc go w jego b i d zie , śc iągnę ło się 

na n iego hańbę i n dzc; duchową, na którą zas łuży ł. K etman 
na pełnia dumą t go kto go praktyk u je. Jlier zący dz i<; ki temu 
o iąga stan trwalej wyższo śc i na d tym, kt r go oszuk l. cho
c iażby t en osta tn i był minbt re m, c: zy potę lnyrn k róle m .( ... )"« . 

A więc sposób bycia Edrisicgo jest określony pr zez jego 
cichą woj nę z Rogerem - chrze śc ijan i nem. To ona naka zuje 
E d r isiemu być .. swatką' ' w pogań ·kiej . nieczys tej miłości 

k r óla. być kusicielem perfidnie wystawia j ącym na ciężkie 

pr ·by hrześcijań ską cnotę Rogera . 

Rozpisałem się tyle o głównych pos ta ciach d ramatu, bo 
chciałbym. aby te moje uwagi były pomocne pr zy przygoto
wywan iu propozycji obsady ( .. . ). 

Bardziej szczegółowe omówienie tematu zostawiam sobie 
na wrześniową wizytę u Pana. 

Łączę i; yrazy szacunku 
Eugeniusz Korin 



Jarosław Iwaszkiewicz 

SPOTKANIA Z SZYMANOWSKIM 
Ni~wątpliwie Szymanowski posiadał własną religię, religię 

miłości. Zanim jednak religia ta przesublimowała się przez 
szereg lat podróży, przez niezapomniane widzenie Sycylii 

_ i Afryki, przez kontemplację sztuki we Włoszech, wreszcie 
przez paroletnią samotność wojenną i wydała takie owoce, 
jak Król Roger - to tajemnicze i niezrozumiałe miste
rium miłości i tolerancji, gdzie Amor i Charitas zlewają się 
w jedno - jego kult urody życia mógł przyjmować formy 
niepokojące, a nawet czasem wulgarne. Sądzę przy tym, 
że gruźlica , istniejąca w organizmie Szymanowskiego przez 
całe życie w stanie możliwości, przyczyniła się do pewnego 
ekstatycznego podniecenia. W gruncie rzeczy zasadniczym 
elementem jego sztuki, tym „ciśnieniem", o którym nieje
dnokrotnie mówią krytycy i które chwilami rozsadza ramy 
estetyki muzycznej - jest przede wszystkim jego erotyzm. 

Z kultem życia, uwielbieniem dla miłości we wszelkich 
jej przejawach łączył się poza tym u Szymanowskiego je
szcze inny kult, bachiczny kult wina. (. .... ) 

Jeżeli chodzi o Króla Rogera, to użyłbym dzisiaj prostac
kiego wyrażenia, żeśmy „przefajnowali" tę sprawę. 

Nasuwa się tutaj zagadnienie: co chcieliśmy wyrazić w Kró
lu Rogerze? O co właściwie chodzi w tym dramacie? 

Jak teraz widzę, najważniejszym błędem całej naszej 
współpracy było to, że każdy z nas w Rogerze widział co in
nego. Lepiej powiedziawszy: Szymanowski chciał w tej ope
rze wyrazić rzeczy, które ja nie dość dobrze pojmowałem 
i dlatego niechętnie pracowałem nad librettem. Szymanow
ski to wyczuwał - wprowadził poprawki, które nie tylko 
nie zmieniły sprawy na lepsze, ale pogorszyły dramat. Myślę 
tu głównie o literackim przekomponowaniu III aktu, której 
to pracy Szymanowski dokonał w roku 1921 w Ameryce. 

Filozofia Króla Rogera jest dość prosta. Oparta ona jest 
na pewnej scenie z Bachantek Eurypidesa, a właściwie mó
wiąc, na interpretacji tej sceny u profesora Zielińskiego, 

w jego wstępie do rosyjskiego przekładu tej tragedii. Inni 
tłumacze i filologowie nie widzą w tej scenie tego, co tam 
spostrzegał Zieliński. Mianowicie w scenie Penteusza z prze
branym Dionizosem Zieliński zauważa zmysłowe podniece
nie, które Penteusza ciągnie na święto Bachantek, mimo iż 
pozornie sprzeciwia się on kultowi Dionizosa i dionizyjskiemu 
upojeniu. 

Dionizos malując mu sen upojonych Bachantek świadomie 
podnieca upartego króla i tym samym wciąga go w zasadzkę. 
Otóż to podniecenie zmysłowe i niezdrowa ciekawość Pen
teusza znajduje swoje echo w zmysłowej ciekawości Rogera, 
która ogarnia go we wszystkich spotkaniach z tajemniczym 
pasterzem. Religia pasterza, religia dionizyjskiego upojenia 
działa na Rogera analogicznie, jak na Penteusza: jedynie 

zmysłowo , i dlatego Roger, pomimo iż idzie za pasterzem 
i dochodzi aż na scenę teatru antycznego, pozostaje w ostat
niej scenie dramatu sam, z rozdźwiękiem w duszy. Dionizos 
porzuca go samotnego jak dawniej, z Edrisim i Roksaną, 

z mądrością i miłością. Ale Roger staje się innym Rogerem, 
"vstaje dla niego inne nowe słońce, które pozdrawia on w os
tatnich słowach dramatu tak, jak gdyby po raz pierwszy 
j e spostrzegał. Poznanie prawd kultu przemieniło Rogera 
wewnętrznie . Tak samo Szymanowskiemu się zdawało, że się 
p rzemienia wewnętrznie przez kult miłośc i pojętej najbar
d zie j zmysłowo. „Jednego w życiu nie żałuję , że dużo kocha
łem . . . " Mój pogląd na te sprawy był r aczej odmienny. 

W mojej wersji pierwotnej wszystko się odbywało daleko 
prościej. Roger nie tylko odnajdował Dionizosa na ruinach 
starego teatru, ale szedł za nim i dalej rzucał się w odmęt 
dionizyjskiego, tajemnego kultu, pozostawiając na arenie 
Edrisiego i Roksanę. Było to przeciwne historii, ale logicz
niejsze dramatycznie. Roger nie tylko poznawał Dionizosa 
w pasterzu, ale szedł za nim w mrok porzucając wszystko 
dla niego. Szymanowski to zakońc~enie odmienił, nie rozu
miał tego ostatecznego wyrzeczenia się świata, jakie ja wpro
wadzałem, może to moje proste zakończenie uważał za zby
teczne stawianie kropki nad i - dość, że mój trzeci akt od
rzucił, a napisał natomiast prawie całkiem inny, lttóry dzi
siaj figuruje w operze, nawet stylem różniąc się od mojej 
części( ... ) 

Jednym z najpamiętniejszych naszych dni warszawskich 
był dzień premiery Króla Rogera. To, o czym mówiliśmy 
ongi tak płynnie w naszych rozmowach, po długich latach 
pracy i starań nabierało konkretnych kształtów. Jakże da
leko było od naszych pierwszych elizawetgradzkich rozmów 
do tej teatralnej rzeczywistości w jaką przyoblekło się nasze 
marzenie. W momencie premiery uszliśmy daleki kawał dro
gi od naszego pierwotnego pomysłu, który był wówczas wy
razem naszych zapatrywań na sztukę. Szymanowski zajęty 
już Stabat Mater i Harnasiami odnosił się do Rogera jak do 
czegoś obcego. Ja wówczas pracowałem nad suchą, rzeczową 
Zmową mężczyzn i obce mi były wszelkie helleńskie unie
sienia. Zachwycałem się wówczas realizmem prozy francus
kiej, a z tym rzeczywiście Roger miał mało wspólnego. Oczy-. 
wiście nie poruszaliśmy tej kwestii między sobą i Szyma
nowski całkowicie brał na siebie odpowiedzialność za to, co 
stworzył - starał się, aby widowisko wypadło jak najstaran
niej, i opracował zmiany w instrumentacji i kupiury, których 
Młynarski stosował dosyć dużo. 

Przedstawienie rzeczywiście wypadło imponująco. Zaw
dzięczać to przede wszystkim należy wysiłkowi, jaki w to 
włożył Młynarski, oraz wykonawcom ról głównych - Rogera, 
Roksany i Pasterza - Mossakowskiemu, Szymanowskiej i Do
boszowi. Oprawa dekoracyjna Drabika, a zwłaszcza akt pier
wszy, wzorowany na Capella Palatina w Palermo, współ
działał z tajemniczą i głęboką, najwymowniejszą muzyką 

tego aktu. 



$LADAMI KROLA ROGERA 
Na Sycylii znalazłem się zupelnie niespodziewanie: 
Mieliśmy na wakacje wyjechać - jak zwykle „benzynowym 

dyszlem" - śpiąc i jedząc w samochodzie - do Hiszpanii, ale 
impresario wielkiego festiwalu muzyczno-teatralnego w Ta
orminie wybrał sobie na tę słynną imprezę spektakl opery 
D omenica Scarlattiego „Tetyda na Skyros", który moja żona , 

Halit:a Dzieduszycka. reżyserowała w Warszawskiej Operze 
Kameralnej - tak więc zawędrowaliśmy na Sycylię, którą 

dotychczas znałem jedynie z powieści Lampedusy „Lampart", 
z filmów o mafii i nędzy górników siarki, z zapisków z po
dróży Zygmunta Krasińskiego. przeznaczonych dla Delfiny 
Potockiej i z pięknej „Książki o Sycylii" Jarosława Iwa
szkiewicza z niezmiernie m nie interesującym opisem pej
zażu i zabytków tej n iez\vykłej wyspy, które były źródłem 
natchnienia dla Karola Szymanowskiego: „Zródło Aretuzy '', 
.,Metopy", .,Tarantella", a przede wszystkim „Król Roger" , 
to dzieła powstałe pod wrażeniem podróży wielkiego kompo
zytora na Sycylię w 1911 i 1914 roku. 

Już wspania ły amfiteatr ' r ecki w Tao ·n inie, tonący wśród 
k;.vitnących drzew pomarar1czowych, na " oku <pada.ic:cym 
'.'}: rost do zatoki pod Nak~os. a za nią cs nidony s tożek d y
miącej Etny - wprowadził mnie w sceneri'.; i klimat III aktu 
„Króla Rogera" . A pot.em w kilkutygodniowe j \\'~ drówce 

wzdłuż i wszerz Sycylii szlakiem Szymn now.:· kie o - kolo
salny amfiteatr w Syrakuzach, wielki tea tr gr cki w pu
stynnej Segeście. położona u samego brzeg u "·' Y'::JY Ortygii 
„La fontaine d'Arethuse", na którą zapewne p«trzyl Szy
manowski z okna są siadującego ze źródłem hoteliku, ruiny 
świątyń greckich w Selinunt, skąd pochodzą ewe słynne 

metopy, znajdujące ;: ię obecnie w Muzeum ::.J ro dowym 
w Palermo i wreszcie rezydencja Rogera - zamek Nor
manów, z cudownymi mozaikami w pokoju t iw-.o\Y: m Króla 
Rogera i z Capella Palatina, w której roz~rywa s i:; I akt 
~ ycylijskiego dramatu muzycznego Szymanowski _go, gdzie 
grożna twarz Chrystusa Pantokratora góru je ua d la,cm grec
kich kolumn, nad łukami sklepienia archite ktury r omai'lskiej, 
przepychem bizantyjskich mozaik i spl<1taną tajemn icą arab
skich napisów i ozdób . . . .T akże suge,-tywną jest zagadka 

Ruiny t ea tru g r<:ckicgo ·.1.: Tnorminie 



owej splecionej ze sobą mozaiki kultur. greckiej, arabskiej, 
normańskiej, bizantyjskiej, sztuki zaklętej w mury zamku 
Normanów, klasztoru Monreale, greckich świątyń i amfite
atrów, w opowieści sycylijskie, teksty pisarzy rzymskich, 
mity greckie. Tajemnica, która zapłodniła Iwaszkiewicza 
i Szymanowskiego do stworzenia owej niezwykłej opowieści 
o chrześcijańskim Królu Rogerze i przybyłym ze Wschodu 
Pasterzu, głoszącym religię radości życia, opowieści o ście

raniu się filozofii chrześcijańskiej z pogańską filozofią dio
nizyjską? 

Król Roger! Jakie były prawdziwe losy tego wielkiego 
władcy Sycylii? Skąd się wzięli rycerze normańscy z dale
kiej Północy na wyspie lężącej u progu Afryki? 

W 1016 roku czterdziestu rycerzy normańskich, powraca
jących z wyprawy do Jerozolimy, uratowało Salerno od ob
legających ten port nad Morzem Tyreńskim Saracenów. 
Wdzięczni mieszkańcy Salerna chcieli zatrzymać dzielnych 
Normanów, ale rycerze postanowili powrócić do Normandii, 
objuczeni jedynie bogatymi darami od oswobodzonych Sa
lernańczyków. Byli to Normanowie z Danii, których wódz 
Rollon w 911 roku zdobył wybrzeża północno-zachodniej 

Francji i otrzymał je w lennie od Karola III Prostego; ci sa
mi Normanowie, którzy zdobywali Brytanię i których król 
Knut II w tym samym 1016 roku panował w Anglii. 
Pamiętając bogate dary Salernańczyków i słabość rozdar

tych między licznych książąt południowych Włoch, rycerze 
normańscy wrócili jednak do Italii, tworząc w 1030 roku 
pierwszą normańską posiadłość w Aversa w Kampanii, a za 
nią liczne inne ośrodki swojej ekspansji. Między innymi, 
sześciu synów Tankreda z Hauteivlle, zwanego później z wło
ska Altavilla, zagarnęło liczne miasta w Apulii i Kalabrii, 
m. in. Salerno, Neapol, Capuę. Najdzielniejsi z nich: „naj . 
wyższy z najwyższych" Robert Guiscard, którego papież 

Mikołaj II uznał w r. 1059 „księciem Apulii i Kalabrii oraz 
przyszłym władcą Sycylii" i młodszy brat Roberta - Roger, 
zdobyli w 1060 roku Regio i stanęli u progu Sycylii, która 
podzielona między zwaśnionych emirów arabskich, panują
cych nad ludnością w przeważającej części chrześcijańską, 

stanowiła łakomy kąsek dla rycerzy normańskich, zachęca
nych do „wyprawy krzyżowej" przez papieża. 

Okazja zdarzyła się, gdy emir Katanii, Ibn-at-Tumnah, po
prosił braci Altavilla o pomoc przeciw swoim sąsiadom. Ro
ger nie namyślał się ani chwili, wyruszył w jasną noc ma
jową przez Cieśninę Mesyńską (czyli przez osławioną Scyllę 
i Harybdę), na czele 60 rycerzy i z siodłem na plecach - bo 
konia pod nim zabito - doszedł aż pod mury Mesyny, roz
poznając teren dla późniejszej wyprawy, w którą wyruszy1 
w tysiąc żołnierzy, zdobywając w 1061 roku Mesynę, a po 
niej sporą połać północno-wschodniej Sycylii. Nadeszła jed
nak zima i Roger ze swą żoną Judytą przeżył w górskiej 
twierdzy Troina ciężkie miesiące oblężenia, umierając z zim
na i głodu . Z pierwszymi promykami wiosny - jak głosi 

legenda - zjawił się w obozie Normanów młody jeździec 



w białej zbroi, z krzyżem na sztandarze i natarł wraz z Ro
gerem na jazdę arabską pod Cerami, :ia zachód od Etny, 
zwyciężając Saracenów i zabierając im bogate lupy. Rozesz ła 

się pogłoska, że to sam święty Jerzy pomógł Normanom 
w ich „krucjacie". Na pomoc bratu przyszedł Robert Gub 
card, wraz z nowo powstałą pokaźną flotą normańską. 

Po 10-ciu latach ciężkich walk zdobyto wreszcie stolicę 

emirów - Palermo. Triumfalny wjazd Roberta i Rogera roz
począł 130-letnie panowanie Normanów na Sycylii, okres 
niezwykle korzystny dla wyspy i w szystkich jej mieszkań

ców, bez względu na ich pochodzenie, religię, gdyż Roger, 
którego Robert Giuscard pozostawi! na Sycylii z tytułem 

księcia Sycylii i Kalabrii, wykazał wobec ludności miejsco
wej (Greków, Arabów, Italczyków) tolerancję i mądrą ła 

godność, pozyskując ich zaufanie, a nawet miłość z zadzi
wiającą zręcznością. Broniąc równocześnie na półwyspie Ita l
skim interesów państwa swego brata, który wyruszy! na \V Y 

prawę przeciw Bizancjum, Roger zdobywał i na Sycylii jedno 
miasto po drugim: Taorminę , Syrakuzy, osła"".ione akropo
lem Girgenti (dzisiejszy Agrygent), obwarowane Castrogio
vanni, górską Ennę i wreszcie w 1091 roku ostatnią twie rdzę 
Saracenów - Noto. Wówczas zrzuci! lenno i przybrał tytuł 

wielkiego księcia Sycylii, a po śmierci Roberta Guisca r da , 
pomagając bratankowi w uśmierzaniu wojowniczych wasali, 
zagarnął do swego księstwa nieomal w szystkie miasta Kala
brii. 

W chwili śmierci księcia Rogera I w 1101 roku jego syn, 
Roger Il, miał 6 lat i w imieniu małoletniego władcy rządy 
sprawowała jego matka Adelaida, trzecia żona Rogera I. 
Mądra Włoszka przez jedenaście la t rządziła Sycylią i Ka 
labrią, przenosząc m. in. stolicę księstwa z Melito na półwys 

pie do Palermo na Sycylii. Gdy siedemnastoletni Roger II 
objął rządy na Sycylii, był już doświadczonym i wykształ

conym władcą, zręcznym i prawym politykiem, przedsiębior
czym budowniczym, przewidującym wodzem, wytrawnym 
znawcą sztuki i opiekunem nauki. Ugruntował wielkość dy
nastii Hautevillów, zcalając w 1130 roku po śmierci osta t
niego spadkobiercy Roberta Guiscard wszystkie posiadłości 
normańskie we Włoszech. W rozgrywce między papie żem 
i antypapieżem stanął po stronie tego ostatniego, żeniąc s ię 

nawet z siostrzenicą Anakleta Pierleoni, który z wdzięczno

ści wło:lył na głowę Rogera królewską koronę, co w 9 lat 
później, w 1139 roku uznał wreszcie i papież Innocenty . .. 

Król Roger żył według opinii współczesnych kronikarzy 
jak „ochrzczony sułtan" lub cesarz bizantyjski. Pałac kró
lewski, wzniesiony na miejscu dawnej rezydencji emirów, 
zbudowany z potężnych, ciosanych kamieni, obwarowany 
dwoma wieżami, wewnątrz zachwycał iście wschodnim prze
pychem; arabski kronikarz porównywał palermitański pałac 
Normanów do Alhambry w Granadzie, podworce ozdobione 
arkadami wspartymi na kolumnadzie przypominały podworce 
najwspanialszych francuskich zamków, komnaty miały ścia
ny wykładane mozaiką z drogich kamieni, w ogrodach biły 

dzie iątki fontann, mozaiki w kaplicy pałacowej - słynnej 

Capella Palatina - \Vzbudza ły zachwyt licznych cudzoziem
ców, przybywających tłumnie do pałacu palermitańskiego. 

Roger interesował s ię sztuką i nauką - astrologią, astro
nomią , naukami okultystycznymi, matematyką, geografią. 

Ogło s ił m. in. prawo, i ż każdy cudzoziemiec przybyły na Sy
cylię musi złożyć dziwny okup: opowiedzieć szczegółowo 

o kraju, z którego p rzybywa. Na podstawie tych opowieści 
słynny arabski geo ;:'; raf i matematyk al-Idrisi (znamy go 
z ,.Króla Rogera" Szy m anowskiego - to doradca króla, mę
drzec Edrisi) wyrył w srebrnej płycie plastyczną mapę świa

ta , do której był d o łączony komentarz - potężna „Księga 

św iata ", zwana „Księgą Rogera", gdyż król Roger był jej 
współautorem. Prawą ręką Rogera był Jerzy z Antiochii. Ten 
„Syryjczyk z poc hodzenia, a Grek z języka i religii", znawca 
litera tury i sztuki, fund ator do dziś podziwianego kościoła 

a nta Maria dell Ammi raglio, zwanego później Martoraną, 

był doświadczonym żeglarzem, w odzem flotylli Rogera , która 
zdobyła bogatą afrykańs ką Dże rbę, następnie Trypolis, wyspę 

Pantellerię , Mahdię , Suzę , Sfaks, posiadłości Saracenów od 
Trypolisu po Tunis, od pustyni Maghrebu do pustyni Ka
iruanu. W roku 1149 admira ł J erzy Antiochejczyk skierował 

fl otę Sycylii pod mury Konstantynopola. Niestety, opano
wan ie Bizancjum nie uda ło się wojskom Rogera, gdyż wielki 
w ódz Antiochejczyk, podziurawiwszy jedynie mury cesar
·kiego pałacu Topkapi, c iężko zaniemógł i od stąpiwszy od 
oblężenia Konstantynopola zdobył wprawdzie Korynt, Teby, 
Ateny, a le wkrótce zmarł , nie zos tawiając po sobie wodza, 
który mógłby z równym powodzeniem prnwadzić wojska 
Rogera. 

Król Roger um ia ł mqdrze wykorzystać zdobyte ziemie; 
dając podbitym ludom s\vobodę religijną i językową, poz
wolił im rozwijać kulturę i gospodarkę, wykorzystując miej
scowych rzemieślników, artystów, uczonych. Dzięki tej mą
dre j polityce Pale rmo sta ło się wielkim centrum umysłowym 

i gospoda rczym , ośrodk iem sztuki i rzemiosła. Słynni greccy 
tkacze w yrabiali dla Rogera drogocenne tkaniny; rytownicy 
cyzelowali znane w ca łym świecie pa l erm itań skie wyroby 
inkrustowane zlotem, kością s łoniową/i- drogimi ka m ienia
m i; fl ota handlow·a Sycyli i rozwoziła do najda lszych kresów 
ówczesnego świata sycylisk ie zboże , owoce, "ól , s ia rkę, kun
sztowne wyroby ze sreb ra, złota , drogich kamien i; palermi
taóski pałac Normanów, Capella Palatina, utrzymany w stylu 
wschodnim, opatrzony strzelistym minaretem i czerwono
złotymi kopułami koś c iolów św. Jana Eremity, potężna ka 
tedra w Cefalu, ozdobiona na jkunsztov,miejszymi mozaika
mi, postawiona w mie jscu , gdzie Roger wylądował , ocaliw
szy s ię z podróży w czasie morskiej nawałn i cy, rozsławiały 

imię 'l.vielkiego króla normańsk iego . 

Wśród średniowiecznych władców Roger II był osobistością 

niezwykłą - mężem stanu nieomal we \Vspółczesnym tego 
słowa znaczeniu. Zmarł w lutym 1154, zostawiwszy stworzo
ne przez siebie normańskie królestwo na Sycylii swemu trze-



demu synowi, Wilhelmowi I . Na pr6żno w encyklopediach 
szukać by imienia małżonki wielkiego króla. Roksana? To ro
mantyczne imię i spotkanie pięknej królowej z Pasterzem 
- głosicielem religii szczęśliwego boga z Orientu, zrodziły 
się być może w fantazji Szymanowskiego i Iwaszkiewicza, 
pobudzonej czarem pejzażu, zabytków i mitów sycylijskich. 
Roger II spoczywa w katedrze palermitańskiej obok swej 
<:órki, Konstancji, dziedziczki królestwa po jej zmarłym stry
jecznym wnuku Wilhelmie Il, obok jej męża, cesarza Hen
ryka VI i ich syna wielkiego cesarza niemieckiego i króla 
Sycylii, Fryderyka II. Grobowce władców Sycylii - ogromne 
trumny z czerwonego egipskiego porfiru pod baldachimami 
dężkimi od złota, osiemnastowieczny architekt Fuga zep
chnął z głównej nawy do małej kapliczki, ogołociwszy pr:r;y 
tym wspaniałe wnętrze świątyni z wszystkich ozdób . . . 
Kiedy weszliśmy z oślepiającego sycylijskiego słońca do mro
oeznego, pustego wnętrza palermitańskiej katedry i ujrzeliśmy 
wśród gładk ich marmurowych ścian ściśnięte grobowce Ro
gera i jego potomków - pomyślałem , że fantazja polskiego 
kompozytora, który kazał swemu bohaterowi - na zakoń

c zenie syscylijskiego dramatu muzycznego - wznosić wśród 

kamiennych stopni amfiteatru hymn pochwalny ku słońcu, 
tu właśnie znalazła swój pełen smutku, mroku, rozświetlony 
jedynie nadzieją - początek . 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

PS. 
Król Roger Szymanowskiego powstał z połączenia kilku po
staci historycznych - obydwu synów Tankreda z Houteville 
w Normandii, zwanego po włosku Altavilla: Roberta Guis
card i jego młodszego brata - Rogera. Obydwaj zdobywali 
Sycylię, walcząc z Arabami, Roger pozostał władcą wyspy 
pod imieniem Rogera I. Jego synem jest Roger II, który 
jest nominalnym bohaterem opery Szymanowskiego, ale na 
postać mądrego, ale zachowawczego, przesiąkniętego średnio
wieczną ideą chrystianizmu króla złożyło się raczej życie jego 
normańskich p_oprzedników oraz Fryderyka Il, syna wnuczki 
Rogera II, Konstancji i Henryka IV z rodu HohenstaUfów. 
Fryderyk wychował się u zakonników w Asyżu i został jako 
14-letni chłopiec uznany przez papieża Innocentego III wład
<:ą Sycylii i koronowany jej królem w roku 1215 w Akwiz
granie, również na króla niemieckiego, a pięć lat później 
w Rzymie - na Cesarza. Fryderyk uważał Sycylię za ośro
dek swego cesarskiego imperium, założył uniwersytet, w któ
rym kształcił urzędników wspierających zcentralizowalUł 

władzę, zebrał prawa normańskie, przygotował nowy ko
deks, osłabił uprawnienia możnowładców, zmonopolizował 
wszystkie kopalnie, faworyzował rzemiosło i rolnictwo. Był 
władcą rozumnym, mającym niezłomne przekonania i silną 
władzę. WD 
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JERZY WALDORFF 

PORTRET RODZINNY 

Wypada się teraz cofnąć o ponad pól wieku i o tysiąc 

kilometró\y na wschód, w s:ronę Kijowa, bo tam, na pograni
czu Ukrainy i Podola, we wsi Tymoszówka 6 października 

ok res ie, jeszcze w XIX stuleciu i na początku naszego, dwory 
i po części miasta kresowe promieniowały sztuką i kulturą, 
bogato inkrustując historię pobką najcenniejczymi nazwis
kami. 

Tan:ta gleba wydała Słowackiego i Bohdana Zaleskiego, 
t a m rodzili s ię Conrad-Korzeniowski, Jarosław Iwas-zkiewicz, 
a ta kże Szymanowski. Stamtąd wywiodły s ię dwie niepos
polite kobiety - Karolina Iwanowska , zamężna · Sayn-\Vitt-

Tymoszówka 

1882 r. Karol Szymanowski przyszedł na świat. Dramatyczna, 
obficie - w czarnoziem i talenty - wyposażona ziemia! Zwa
:po ją Kresami, a mieszkańców jej kresowiakami, dlatego 
że tamtędy przechodziły granice przedrozbiorowej Rzeczy
pospolitej naszej, i z ludnością ukraińską, ale dworami polski
mi. Z nimi zaś było jak z ogniem, co rozpala się szczególnie 
jasnym płomieniem tuż przedtem, zanim zgaśnie ... Zmiotły 
gniazda owe z powierzchni ziemi wydarzenia związane z Re
wolucją Październikową, ale właśnie w poprzedzającym ją 

genst.ein, która była muzą Liszta, oraz Ewelina z Rzewus
kich Hańska, będąca natchnieniem Balzaka. Rodzina zaś 

Korwin-Szymanowskich należała do starej szlachty, w Ty
moszówce przechowywano pergaminy z jakim i ś nadaniami 
i podpisami królewskimi począwszy od Jana Sobieskiego. 
Pradziadem K a rola był s tanisławowski poeta - szambelan 
Józef Szymanowski i drugi z tych czasów - starosta klono
w ski Melchior Szymanowski, który ofiarował był \Varszawie 
grunta pod zależenie cmentarza Powązek . 



W salonie tymoszowieckim, Karol i Stanisława Szymanowscy, Gustaw Neukaus, St. Szymanowski. 

Matka Karola, Anna, wywodzilu s ię z baronów Taube, co 
przywędrowali ongiś na Kresy z Inflant, albo może Kurlan
dii, a do najbliższych krewnych należały też inne rodziny 
spolszczonych Niemców - Blumenfeldów i nade wszystko 
ważnych Neuhausów, bo Gustaw Neuhaus miał w pobliskim 
Elizawetgradzie szkołę muzyczną, do której uczęszczał Karol 
i syn Henryk, z którym Karol bardzo się serdecznie przez 
całe życie przyjażnił, a ten Harry był potem pianistą - p_ro
pagatorem dzieł fortepianowych kuzyna Szymanowskiego 
i na koniec sławnym profesorem Konserwatorium w Mos
kwie, wychowawcą szeregu czołowych pianistów ery już ra
dzieckiej, z Oborinem i Gilelsem na czele. 

Nie brakło i światłych sąsiadów wokół. Tuż pod bokiem 
leżały dwa majątki rosyj skie Dawydowych - Kamionka 
i Wierzbówka_ W Kamionce nie tak dawno pisał „Oniegina" 
Czajkowski, albowiem jego siostra Sasza była żoną Lwa Da
wydowa. a teraz jego siostrzenica Natalia kochała s ię -
o czym plotkowano - w urodziwym Karolu Szymanowskim_ 
Wtedy zresztą kochanie się pań z tej sfery mogło polegać 
tylko na wspólnych lekturach, marzeniach, muzykowaniu. 
Tak działo się i z tą tragiczną Natalią, która znalazłs zy się 
później na emigracji w Paryżu, popełniła samobójstwo. Może 
z tę sknoty za bezkresnymi stepami Zaporoża? ... 

- Dalej - ale na odległości ukraińskie jakieś tam sto czy 



dwieśc ie kilometrów odwiedzaniu ~ ię i t rwałym przyJazmom 
nie pr;'.eszka dzało! - zatem bliżej Kijowa mieli swoje ma
jątki pob cy przyjaciele drodzy sercu: August Iwański z Ry
żawki oraz Józef Jaroszyński, pan na Zarudziu, a także właś
ciciel kilku cukrowni. Kiedy pewnego ra zu Jaroszyński usły

szał l,'rę młodziutkiego skrzypka Pawła Kochańskiego i za
chwyc:ił się nią , mało co myśląc uruchomił odpowiednie ka 
pita ły, żeby wielbionemu artyście kupić skrzpce Stradiva
riusa . Takie tam były uniesienia sztuką, temperamenty, moż

liwości ... 
„W Tymoszówce - wspomina Jaro sław Iwaszkiewicz -

podjeżdżało się do domu od małego ga nku, ozdobio nego dość 
śmiesznymi drewnianymi arkadami. Z ganku wchodziło s ię 

do przecipokoju , a potem do długiego korytarza ... Z kory
tarza na lewo były pokoje, za sypialnym Nuli by ła w ielka 
jadalnia , za jadalnią kwadratowa biblioteka, a potem wielki, 
sześciookienny chyba salon. Z biblioteki wychodz ił o s ię na 
dużą werancię, z której po stopniach sc hodziło się do wlaś

. ciwego ogrodu ... Gdy się schodziło tarasami na sam dól, aż 
po niebieską prze strzeń wielkiego stawu, spotykało s ię t a m 
drze \VO raj skie go jabłka, o tej porze, kiedy w Tymoszów ce 
bywałem , okryte drobnym i gęstym, mocno różowym owo
cem . . . A staw był rozmiarów małego jeziora, pływaliśmy 

po nim i we dnie, i wieczorami, i czasami czekaliśmy na d 
wodą, a ż s ię pokaże księżyc wschodzący jak nokturn fl e to
wy nad przestrzenią liliowej mgiełki". 

Tyle zuchowa! we wspomnieniac h kuzyn Karola , Ja rosław , 

ocalone zaś fotografie ukazują jeszcze, jak bywało na Kre
sach, w niepokaźnym zewnątrz dworz.e wnętrza bogate w sta
re meble .obrazy, srebra, dywa ny. W Tymoszówce stały 

ciwa fortepiany w salonie i dod utkowy w małym domku 
w glc;bi ogrod ·,;. gdzie pracowa ł Karol, nazwano ten budy
neczek . , kompm~ytornią". Wszystko z resztą przepadło, w P ol
sce zna l a zł sic; po wojnie - w muzeum „Atmy" - tyl k o ma ły 

czarny krzyż drewniany, pami<1 tka z zeszłego wieku, po dzia 
dzie Józefie, co był generałem . 

A ja - z wyjątkiem ojca, Stanisława , który zmarł w roku 
1905 - znalem ca ły ten dziwny klan Szymanow skich , cha
raktera mi bliższy „Ogniem i mieczem" niźli wzorcom na Ju
dzi współczesnych. !\•latka Anna pre zentowała typ grande 
dame·y, bardzo pańska i godna jeszcze wtedy, gdy warunki 
skazyw<Jly ją na skromne bytowa nie . Uwielbiając syna, wy
pełniona dawnymi wspomnieniami, ży czliwie przyjmowała 

liczne w wonzawskim domu odwiedziny, ale było to trakto
wanie gości łaskawe, z delika tnie chwila mi akcentowa nym 
dystansem. Cierpliwie znosząc cięg i losu , sę dziwa pani zmarła 
dopiero w czasie II wojny, w ma rcu 1943. 

Z rodzeństwa Karola najstarsza by ła Anna, dla odróżnie
nia od matki wołana - Nulą. Za młodu dorodna panna , 
k~z ta!cona w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, za mąż 
- ja k mówiono - nie chciała wyjść, nby się nie rozstawać 
z naz\vi , kiem Szymanowskich i z ukochanym klanem rodzin
nym. Znałem ją jako surową już, na czarno się ubierającą 

i wąsatą oso . w gk;bi serca chyba dobrą, a le z pozorów 
szorstką wobec życia które jej n ie gla skaio. Aż do ko11ca ! 
Przeżywszy w szystki ch, pracując jako bibliotekarkn na Ko
szykowej, Nula w ieczorem - po drodze do domu - nie zau
ważyla tramwa ju, który przejeżdżał kolo Biblioteki Wa r
szawskiej, wpadł na nią i zabił na miejscu. Dz iało s ię to 
w 1952 roku. 

Drugi w starszeóstwie sze dł brat Karola - Feliks, z wy
kształcenia też muzyk , jako pianista ucze11 sławnego Alek
sandra Michałowskiego , lecz również kompozytor o łatwej 

i p rzyjemn~ j inwencji. Mógłby - wspomina Iwaszkiewicz 
- być kimś w rod za ju polskiego Lehara , aliści z rezygnował 

zapa trzony w promienną gwiazdę Ka rola . Po śmierci ojca 
m'-! ;; ia l s ię zresztą zająć go~podarką w Tymoszówce, co robił 
nieudolnie, na w zór młodych szlachciców z sąsiedztwa lam
partując się nawet sporo, jak wówczas nazywa no hulanki 
młodzieży. Skoro jednak wylądował na bruku warszawskim 
w biedzie, umiał jej s tawiać czoła, zarabiając akompania
m entem fortepianowym, nawet statystowaniem w filmach . 
Zmarł w grudniu 1933. 

T rzecim z rzędu wśród rodze11stwa był Karol , a po nim 
szla Stanisława Korwin-Szyma nowska, utalentowana śpie

\vaczka, z myślą o której komponowal w szystkie prawie 
swoje utwory wokalne, a zadziwiające lekceważenie sztuki 
w Pobce międzywojennej sprawiło, że niemal nic w jej pię
knym wykonaniu nie zostało utrwalone na płytach a ni na 
vchodzących w życie taśmach magnetofonowych. Stanisława 
zamężna była za dr. Bartoszewiczem, z którym miała córkę 
Alus ię, a z tą dziewczyną związała się najwic;ksza w klanie 
Szymanowskich tragedia. Wróciwszy z wakacji Bożego Na
rodzenia, w styczniu 1925, do 'i zkoły kla.,ztornej Serca nek 
we Lwowie, gdzie przebywa la na .'itancji, kilkunastoletnia 
Alusia znalazlu s ię z koleżankami w przyklasztornym ogro
d zie. Tam dziewczęta otoczyły tanecznym kręgiem figurę 

świętego ustawioną - ja k s ię ok<1za!o - na zmurszałym co
kole. Figura nagle runęła, spadając uderzyla Alus ię w skroń 

i zabiła na miej:;cu . Sama Stanisława. jak gdyby odtqd nad
p knięta wewnętrznie , umarła w grudniu 1933 w Warsza
w ie. Pochowana zos ta ła we Lwowie ob:ik Alw,i. 
Najmłodsza wreszcie Zofia, wołana Zioką, byla pisarką 

i poetką. Cza ,y ukraińskie rodziny utrwaliła w książce pod 
tytułem „Opowieść o nas zym domu", a także do jej wiersą 
skomponował Karol „ Pie śni ksi c;żniczki z baśni" oraz kan
ta ty „Demeter" i „Agaw e". Niezbyt fortunnie lokuj ąc uczucia, 
z pierwszym mt;:żem Aleksandrem Grzybowskim ta Zioka 
miała córkę Kr:r » ty nę, co by ła później l< k ochaną s io s t rzenicą 

kompozytora , tylekroć wspomnianą w jego list a ch „Kicurą". 

Zofiu Szymanow~ka zma rła tu ż p::> \•: ojnie, j esie nią Hl46. 
P odobnie jak je j m a tka, Nula i Felik>, pochowa na na sta
rych Powązka c h w W'a r szawie . . .. 

Jerzy Waldorff 

KAROL SZY;\JANOWSKI SERCE W PLOMIEMACH 
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Wiosną roku 1936 mieszkałem w Paryżu wraz z Karolem 
Szymanowskim i Lechoniem w hotelu „Atala" na rue Chate 
aubriand w pobliżu Champs-Elysees. Na najwyższym piętrze 
mieszkał Le choń, o piętro niżej ja z żoną - a na pierwszym 
piętrze Szymanowski. Około południa Szymanowski dzwonił: 

- Tu mówi stara Traviata. Czy zjemy razem śniadanie? 
Bylo to w okresie pierwszych prób z Harnasiów. 
Szymanowski na próby nie chodził. Słabował, gorączkował, 

a przy tym pił . Co trzec i dzień jeździłem z nim do lekarza 
na zastrzyki. Przed wyjściem z hotelu Szymanowski zbierał 
z kątów pokoju i opakowywał starnnnie w papier puste fla
szki po winie. Pomagając mu w tym patrzyłem na niego 
i zdziwiony, i rozśmieszony, bo poruszał się po pokoju z ner
wowością człowieka zacierającego śl a dy prze stępstwa . 

Odnosiliśmy te flaszki do sklepu z winami na rogu ulicy 
W drodze Szymanowski mówił : 

- Muszę się panu przyznać , że wstydzą mnie piek ielnie 
te puste fla szki po winie. Czort wie, :; kąd mi s ię to wzięło . 

Choć kto wie, czy ten w styd nie pozostał m i z czasów mojego 
pobytu w sanatorium w Austrii. Bo tam miałem pierwszy 
ra z w życiu wielką przykrość z pustymi fla szkami. W do
datku nie tyle z mojej winy, co z lekkomyślności mojego 
doktora. Dzisiaj widzę, że nie był to lekarz najlepszy, bo sam 
chorując na płuca leczył się na serce. Koniakiem. I mnie też 
zaczął leczyć koniakiem, bo i mnie uważa ł za chorego na ser 
ce, choć przecie przyjechałem tam leczyć płuca z mo ich tu
berkułów. Doktor St ro dl - kochana moczymorda! D wa mie
s iące kuracji minęły, a gorączka moja nie spadała . Poczciwy 
Strodl orzekł , że coś tu jest nie w porządku, że gónkie po
wietrze na jwidoczniej mi szkodzi, i przeniós ł mnie z piątego 
piętra na parter do pokoju obok jego gabinetu . Zdaje się, 

że t o 1i · n ie pomogło, ale miałem tam na dole miły chłód 
i poczciwe~o doktora pod bokiem zawsze gotoweg wpaść 

do mnie z butelką n·ezłego koniaku. A pokój ten m ia ł jeszcze 
ten plus , że śnieg podchodził pod s m okna, i wy tarczyło 
wystawić rękę i upuścić flaszkę, żeby śladu po n iej nie było. 
A któregoś dnia śn ieg niespodzi w a nie . tajał i pod moim 
oknem ukazał się okropny widok. Sam własnym oczom nie 
w ierzyłem. Góra butelek! Zrobił s ię skandal. I nspekcja po
koj ó " i śl e dztwo. Stary Strodl stchórzył i vszystko na mnie 
zv. al i ł. Musiałem odbyć diabelnie nieprzyjemnq rozmowę 

z d rektorem sanatorium, „albo koniak, a l bo ku rne j !" - po
w i dział. Cóż robić wobec takiego ultimatum'? Wyjecha łem . -
vV drodze powrotnej od lekarz2 zatnymywaliśmy s ię w ka
wia rn i „Selecf' na Champs - Elysees. Raz czy dwa p r zec ho
d ząc tamtędy usiadł przy naszym stoliku Artur Rubinste in. 

Bylem wtedy po raz pierwszy w życiu świ" dkicm rozmów 
o muzyce dwóch wielkich m uzyków. " iestet. , nic prawie 
z t ego, co mówili nie rozumiałem, a dźwięki , którymi od
twa r za li ulubione motywy w spomniunych utworów, nie da ły 
mi żad nego pojęcia o ich piękności. 

- A parni ta sz, A rturku, to rozkoszne ina le? - po\v iedz iał 

' zym ano ,;k i i za krzycza ł false tem: -Tita ta ta tata tiii! 
- Cudowne. - wykn:yknął Rubinstein. - tę frazę, Ka-

rolu . z począ tku drugiej części pamiętasz? Do dziś dnia mnie 
dręczy : - P pa , papa pa tam pim pam! 

„ e lect" był znanym randez-\'ous pe der a stów. My!ila łem, 

że zyma nowski lubi przesiadywać tam dla w idoku tych roz
ga anych i rozchichotanych mlodzeńców. Może i tak było . 

Ale k óre "'o ś razu Szym::mowski wstał raptem od stolika 
n ie dopiwszy porta, i patrząc \ około , powiedzia ł żartobliwie , 

a le z miną smutną: 
- Już m i się te chlopcz k i znudz iły, a tej t r ze ciej płci jak 

nie m a , tnk nie ma! 
KAROL SZYMANOWSKI WE WSPOMNIENIACH 

ZDZISŁAW CZER"iJAŃSKI 





AKT I 

KAROL SZYMANOWSKI 

RROL ROGER 
STRESZCZENIE LIBRETTA 

Wnęt rze bizantyjskiej świątyni. W oczekiwaniu na przy
bycie króln Rogera trwają przebłagalne modły. Kapłani czu
ją s ię zagrożeni. Nieznany Pasterz przybył z dalekich stron 
i głos i wiarę w „nowego Boga", a lud chętnie go słucha. 

„. aucza ludzi przeciwko wierze świętej( ... ) Niewiasty do grze
chu namawia". Zjawia się wezwany przez kapłanów król 
Roger wraz z małżonką Roksaną i swym doradcą Edrisim. 
Kapła ni zwracają s ię do króla Rogera z prośbą, aby władzą 
S\ ·oją zapobiegł szerzeniu się wśród ludu opo\vieści szkodli
wych dla w iary chrześcijańskiej. Na rozkaz króla stra ż przy
prowadza Pasterza. „Ukamienować, w ogniu spalić" - do
magają się kapłani. „Niech mówi Pasterz" - rozkazuje Ro
ger. Opowieść Pasterza o swym Bogu, który „jest piękny 

jako ja" - fascynuje Roksanę, niepokoi Rogera, wywołuje 
poruszenie wśród kapłanów . \Vidząc uczucia, które zawład
nęły Rogerem , Edrisi wyczuwa, że może posłużyć s ię Paste
rzem„ jako bronią w walce z chrześcijańską cnotą króla. 
Roger próbując przezwyciężyć nieznane uczucie, rodzące się 

w nim postanawia skazać Pasterza na śmierć . Za namową 
urzeczonej Pasterzem Roksany i Edrisiego postanawia jed
nak uwolnić Pasterza. Rozkazuje mu: „Dziś wieczór stawisz 
się na są d ( ... ) Przyjdź do pałacu mego bram". Kapłani są 

przerażeni. 

AKT II 
Dziedzin iec w pałacu królewskim . Roger , ogarn ięty niepo
kojem, oczekuje Pasterza. „EdriEi , w jego oczach nieznany 
płomień, żar; i żar ów zetrze w proch królewskie moje se rce". 
Edrisi lękając się , że król zrezygnuje ze spotkania z Paste
rzem i że jego plany nie pow ' adą s ię , uspokaja Rogera. 
Oczekuje Pasterza również Roksana. Z daleka sł • chać śpiew 

Pasterza. Oczekiwanie rośnie. Zjaw ia s ię Pa 0 te rz z orsza
kiem. Roger us iłuje sądz ić go .. le on prz. -~z dł zdobywać 
se r ra nowych w yznawców. W takt pa ster:; k ie o tamburina 
rozpoczyna s ię orgiastyczny tanie c d worzan i Roksany. Prze
rażony Roger próbu je zatrzymać Paster za. Każe go zakuć 
w ła 1'l c uch y. Nadaremnie: łańcuchy samce spada ją z jego rąk . 

Piękny młodzieniec uprowadza ze sobą Rok sa n i dworzan, 
wzywając Rogera .,na wój słoneczny brzeg". Roger n ie po
t rafi przeciwstawić się potężnemu uczuci u - porzuca tron 
i \ ·iarę. 

AKT III 
Wśród ruin st· ro żytnego teat ru - król Roger \ raz z Edri
sim szuka Pa~te rza .. ,Nien wi ' ć miłoś ć, dzież jest błąkań 
kres". Zjawia się przemienion ucz uciem Rok :::ana i wzywa 
Rogera do pójścia za nią i ofi rowania siebie nowemu Bogu. 
Poja via s i ę Pasterz , przemie i iOJ · w Dionizosa i rozpoczyna 
się ra dosny, ekstatyczny taniec towarzyszący rytuałowi skła
cia: i ofiary. Roger zna jdu je jednak w sobie dość s iły, aby 
nie brać udziału w tym pogańskim obrzęd zie . Pasterz z or
szakiem powiększonym o nowych wyznawców - oddala się. 

K ról zosta je sam. Edr i>i przegrywa, gdyż Roger oparłszy się 
niezwykłej pokusie a równocześnie wyzwolony ze ,.spiżowego 
pancerza" a scetyzmu - staje się pełnym człowiekiem. Jego 
.. ymn do wschodzącego słońca - to hymn nowemu, .harmo
ni jnemu życiu. 
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Król Roger w Teatrze Wielkim w Warszawie, 
Król Roger w Pradze Emil Młynarski Prapremiera 19 czerwca 1926 r. 

Projekty kostiumów do Króla Rogera Ewy Nowickiej - Ogielskiej Pawła Ogielskiego 
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