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WILLIAM PLOMER 

RZEKA KRZYCZĄCYCH PTAKÓW 
Libretto oparte na średniowiecznej sztuce japońskiej Sumidagawa Juro Motomasy. 

ffttAG, ll:!NTY TEKSTU) 

Pt ze or 

I m wam zaµow!edzieć 
ż bracia przybyli dzl · 

Tłumaczenie: MAŁGORZATA DZIEWULSKA 

P r z w o ż n I k llen, lam. pod zasłoną mgły 
Za mną niziny, łańcuchy g1ir 

J" je Lem Przewotnlkiem Lasy, bagna, pustkowia 
Prowartzę rzeczny prom Poznnł"m tak ·wicie, tak wiele 

y zagr c Misterium: 
.lak w nleszczę cla dzień 

Poprz z tę rzekę niebezpieczeństw 

H !( :zesłał swojej laski znak 

O milę stąd 

Po~ród l.Jagnl:tych łąk 
Gdzie CZ rna Rzeka płynie 

1 dawno t mu 
Zwykłym ludziom, takim jak wy 
B6. z-••lał swoJ j laski znak 

J k SWIC'CZki blask 
L' posępnych śd n 
J k rzeskl zdr6J 
U Jnlowych skal 
•1„wlnny glo 
~r fal•zu, zła 

:Ró • ze lal swojej łaski znak 

C h 6 r 

Pro mv za tych, którzy samotnie 
\ pyle dro~l upadall 

p r z or 

O, pro my Rog, • kh1ry µodniósł 
l'padlych, zgubionych, n jmnieJszych 

chór 

Prosmy Boga, który podniósł 
Upadłych, zgunionyc!l, najmniejszych 

p r z o r 

Najmilsi. słucha .leic Mislerlum 

PoprZ<'Z n szą sławną, Czarną RZekę zaznałem nlet>czple zeństw tylu 
W ka'ldcJ porz · roku. w kat.dej pogodzie Niech R<'>!: w opiece ma wędrówcówl 
PrO\'DcU 

rrowadz moją lórlź 

Chór 

R7 rozdZl<'lll król twa dwa 
:t. t trony jest ziem la z.ach od u 
z druiileJ strony bagna wschodu 
Tej rlcki bieg dzieli królestwa 
Te I r7.eki hl<':: 

Prz woznik 

L cz dzl aj rnamy n ezwykły dzień! 
Wielu ludzi czeka na prom 

Oto przede mn brzeg Czarnej Rzeki 
Vreszcle dotarłem do promu 

Widz , że łódź odplynJc Wkr6tc-

Cho r 

llE;dzy dW kraje, o rzeko płyń 
Z tej strony zachodni jest kraj 
~ tamtej strony j st bagno I las 
Krainy Jest wschodniej mrok 

Porlrótn 

Prwwoi:nikul 
Czy \Hfmlesz mnie na p1'0rn? 

Przewoznlk 

Hy ujrzeć tamten brzeg . p, nie mój, "cJdź 
Tom zbierają sit, l wspólnie modi~ się Mam rlla clebi<' mlejioce 

u grobu 
.Jak w · wlętyin ,inkim miejscu 
Dz!. iaJ mija rok od chwili pogrzebu 
A !'lcczny lud wierzy 
2c szczególn łaski grób skrywa 
Uleczyć zdolne na clo:lc i duszy 

nzl inJ m my niezwykły dzień 
~towii; w:im, lurtzle 
fn\.1<: wam 

Pomylona 

Zwo<lzid"I Pytacie! 
Gdzie zwrocić sli: mam? 
Jak moitę poWl<'dzleć wam? 

Przewoźnik 

Ler:z \\pierw powledZ, proszę 
Co to za głos dZiwaczny nas doszedł 
Powledz ml. czy widziałeś człowieka 

co śpiewa? 
Podróżny 

Pr?.ychodzi: z zachodu 
Przybywam w wlelklej podróży 
nalej na Polnoc, na Północ muszę Iść 
CzckaJ mnie trudy clluglej wędrówki 

'Podróżny 

Tak, widziałem kobietę na drodze 
Tdzlc tu, !cez jest pomylona 
On:1 lu przyszła od Czarnych Gór 
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Pomylona 

Tam, gdzie gniazda ptasiego nie zasypał 
śnieg 

Tam, gdzie oczu jagnięcia nie wydziobał 
kruk 

Tam dotrze<' mam! 

Czemu grot ostrej strzały dzieli nasze dnl7 
czemu życie płomykiem zaledwie się tli 
O śmierci śni? 
Dopuść mnie! Odpuś<' ml! 
Powiedzcie, powiedzcie mi! 

chór 

Tak bredzi wt;drując, zawsze samotna 

Pomylono 

Jasna niby bezchmurny dz! ń 
Bywa matki mysi 
I ciemniejsza niż b zgwiezdna noc 
Bez światła noc, bez gwiazd 
Bez gwiazd, co wskaio:ują drogi: 

W zystko jest jasne 
Ale niejasne wszystko j ·st 
moje kochanie gdio:ie? 
Gdzie? 
Czy spyta<' tych Podróżnych? 

Kropla rosy sród traw 
Jako nadzieja lśni 
Szybko znika jej ślad! 
Kropla rosy śród traw 
J ko nadzieja lśni„. 
Już znikł 

Jej ~lad! 

p r z o r 

Czy sp<:dzl resztkę dni 
Skarżąc si<: na ich gorzki smak? 

Już znikł 

Jej ślad! 

chór 

Pomylona 

Mleszkał<:m blisko Czarnych Gór 
lll•n nn zachodzie, blisko Gór 
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MICHAŁ BRISTIGER 

.,RZEKA KRZYCZĄCYCH PTAKó\.v·· 

Benjamina Brittena 

Jest jedenastą operą z szesnastu, jakie napisał. Nadał jej 
miano „przypowieści przeznac1..0nej do przedstawień kościel
nych", a była pierwszym z trzech takich dramatów liturgicz
nych. Została napisana i przedstawiona w 1964 roku w Or
ford Church w Suffolk i w tym samym kościele, w dwulet
nich odstępach, wykonane zostały również następne dwa dra
maty, tj. The Burning Fiery Furnace i Tl1e Prodigal Son. 
Wszystkie trzy libretta napisał William Plomer i wszystkie 
trzy opery zrealizował Colin Graham. Rychło okazało się, że 
to właśnie Curlew River była punktem zwrotnym w twór
C7.0ści Benjamina Brittena. 

Rzadko kiedy możemy określić moment pojawienia się in
spiracji dzieła muzycznego z równą precyzją, jak w danym 
przypadku: 11 lutego 1956 roku, wieczorem. Wiemy to z dzien
nika Ludwika, księcia Hesji i Nadrenii, który opisał śred
niowieczne - z początku XV wieku - przedstawienie japoń
skie ó Juró Motomasa pt. Sumidagawa, jakie oglądał tego 
dnia z Brittenem w czasie ich wspólnej podróży do Tokio. 
Relacja kończyła się zdaniem: „Czujemy, że to coś więcej, 
niż tylko interesujące doświadczenie". Zaś po Jatach Britten 
napisał: „To, co zobaczyłem wywarło na mnie ogromne wra
żenie. Pr0.>ta, wzruszająca historia, oszczędność stylu, inten
sywna po\volność akcji, wspaniały kunszt wykonawców oraz 
ich opanowanie, piękne kostiumy, połączenie recytatywu, 
mowy i śpiewu, które wraz z trzema instrumentami złożył_· 
sic; na tę dziwną muzykę". I wyznał jeszcze, że choć w jego 
własnym dziele, zrodzon ·m pierwotnie z tego doświadczenia, 
nie pozostało nic osobliwie japońskiego, to chciałby, żeby za
cho ,·ało ono intensywność i koncentrację japońskiej sztuki. 
Powiedział nawet inaczeJ: „gdyby nam na scenie i wam na 
widowni było dane osiągnąć połowę intensywności i koncen
tracji oryginalnego dramatu, byłbym już szczęśliwy". IntPn
sywność i koncentracja stanie się więc w tej sztuce naszą 
wspólną sprawą, bo wszyscy w tej operze zostajemy objęci 
jedną i tą samą przestrzenią t atrulną - śpiewający, gra
jący, słuchający, słyszący. 

Treść p!"zypowieści odpowiada najogólniej dramatowi ja
ponskiemu, ale przeniesiona została do wczesno-średnio
wiccznc>j Anglii. Znajdujem) się nad rzeką dzielącą dwa kra
je - zachodni i wschodni - lecz, jak powiada sic, w sztuce, 
dzieli ona również dusze, więc i przeprawa przez nią jest mo
że przepływaniem Styxu? Oto właśnie Przewoźnik przyjmu
je na prom pielgrzymó '!I, podążających na drugi brzeg do 
świętego miejsca, ktorym stał się grób nieznanego chłopca. 
Przyjmie jeszcze Podróżnego, lecz czy dopuści Pomyloną 

l\IatKę, śpiewającą swe obłędne pieśni? Czy znajdzie się dla 
niej miejsce? Czy zechcą ją przyjąć, obcą i szaloną? Jej za
chowanie jest niezrozumiałe, podobnie jak jej rozmowy z Pta
k~mi. .Lecz czym jest to szaleństwo? Matka błądzi w poszu
kiwaniu uprowadzonego przez nieznanych złoczyńców jej 
dwunastoletniego synka. Swiata już nie rozumie, tylko prze
latujące nad nią, krzyc-Lące ptaki. W czasie przeprawy pro
mem z opo\\'iadania Przewoźnika poznajemy przedziwną hi
storię, jaka zdarzyła ię przed rokiem. Jest to historia o ma
łym, umierającym chłopcu, prowadzonym przez człowieka 
„bez serca i sumienia", chłopcu katowanym i porzuconym na 
brzegu rzeki. Jego grób stał się dla ludu miejscem świętym. 
Ludzie patrząc na Pomyloną znają już całą prawdę, ona sa
ma poznaje ją w powolnej męce. Teraz idą wszyscy pomo
dlić się na grób dziecka, którego Duch ukazuje się oczom 
zebranych. Nastąpi przeistoczenie duchowe, którego nie
uchronność niechybnie odczytujemy z muzyki. Umysł Pomy
lonej traci swe szaleństwo, zostaje ona uleczona. 

Opowieść otrzymuje ramy chorału gregoriańskiego, śpie
wun go zrazu przez nadchodzących, a potem odchodzących 
mnichów i ich Przeora. Spiewają średniowieczny hymn Te 
lt1c1s ante terminum, którego motywy przepajają całą mate
rię przedstawienia, a chwilami, w miejscach o otwarcie 
chncścij a l'lskim st nsi , stają s·. wyrd.~ 1 :cj L·cr .vytne. Za sa
mą zaś historią - której momenty narracji i akcji są iu 
w mi trrny sposób pomieszane - łatwiej będiiemy podążać, 
jeżeli uzmysłowimy sobie (za P. E\•anscml jej schemat: 

HYMN 
I. RZEKA (Przewoźnik, Rzeka, Podróżny). 

Il. HISTORIA POMYLONEJ I JEJ SPIEW O PT AK ACH 
III PRZEPŁYNIĘCIE RZEKI I HISTORJ A PRZEWOŻ

NlKA. 
IV. WYJAWIENIE PRAWDY. 
V. ROZPACZ I POCIESZENIE 

VI. WIDZENIE 
HYMN 

Chciałbym powiedzieć jeszcze o paru osobliwościach Cur
l ·w River. Drogi inspiracji, prowadzące od źródła japońskiej 
średniowiecznej poetyki do autentycznego europejskiego dzie
ła, z jego chorałowymi korzeniami i muzycznymi rozgałęzie
niami, obejmującymi nowe techniki muzyczne lat sześćdzie
siątych, stanowić mogą przedmiot studium prawdziwego cu
du muzycznego. Brittcn dał tu niezapomniany przykład twór
czpj recepcji obcej kultury, kiedy inspiracja cudzym prowa
dzi do wzbogacenia, a nie do dezintegracji tego, co własne. 
Ale jest to ostatecznie sprawą „historii muzyki powszechnej". 
W naszym doraźnym doświadczeniu muzycwym napotykamy 
tymczasem na osobliwości bardziej konkretne. Zwraca przede 
wslystkim uwagę obsada: śpiewają tylko głosy męskie (rów
nież partia Pomylonej powierzona zostaje teuorov.ri), wokal
nośe utworu jest rozchwiana między surowym chorałem gre
gorial'1skim z jednej strony, a swobodnym prowadzeniem gło
. u, narzucającym poczucie improwizacji, z drugiej. Ta swo-

At tam mieszkalam z moim dziecldem 
Z moim jedynym dZlecklem 
Ono znllr.ło jednego dnia 
Tamtego dnia 
Komnaty były pełne ciszy 
I pełne pustki 
Co wyła jak morze 
Stracony był mój syn 
W niewoli u cudzoziemca, u obcego 
On porwał go do kraju wschodu, 
Szlakiem handlarzy na wschód, wschód, 

Wl1Ch6d„. 

Jasna czy ciemna myśl 
Na wschód prowadio:i mnie 
Splątana nlć się rwte„. 

Chór 

Choi: matkę i jej dziecko 
Tysiące dzieli mil 
Wcale to nie pomnlejsr:a tęsknoty 
Jej tęsknoty za nim 

przeor 

Czy jej wędrówka slę skończy 
Tutaj, nad Czarllll Rzek11 
Kiedy przyszła nad Cio:arną Rzekę! 

Pomylona 

Przewoźniku 

Zabierz mnie? na swoją łódź 

c h 6 r 

Rzeka rozdzlela dziedziny dwie 
z tej strony jest zl!!mla zachodu 
z drugiej strony są bagna wschodu 

Pr?.ewofnlk 

Jak mogę zabrać ciebie na mój prom 
Je:!:ell nie wiem skąd tu przychoc!Zlsz 
J dokąd ldzłl!SZ 

Pomylona 

Idę od Czarnych Gór 
Szukam, szukam kogoś 
Kogoś„ . 

Prz wotnik 

Wl<:c przychodzisz z Czarnych Gór! 
Powiem ci, kobieto 2: Gór: 
Kazdy widzi, t e two,· nogi i myśli twoje 
Gonią gdtieś . . 
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Pomylona 

Więc weź mnie na swoją 16dtl 

Przewoźnik 

le wezmę ciebie na drugą stronę 
Jeśli nas nie zabawisz swym splcwanieml 

Chór 

Jesli nas nie zabawisz swym śpiewaniem! 
Chcemy uslysze~ twóJ śpiew! 
Spiew pomylony! 
Rośmieszaj nas śpiewaniem 
Wariatko! 
Pokaż, co wart twój $plew 
W;..da(ki &pic\•;! 

Pomylona 

Ten ciemny c:tlowlck 
Odmawia przewiezienia mnie 
Odmawia miejsca 
wysoko u rodzone J 
Nlegrzecznle czynisz, Przcwotnlku ! 

Prz wotnlk 

Ta dama z Czarnych Gór 
Prz mawia do nas wznlo ·łą mową! 

Pomyl on n 

Pozwól, z <'i przypomni: 
Pamiętnego pielgrzyma 
Który w tym samym miejscu 
Kiedyś zaśpiewał! 

Ptaki F nlandll, odpowiedzcie ml 
Dzikie ptaki, Jak rozumieć wasz krzyk 
Czy zy je Jeszcze mila ma 
Czy tyj mila ma• 

O tam. zobacz. ptaków klucz! 
Popatrz, dzikich ptaków klucz! 
Co to za ptak? 

Przewo~nlk 

To są zwyczajne mewy 

Pomylona 

Dla ciebie mewy 
Tutaj, nad Czarną Rzeką 
Proszę, nazywaj Je 
Ptaki Czarnej Rzeki 
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boda jest jeszcze biirdziej ogólna, wyraża siEJ w stosunkach 
rniędzy głosami, które wyczuw„my jako chwiejne, w zmien
nym rozluźnianiu i usztywnianiu rytmu i metrum, we fluk
tuacji ruchu, w różnych szybkościach nadanych w tym . a
mym czasie poszczególnym głosom. Więcej jeszcze, w tej kom
pozycji zostaje zniesione tradycyjne poczucie harmonii i kon
trapunktu, stąd to wrażenie zawieszenia w czasie i prze
strzeni, tak istotne przy próbie wyniesienia historii w strefę 
mitu. Pozostaje melodyka, intensywna melodyka głosów \.'o
kalnych i instrumentalnych, zawiązujących między sobą re
lacje, do których nie byliśmy dotąd przyzwyczajeni. Ale c 
intensyfikuje melodykę? Szczególna dynamika, melizmatyka, 
chromatyka - łatwo znajdziemy je w tej operze. " ajsilniej 
jednak działa metoda przedstawienja linii melodycznej pod 
postacią paru linii ,.takich samych'', lecz prowadzonych nie
synchronicznie i w r~ny sposób, czyli chwilami odchylają
cych się od siebie i „źll'„ się pokr.ywających. Hetero!onia 
jest w samej rzeczy prymordialną silą tej opery, o potę:lnym 
działaniu ekspre·ywnym, bo niewytartym jeszcze i nieobcią
żonym efektami psychologicznymi. Nadaje się do sagi, mitu, 
właśnie - do przypowieści liturgicznej w stylu Brittena. 

Do tego stylu należy jeszc-Le symboliczne traktowanie mu
z ·ki. Trzeba powiedzieć, że zespól orkiestry został w tej ope
rze zredukowany do siedmiu tylko instrumentów, ale trak
low:rn ·eh z wielką wyobraźnią kolorystyczną i maestrią tech
nirzną . Grają więc jedynie flet, waltornia, altówka, kontra
bfl s. harfa. oerkusja i organy. 

I oto skojarzone z określonymi postaciami poszczegóhll' 
instrumenty stają się ich symbolami, niekiedy ich „maskami", 
„pokazują•· os 1by działające, prowadzą moty wy, które tak 
w swej stałości jak w zmienności proszą się o interpretację. 
Motyw waltorni zapowiada zawsze (wraz z towarzyszącą al
tówką) wejście Prz.., ,\·ożnika, kontra bas i harfa to Podróż n~, 
flet jest instrumentem Pomylonej. Instrumentem? Jest wraz 
z nią, jak jej własna dusza (ktoś to pięknie wyraził mówiąc, 
że net jest alter ego Pomylonej), wyraża jej obłęd, wyraża 
krzyk Ptaków ,a później towarzyszy Przemianie, uczestnicząc 
w chwili oczyszczenia i uleczenia. Bez melodii fletu nic rozu
mielibyśmy Matki, ani nawet tytułu opery, bez muzyki nie 
bylibyśmy w stanie wczuć się w sens tej historii, niewyra
żalnej samymi słowami libretta. I lak jest z wszystkimi mo
tywami i figurami muzycznymi, które tworzą w utworze 
j:(ęstą - intensywną i skoncentrowaną - tkankę muzyczną, 
o lak wielu relacjach, że wyzwala ona znaczenia symboliczne 
oczywiste, i całkiem nieprzewidziane. Utwór ten żyje więc 
skojarzeniami, symbolami, znaczeniami. A nie stawia granicy 
naszej wyobraźni, która chwilami już nie wie, gdzie ma się 
zatrzymać, lecz przecież czuje, że musi wyjść poza to, co jest 
dane w sposób racjonalny. Ale tu z.aczyna się już powtarzać 
myśl Brittena. Przyjmując w 1964 roku - roku Curlew Rii:er 
- Pierwszą Nagrodę Aspen, Britten powiedział: „w sztukach 
istotna jest nie tylko strona naukowa, strona, która poddaje 
się analizie, lecz coś, co się z niej wyłania, co ją przekracza, 
co w ogóle nie może być z.analizowane, ponieważ jest ono 

' l 

moze nic tyle w niej, co rac..ej bierze się /. niej, a poz1 staj • 
\\' związku z osobowością, z talentem, z duchowością. Nazwę 
to po prostu magią." r właśnie magiczne działanie Curlew 
River zaskoczyło pierwszych widzów tej f•pery, na trwałe 
wiążąc się z ideą tego dzieła. 

Powstała opera niepodobna do żadnej innej, „śr<>dniu
wiccznv dri,imat" całkowicie nowoczesny. Wciąga on nas 
w orbit~ spraw, ktć1r' były zawsze dla Brittena istotne: 
\•.· sprawę Niewinności, Prześladowania, Winy. Więc kiedy 
wejdziemy w ostatnią fazę dramatu, kiedy Widzeni prz~·
niesie katharsis, ku której Rzeka Krzyczących Ptaków od 
samego początku zmierzała, warto może wtedy na chwilę 
przypomnieć sobie słowa pewnej polskiej J·siążki. którą 
wszyscy czytamy od dzieciństwa, a która mówi o ziemi i nie
bie: 

„Bo słuchajcie i zważcie u si ~bie, 
że wedle Bożego rozkazu ... " 

.MICHAL BRISTIGER 

Prapremiera CuTlcw River odbyła się w kościele Or!or~ 
w Aldeburgh 12 czerwca 1964 z Peterem Pears~m w I?~rtu 
Pomylonej (po prawej) i Bryanem Drake w roli Podr~zne
go (na zdj. po lewej). Pozostali wykonawcy: John Sh1rley
-Quirk (Przewoźnik), Robert Carr (Duch Chłopca), ~ruce 
Webb (Głos Ducha Chłopca), Don Garrard _(Przeor). Rezyse
ria i scenografia - Colin Graham, ~ost~umy . Annena 
Stubbs, kierownictwo muzyczne - BenJamm Britten. 

Przewotnik 

Tu, nad najsławniejszą z rzek 
Tu, nad najsławniejszą z rzek 
Wypada mówić na nie 
Ptaki Czarnej RU!ki 

Pomylona 

Ola ciebi me-wy 
Tutaj, nad Czarną Rzeką 
Proszę, nazywaj je 
»taki Curnł'l Rzeki 

Przewoźnik 

To moze rac\a 
Tu, n d na!s.lawnl ' :) z rzek 
Wypada mówić na nic 
Ptaki Czarnej Rzeki 

Pomylona 

Al• niem wy 

Pour6iny 

Pielgrzym przed laty plewnl n~d tą rz ką 

Pomylona 

Czy ty je jeszcze mały mój 
Czy ty je mały mój? 

Podróżny 

fysl"ł o miłości swej 
T sk nll z:i kDbiet11 

Prz wotnlk 

Woriatkn także kogoś szuka 
Szuka i;wego ryna 

Chór 

Ptaki Fenlandll, ona spyta was 
Czy mój mały jeszcze '-Y Je? 

Przewoźnik i Podrótny 

Oni długo tu szli, długo . zll 
Ptaki Fenlandll 
Spyta was 
Lecz nie odpowiecie jej! 
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Chór 

Ptaki Fcnlandii, usłyszała wasz krzyk 
Daleko. w kroju Czarnych Gór 
Z jakze. z jakże daleka 
Ptaki Fenlandli 
Ona tutaj szla 

chór 

Czarna Rzeko, gładko płynie z 
I dzi łisz od zachodu wsch6cl 
Rozdzielasz ludzi od ludzi 
O, Przcwofolku . prowadi swój prom 
Nieś bliżej ludzi lr.lJ sobie 
p„~, z czas i nleszc:u:kle 
Cz;;s, śmierć I nicszczęscie 
Przez los rozdzielonych 

WILLIAM PLOMER 

Pomylona 

O rzeko, ty okrutna rzeko! 
Nadzle.la moja tu umarła 
z gniazda wyrwany ptak 
Krzyczy daremnie w noc. 

Teraz gniazdo pisklęcia przysypał 
Już śnieg 

Teraz oczy 1agnii;cia wydziobał 
Już kruk 
To Jagnię niewinne .. 
Pogański kruk! 
Och ludzie, och ludzie 
Dokąd mam iść? 
Powiedzcie! 
Zawróćcie, zawróćcie ... 
t.:wolnlj, uwolnij mnie! 
Okrulnn rzeka, okrutnie krzyczy ptak! 

C h 6 r 

Gdzie Czarna Rzeka dzieli Już na zawsze 
z Jednej strony zlem1ę zachodu 
Z ctrugieJ strony bagna wschodu 
Getz.ie świat rzE'ka na zawsze już dzieli 
Jl'j smutna wi;rlrówka się kończy 

romylona 

Z nadzieją, przylam aż tu 
Z nadzi •ją, że żyje gdzieś mój syn 
noszlam samotnie do teJ ziemi bagnL~tej 
Ob.:eJ zif.'ml 
Aby dow1 dzieć się 

z„ nigdy juz 
Nie znajdę sii: tam 
C:dzie jest moje dziecko 

urodził się 10 XII 1903 r. w Pietersburgu (Rep. Pd. Afryki\. Kształcił się w uczelniach angielskich, po 
ukończeniu studiów wiele podróżował. Rezultatem dwuletniego pobytu w Japonii była powieść Sado (1932> 
oraz zbiór nowel Papierowe domy (Paper Houses, 1929) i tłumaczenia literatury japońskiej. Jest autorem 
szeregu powieści, z których największą popularność zdobyła Turbort WrJlfe poruszająca problemy rasowe 
ojczyzny pisarza oraz Najeźdźcy (The Inuaders), utwór o tematyce społecznej. Liczne nowele Plomera kon
centrują się najczęściej na konfliktach wynikających ze współżycia ludzi różnych ras i kultur. Interesują
cym źródłem informacji o życiu Plomera są dwie powieści autobiograficzne Podwójne życia (Double Lives) 
oraz W domu (At Home). We wczesnej jego twórczości dominowała nowelistyka, w późniejszych latach arty
sta zwrócił się niemal wyłącznie ku poezji. Współpracę z Benjaminem Brittenem zapoczątkował librettem 
do opery Gloriana, a kontynuował pisząc słowa do trzech przypowieści kościelnych Rzeka krzyczących pia
kóu· (Curlew River), Piec gorejący (The Burnino Fiery Furnace) i Syn marnotrawny (The Prodigal Son). 

Jeśli miałbym zdobyć się na s<id uogólmający muzyk~ operową Brillena, tu podkrdlilbym jej wyjątkowo 
intensywną subtelność (. .. ) odczuwaną w każdym dziele i bezwarunkowo wymagającą od słuchacza skupie
nia, które normalnie kojarzy nam się, powiedzmy, z muzyką kameralną. Britten zaś wprowadził ją do tea
tru, opery i kościoła i właśnie potrzeba wkżego rodzaju koncentracji, która z kolei implikuje obecność szcze
gólnego rodzaju myślenia i muzyki, ze wszystkimi jej niezwykłymi konsekwencjami, jest jednym z głownych 
powodów, dla których uważam go za wielkiego kompozytom operowego dwudziestego wieku, którym bez 
wątpienia był - - i jest. 

Donald Mitchell 
( Britt n's „Dramatic" Legacy) 

8 

z nadzieją 

Przyszłam aż tu 
żeby znaleft grób 
Czy urodziłam go 
By wykradziono 
Uprowadzono go 
Daleko od wschodnlcl1 bagi<-n 
Ry jak pyl zniknął 
Tak jak pyl na drodze 

Ach, dobrzy ludzie 
otw6ncie ml grób 
Ja chct: zobaczyć znowu 
Postać mego dziecka 
Jego twarz 
Jego kochaną twarz 

Pomylona 

Zmówię modlitwę zn duszę m<"gO syn;i 
J. cz modlitwę głuchq 
Co szumi jak morze 

chór 

Ksh;życ Ju7. wschodzi 
I rzeczny wiatr tu wleje 
I Ci:arna Rzeka zmęczony toczy nurt 
Teraz jest noc I modlltw czas 

Pomylone 

Pomodli;: si<: z wami w białą noc 
, W białą, bezchmurną noc 

PrZloWOżnlk 

Je1 modlitwy id'l do Nieba 

Przeor 

Ujrzeliście cud 
Widzenie I Misterium 
Nad naszą Czarną Rzeką 
Uleczona jest 
Ze łaski działaniem 
Kobieta obłąkana 

O, prośmy Boga 
Który podruósl upadłych. zgubionych, 

najmnjejszych 
O łaski dar 
I nadzieję, co leczy 

W pokoju konczy się Misterium 

Britten posiada znakomity talent liryczny i dnuna tyczny. Latwość inwencji, gotowość do realizacji róż
nvch zadań jakie stawia opera umiejc:tność cieniowania ekspresyjnego, charakterystyki orkiestrowej, ope
rowanie jęz)•kiem przystępnym i nalurafnym (z punktu widzenia przyzwyczajeń słuchowych miłośników ope
ry) - wszystkie te cechy są w twórczości operowej zaletami. Jeśli nawet tu czy ówdzie odezwą się w ope
rach Brit ten a zbyt wyraźne wpływy Verdiego czy Pucciniego, to w całości przeważają elementy własne. 
Britten operuje jc:zykiem wysoce zbliżonym do tradycyjnego: wszystkie elementy nowszego jc:zyka dźwięko
wego (impresjonizm, politonalność) są jakby poddawane archaizacji i nie wyłamują się z ogólnego stylu, któ
rego niewspółczesność ruwnoważy formalny i kolorystyczn?' zmysł ~om"Pozytora. E~lektyzm,. któr_y często 
znrzuca się Brittcnowi, razi przede wszystkim w bezkrytyczme upraw1aneJ twórczości symfomczneJ. Na~o
miast w dziełach scenicznych talent kompozytora jest niezaprzeczalny i imponuje bogactwem pomysłów, wir
tuozostwem, błyskotliwością (partit· gło:owe') oraz rzadko spotykaną zrc:cznością. 

Bogusław SchaUer 
(Muzyka XX wieku) 

Brilten wyznaje klasyczny pogląd na rolę artysty - przede wszystkim doskonałego rzemieślnika. Chętnie 
pisze na zamówienie, naginając swą wyobraźnie: do na rzuconych \~·arunków. . . . . 

Bc:dąc klasykiem wymaga utrzyr:iania pew.nego dystansu po~1ędzy nagą en:iocJą a Je.J art:>:s~ycz.ną subli
macją. Stąd w operach jego lak wiele środkow st wa rzaJących ow dystans między akcJą a JeJ obserwato
rami. 

Odnalazł się w operze kameralnej, gatunku, którego mała obsada i skromna orkiestra pozwala na sub
telności nieosiągalne w większej formie oper~ monu~cntaln~j. Tu zrodziła się Brittenows_ka klasy_czna eko
nomia środków. przejrzysta faktura, talent do wynaJ dowanw elastycznych struktur rytmicznych, JUk i upo
dobanie do przejrzystej harmonii oraz jasnei::o, świetlistego brzmienia. 

Joseph Machlis 
flntroduction to Contemporary Music) 
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Nic wiem, cz~ o wielu kompozytorach współczesnych da
łoby się powiedzieć, z równą słusznością jak o Briilenic, że 
się w czepku urodził. Szczęście uśmiechnęło się doli od po
czątku i nie opuszczało go właściwie nigdy. Natura obda
rzyła go talentem i łatwością inwencji, ludzie życzliwością 
i przyjaźnią, życie sprzyjającymi okolicznościami - został 
najsławniejszym kompozytorem angiel„kim od czasów Pur
cella. 

W muzyce Brittena krzyżują się różne tradycje - obok 
rdzennie angielskich obce, można by też odkryć w niej roz-

• maile wpływy ( ... I. Dało to powód niektórym krytykom do 
wytoczenia Brillenowi zarzutu eklektyzmu. R. Leibowitz mó
wil w 1946 r. wręcz o „żenującym eklektyzmie" i przyznając 
Rrittcnowi jedynie tytuł ,.zręcznego wyrobnika„. posunął się 
aż do przepowiedni. że za dziesięć lat jego muzyka nie będzie 
sprawiała na nikim najmniejszego wrażenia .• Jak wiadomo. 
czas zadał kłam tej prognozie i do wydanego pochopnie wy
roku skazującego twórczość: Briltena trzeba się dziś odnic:;ć 
7. dużą rezerwą. Kaźda synteza w sztuce może byc narażona 
11 zarzut eklektyzmu ,gdyż operuje l'lemcntami już istnieją
cymi, zastanymi. Może ona jednak dowieść swej celowości, 
ji:•śli sposób, w jaki ujmuje te elementy, odznacza się orygi
nalnością, a całość, jaka z nich powstaje, stanowi nową war
tość kulturalną. 

Britten nie wypiera się tego, że ma wyczulone ucho na 
potrzeby zwykłego słuchacza. W liście otwartym do gminy 
Lowestoft (miejsca swego urodzenia), która nadała mu 
w 19;jt r. godność: swego honorowego obywatela, pisze: „Dziś 
wspólnota wydaje zlecenia artyście. I nie sądzę, żeby to było 
czymś złym. Nie jest rzeczą złą dla artysty starać się oddać 
przy,;ługę różnego rodzaju różnym ludziom ... " - A ,::dzie in
d1.iri 1nk~ ieszcz • daje motywację swej ,.popularnej" sztuki: 

„Nie wiem - pisze - dlaczego miałbym się silić na wy
najdywanie całkowicie własnego sposobu wyrażania. Piszę 
w sposób najlepiej odpowiadający słowom, tematowi, czy 
dramatycznej sytuacji, jakie mi się trafiają ... Romantycy do 
tego stopnia przepoili muzykę pierwiastkiem osobistym. że 
niewiele brakowało, a doszlibyśmy do punktu, w którym 
kompozytor byłby jedynym człowiekiem zdolnym pojąć swo
ją własną muzykę". 

Jest rzeczą znamienną,, że w kraju, tym. który do nie
dawna jeszcze uchodził za najmniej „muzykalny" w Euro
pie, konstatuje się dziś w warstwach średnich wyraźne prze
sunięcie punktu ciężkości zainteresowań z literatury na mu
zykę i plastykę. Otóż w przemianie tej twórczość Briltcna 
miała swój niemały udział 
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STEFAN JAROCIŃSKI 

(Orfeusz na rozdrożu) 

Benjamin Britten urodził się 
w Lowestofl, najbardziej na 
wschód WYSUniętym punkcie 
Wielkiej Brytanii. Było to 
22 listopada 1913 r., w dzień 
ś\,'. Cecylii, patronki muzy
ków. Malka, śpiewaczka-ama
torka, udzielała synowi pierw
szych lekcji gry na fortepianie, 
a ojciec, z zawodu chirurg 
dentysta, popierał rodzinne 
muzykowanie. Mały Ben zdra
dzał ogromne zdolności mu
zyczne. Rozpoczął kompono-
\'ać mając zaledwie 5 lat, a 
będąc 9-letnim chłopcem miał 
już w swojej , kompozytorskiej 
tece" kwartet myczkowy i o
ratorium. 

Wyjątkowo duży wpływ na 
rozwój jego osob1wości miał 
kompozytor Frank Bridge, któ
r go Three IdylLs zain<>piro\va
: jed n z najpopularniejszych 
utworów Brittena - Wariacje 
na temat FranJ.-a Briclgc'a 
(1 37). Wariacje otworzyły 
przed młod) m kompozytorem 
estrady Europy i Amer:ki; 
zdobyły też szczególne uznanie 
choreografów (w l!l 'D r. 
F. Ashton przed·tawll w Pa
ryżu ich baletową wersj , w 
P<llsce - ,, 1977 n·stawinc,o 
je w Operze Siąski1•,i w cho
r grafii II. Konwii1Skie o). 

W latach 1939-49 Britlen 
przt'bywał w USA, gdzie na
pisał m. in. Les Illuminations, 
Siedem sonetów Michala 
~1 niota oraz Sinfonia da Re
quiem. Stęskniony z3 krajem 
zdec:dowal się na powrót do 
Anglii, gotowy nawet stanąć 
przed sądem za uchylanie się 
od służby \Vojskowej ze wzglę
d6w religijnych. Sąd zwolnił 
i::o od służby polecając udział 
w koncertach w szpitalach i 

terenach przyfronto\\ ych. Jcd4 

noczcśnie pisał operę Peter 
Grimes - jej premiera 7 VI 
1945 oficjalnie zainauguro 1,;ala 
działalność operową ' Anglii 
oo zakończeniu wojny. 

Zainteresowanie kulturami daleko-
wschodnimi datuje się u Brittena od poby
tu w USA w latach 1939----42, gdy poznał 
Co1ina McPhee, autorytet w dziedzinie mu
zyki azjatyckiej, zwłaszcza balijskiej. Re
zultatem tych zainteresowań były odległe 
rcha brzmienia gamelanu w operetce Paul 
Cunuan. Zimą 1955156 Britlen w lowarzy
~twie Petera Pearsa oraz książąt Hesji Lu
d\\ ika i Małgorzaty ndb •I podróż na Da
leki Wschód. 

Podróź. lu z owoco\•.·ala baletem Prince of Paaodas (1957), trzema przypowieściami Curlew River, T/le 
Prodigal Son (Syn mnrnotrawny) i 'fi c Burning Fiery Furnace (Piec gorejący), a jej wpływy dostrzec można 
i w dziełach tak późnych jak Owcri Wingrave (1970) i Smierć w W enecji (1973). Na zdjęciu - uczestnicy 
podróży dalekowschodni~j podczas ceremonii picia herbaty w Kyoto. 

W ciągu blisko 50 lat działalności twór
cz.ej Benjamin Britten skomponował liczne 
dzieła instrumentalne i wokalno-instru
mentalne. Najbardziej reprezentacyjną 
formą w jego dorobku jest opera: stwo· 
rzył 16 utworów scenicznych, m. in. Gwalt 
na Lukrecji (1946). Albert IJerring (1947), 
Billu Budd (1951), Sen nocy letniej (1960) 
i Śmierć w Wenecji (1973). 

Brithn uznany został za najw;bitniejszegc) a1 i;!ielskieg• 
kompoz tura od i.:zasów Purcella. W lalach 1954 i 1959 otrzy
mał honorowe doktoraty uni\\ersytt't6w w Belfaście i Cam
brid e. Był pierwszym kompozytorem, u którego zamówio 10 

ope1ę na uroczystości koronacyjne (W czerwcu 1953 podczas 
koronacji Elżbiety II odbyła się premiera Glorinnu do li
bretta W. Plomera). 

Czując si~ nieZ\\ykle silnie związany z rodzinnym hrab
stwem Suffolk, w 1947 r. Britten zamieszkał w Aldt'burgil, 
gdzir. z E. Crozierem i P. Pearsem zainicjował doroczne Fe
stiwal Muzyki i Sztuk Pięknych. Podczas festiwali odb ·ły 
się praprrmicry szer gu dziel Brittena, m. in. mi teriów 1\rlcn 
Noego (1958), Rzeka krzyc::qcuch ptakow (1964), Syn marna
trawnu (1968) i op ry dla dzieci Pozwólcie nam zroliić oper~ 
(1949). ':i zdjęciu - kompozytor z królową Elżbietą II pod
czns uroczystego otw<1rcia l<~cstiwalu w 1967 r. 
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OPERY 
BENJAMINA BRITTENA 
NA SCENIE 
TEATRU WIELKIEGO 
W POZNANIU 

· MAŁY KOMINIARCZYK, CZYLI 
POZWÓLCIE NAM ZROBIĆ 
OPERĘ 

(Lel's Make an Opera -
Th Little Sweep) 
29 lutego 1964 
pierwsza realizacja w Polsce 
realizatorzy: 
M. Dondajewski, J. S. Adamczewski, 
I. Maślińska, Z. Bednarowicz 

na zdjęciu: scena zbiorowa z „Małego kominiar
czyka" z udziałem artystów Opery Poznańskiej 
i uczniów Państwowej Podstawowej Szkoły l\lu
zycznc>j im. H. Wieniawskiego. 
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OPERA ŻEBRACZA 
(The Beggar's Opera) 
31 grudnia 1969 
realizatorzy: 
M. Dondajewski, S. Żerdzicki, 
Z. Wierchowicz 
na zdjęciu: Z. Baranowicz (Pol
ly), S. Żerdzicki (Macheath), 
B. Zagorzanka (Lucy) 

SEN NOCY LETNIE.T 
(A Midsummer Night' Dream) 
29 grudnia 1977 
pierwsza realizacja 
w Polsce 
realizatorzy: 
D. Baduszkowa, A. Duczmal, 
S. Bąkowski, Z. Kamiński 





TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU 

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU 

Kierownictwo muzyczne 

MIECZYSŁAW 
DO ND AJEWSKI 

Premiera z cyklu 

„POLIHYMNIA W GALERII" 

Benjamin Britten 

Rzeka krzyczących ptaków 
(CURLEW RIVER) 

O p e r a ~- m i s t e r i u m 

Libretto: William Plomer 
Tłumaczenie: Małgorzata Dziewulska 

PIERWSZE WYKONANIE W POLSCE 
22 LISTOPADA 1980 R. 

Scenografia 

EWA 
STAROWIEYSKA 

Reżyseria 

MAŁGORZATA 
DZIBWULSKA 



POMYLONA 

Aleksander 
Burandt 

PRZEWOŻNIK 

Jerzy 
Fechner 

OSOBY: 

PODRÓŻNY 

Krzysztof 
Szaniecki 

DUCH CHŁOPCA - 11:: 11:: * 
CHÓR PIELGRZYMÓW 

Wiesław 
Bednarek 

PRZEOR 

Krzysztof Antkowiak, Wie ław Bednarek, Adam Józefczyk, 
Marian Kępczyński, Michał Marzec, Andrzej Ogórkiewicz 
Stanisław Olenderek, Jerzy Szałaty, Władysław Wdowicki 

TRZEJ AKOLICI - * 11:: * 
soliści Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jerzego Kwczewskiego 

(przygotowanie: W.A. Krolopp) 

ZESPÓŁ INSTRUMENTALISTÓW 

ORGANY . 'TONI GREF 

FLET - · Jerzy l'elc 
RÓG - Władysław Pawłowski 

ALTÓWKA - Aleksander Rybkow ki 
KONTRABAS - Ryszard Kaczanowski 
HARFA - Hanna Pctruk 
PERKUSJA - llenryk Dycha 

Piotr 
Liszkowski 

ASYSTENT REŻYSERA: INSPICJENTKA: PRZYGOTOWANIE SOLISTÓW: 
Włady ław W dowicki Irena Lubońska Lucyna Klockiewicz 

W and a Echa ust 
Rajmund Nowicki 


