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Kompozytorzy narodu 
żydowskiego w muzyce Europy 

iedawno otrzymałem bardzo interesującą książkę 
od prof. Mariana Fuksa, z którego światłych rad od 
wielu lat korzystam. Jest to Księga sławnych 

muzyków pochodzenia żydowskiego. Kogóż tam nie ma, począwszy 
od Georgesa Bizeta i Feliksa Mendel sohna-Bartholdy'ego po Aarona 
Coplanda i Ernesta Blocha; z polskich kompozytorów i jednocześnie 
wykonawców wymienię tylko Henryka Wieniawskiego i Grzegorza 

Fitelberga. 
Lata II wojny światowej zrównały losy wielu z żyjących w tym czasie 

muzyków, w tym kompozytorów pochodzenia żydowskiego, najczęściej 
zakończone tragiczną śmiercią. 

W naszych programach pragniemy poświę ić uwagę muzyce narodu 

żydowskiego; wybór padł na Cesarza Atlantydy Viktora Ullmanna. 
U twór ten, napisany w getcie w Terezinie i doprowadzony do próby 

generalnej, nie doczekał premiery, a kompozytor wraz z Żoną i synem 
wywieziony został do obozu w Auschwitz, gdzie zginął wraz z rodziną 
18 października 1944 roku . W drodze do obozu zagłady zdołał przekazać 
rękopis opery, który szczęśliwie ocalał - znajduje się w Instytucie Yad 
Va hem w Jerozolimie i dzięki uprzejmości tej instytucji wykonujemy 
ten niezwykle interesujący utwór na podstawie autografu, bez 

jakichkolwiek zmian. 
Na marginesie należy w pommec, ze podobny los spotkał 

znakomitego kompozytora polski go pochodz nia żydowskiego 
- Józefa Kofflera. We wspomnianej k i ążce pan prof. Marian Fuks pisze: 
„W roku 1914 wyjeżdża na studia do Wiednia, gdzie uczy się kompozycji 
i muzykologii. Nie jest całkiem pewne, czy studiował także 
bez po ' rednio u Schonberga, który wywarł tak wielki wpływ na jego 
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twórczość . W roku 1916 przerywa studia z powodu powołania do wojska 
austriackiego, skąd w roku 1918 przechodzi jako ochotnik do wojska 
polskiego [ ... J W roku 1920 wraca do Wiednia, gdzie kończy stuclia 
w klasach kompozycji, dyrygentury i muzykologii . W roku 1923 
uzyskuje doktorat i wraca do kraju [ ... J Jego ożywiona działalność jest 
niezwykle wszechstronna [... J W latach 1928-1941 prowadzi, jako 
profesor, klasę teorii i kompozycji w Konserwatorium Polskiego 
Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Twórczość Kofflera, obejmująca 
3 symfonie, serię utworów orkiestrowych, m. in. Suitę polskq , Uwerturę 
radosnq, Wariacje, Musique de ballet, balet Alles durch M. O. W ., kantatę 
Miłość i cykl 40 polskich pieśni ludowych - nie w całości się zachowała. 

Do na ogół spokojnego, szczęśliwego i w gruncie rzeczy 
wypełnionego sukcesami życia Kofflera wkracza koszmar wojny. Po 
zajęciu w roku 1941 Lwowa przez Niemców, Koffler jako Żyd musi się 
ukrywać wraz z żoną i synkiem. Przez pewien czas ukrywali go 
przyjaciele w Wieliczce i O jcowie u jednego z jego uczniów. Przetrwał 
tam likwidację Getta. Wreszcie pod przybranym nazwiskiem, ukrywa się 
również u jednego ze swoich uczniów - organisty w kościele na wsi, 
w okolicach Sanoka, czy też Krosna. I może przetrwałby wojnę, gdyby 
nie przypadek. Żona Kofflera, Róża, kobieta o niezwykłej i oryginalnej 
urodzie, zwróciła na siebie uwagę jednego z N iemców. Została 

aresztowana i wówczas Koffler dobrowolnie wraz z synem, oddał się 
w ręce hitlerowców. Na krótko przed wyzwoleniem terenów, na których 
Kofflerowie się ukrywali, w 1944 roku Niemcy rozstrzelali całą rodzinę. " 
Prof. Marian Fuks kończy: „Wiele jego utworów zaginęło podczas wojny. 
Ale i to, co pozostało, jest trwałym wkładem do muzyki polskiej, 
a przede wszystkim do kultury muzycznej naszych czasów." 

Dziękując prof. Marianowi Fuksowi za książkę, która okazała się tak 
pomocną, dodam, Że przygotowujemy się w Warszawskiej Operze 
Kameralnej do wykonania niedawno odnalezionego dzieła scenicznego 
Józefa Kofflera Wszystko przez I. K. C. 

Stefan Sutkowski 
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ZYDOWSKA KULTURA MUZYCZNA 
W EUROPIE 

Premiera 5 marca 2005 
Przedstawienia 6, 7 marca 2005 

Viktor Ullmann 

DER KAISER VON ATLANTIS 
(Cesarz Atlantydy) 

Oryginalna niemiecka wersja językowa 

Libretto 

Peter Kien 

Reżyseria i cenografia 

Tomasz Konina 

Kierownictwo muzyczne 

Kai Bumann 

Kostiumy 

Marlena Skoneczko 

Wykonawcy 

Kaiser Overall - Witold Żołądkiewicz 
Lautsprecher - Sławomir Jurczak 

Der Tod - Jerzy Mahler 

Harlekin 

Ein Soldat 
Bubikopf, ein Sołdat 

Der Trommler 

Krzysztof Kur 

Piotr Rafałko 

- Julita Mirosław ka 

Dorota Lachowicz 

Kameralny Zespół Instrumentalny Warszawskiej Opery Kameralnej 
Przemysław Marcyniak - flet, Tytus Wojnowicz - obój, Artur Pachlew ki - ·larnet, Tomasz Duda - saksofon, 

Lubomir Jaro z - trąbka, Piotr Wą ik - gitara, Monika Raczyńska - klawesyn/fortepian, 

Asystent rci:yser.i 

Lidia J uran ck 

Kny ztof Marosek- fisharmonia, Marta Ma'lanka - perku ja, Piotr Maślanka - perkusja. 

Kny ztof Bzówka - I skrzypce, Józef Kolinek - fi skrzypce, Dariusz Kisieliński - altówka, 

Jerzy Muranty - wiolon zela, Waldemar Szoff - kontrabas 

Asystent dyry~enta 

Przemysław Fiugajski 

Przy~otowanie wo :disców 

Dagmara Dudziń ka, Liliana Grobelny, 

Violetta Łabanow, Ewa Pelwecka 

Dyrygent 

Kai Bumann 

JO 

In ·picjem 

Renata Tokarska 
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ZYDOWSKA KULTURA MUZYCZNA 

W EUROPIE 

W 
iek XX dodał do histori i muzyki nowy, 

nieznany dotąd gatunek: muzykę obo

zów koncentracyjnych i obozów zagłady 

w u trojach totalitarnych. Po II wojnie świa

towej bariera zapomnienia działała dość długo 

z niemałą silą, a kiedy została wreszcie prze

kroczona, zaczęła się tworzyć literatura, która 

urosła obecnie do ogromnych wręcz rozmia

rów: jest pamięcią, utrwaleniem faktografii, 

interpretacją muzyczną, interpretacją społecz

ną i to z po zerzającym się obszarem zasięgu 

i z oczekiwaniem na interpretację aksjologicz

ną. Pojawiły się nieznane dotąd ha la w naj

ważniej szych encyklopediach muzycznych, 

wciąż są wydawane coraz to nowe rezultaty 

badań. W aktualnej 'wiadomości społecznej 

budzi się przekonanie, jak ważna je t pamięć 

o rym, co się wydarzyło i jakie moralne zna

czenie ma imperatyw ochronienia jej przed 

wymazaniem. 
Muzyka w obozach hitlerow kich przy

bierała różne formy, miała reż tak dziwne 

tra zne cele, że dawnie j były niepojęte, 

a i dzisiaj zrozumieć nam je ni spo ób. I mu

zyka grała do śmierci i Śmierci. W jednym 

obozie jej dźwięki miały przykrywać trzały 

rozstrzeliwującego komando, a w innym 

- w Auschwitz - „Arbeit mach t frei", więc 

Auschwitz utrzymuje tałą, przygrywającą or

kiestrę. A umilanie sobie czasu po dokonaniu 

egzekucji? Temu również łużyła muzyka. 

(Niekiedy - m }omanom, ale co mamy zrobić 

z my'lą, że mogła t być muzyka Mozarta?) 

Pa cal Qu ignard po'więcil z natury rzeczy 

w swej k iążce pt. Nienawiść muzyki osobne 

m iejsce muzyce w obozach hitlerowskich. 

„Muzyka jest jedyną ze wszy tkich sztuk, 

która kolaborowała przy ek terminacji Żydów 
przez iemców od 1933 do 1945 roku" - ty

mi słowami zaczyna ię ten rozdział. Zawiera 

pewną o obną my' I, którą cytuję w cało · ci: 

„N a w e t w o b o z a c h ' m i e r c i ''. 
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W uniwersum obozów hiderow kich obóz 

w Terezinie był jedyny w swoim rodzaju: ni 

mniej ni więcej, dopuszczał prawdziwe życie 

koncertowe i twórczość muzyczną (choć bra

kło fortepianu, papieru nutowego itd.). Dzia

ło się tak na mocy urzędowego połączenia 

dwóch funkcji: przejścia ego miejsca do d:il

szych obozów „n::i Wschodzie", celem bezpo

średniej lub chwilowo odroczonej zagłady, 
i funkcji drugiej, polegającej na stworzeniu 



fikcyjnego wzorowego obozu dla internowa

nych Żydów o znośnych warunkach Życia, 
a to dla doraźnych celów propagandowych. 

Otóż więźniowie stworzyli tam bardzo inten

sywne życie muzyczne o wy okim poziomie 

wykonawczym. Powstawały nowe kompozy

cje, przykładowo Gideona Kleina (o wielkim 

talencie kompozytor kim i pianistycznym) 

Pavela Haasa, Hansa Krasy, żeby kilku tylko 

wybitnych artystów wymienić. A pierwszym 

z pierwszych był Vikcor Ullmann. 

Urodził się w Cieszynie 1 styczn ia 1898 ro

ku. Do Terezina zostal deportowany 8 wrze

śnia 1942 roku. Był wszech tronnym muzy

kiem: znanym kompozytorem, dyrygentem 

(a y tentem A. Zemlinsky'ego), krytykiem 

muzycznym. Swe wykształcenie muzyczne 

pobierał m. in. u Arnolda chonberga i Aloisa 

Haby. W dniu deportacji miał już za sobą po

kaźny dorobek kompozytorski i wielkie do

świadczenie muzyczne. W bozie napisał 

około dwudziestu kompozycji, w tym trzy 

sonaty fortepiano e, wiele pieśni (m. in. do 

tekstów żydo skich, hebrajskich i do poezji 

Holderlina, C. F. Meyera, Trakla i RiJkego, co 

ma osobną, istotną wymowę kulturową) pie

śni chóralne i muzykę o Atlantydzie, kraju 

przeznaczonym na zatopienie. 

Jednoaktowa opera Cesarz Atlantydy , 

określona w partyturze jako „gra", dostarcza 

szczególnego doświadczenia muzycznego: 

jest jednym wielkim, narastającym lukiem 

muzycznym, począwszy od neutralnych za

powiedzi spektaklu podawanych przez gło

śnik, aż do końcowej Arii i rozbrzmiewające

go po niej, wieńczącego Chorału w luterań

skim rodzaju. Od słowa czystego, a nadto 

zdeformowanego mechanicznie, ponieważ 

roz iewancgo z głośnika, aż do pełni muzycz

ne j - indywidualnej, czyli arii i pelni zbior -

wej, chóralnej, jaką jest chorał, a jeszcze cho

rał kojarzący się z Bachem. Linia narracyjna 

opery prowadzi nas przez wiele gatunków, 
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stylów, faktur muzycznych, o coraz to innych 

funkc jach dramaturgicznych; raz po raz zmi -

nia się tempo, zmienia się charakter muzycz

ny odcinka, jego nastrój. Niezwykle wrażliwy 

jest ten nerw dramatyczny, podcinany przez 

coraz to inne, zmienne rodzaje tekstu werbal 

nego, raz bardzo prozaiczne, innym razem sil

nie liryczne. Może te wszystkie fakty pozwo

li nam uogólnić stwierdzenie, że opera V. U ll

manna i P. Kiena jest utrzymana w jawnym 

ekspre jon.i tycznym stylu. 

Tak zatem mamy tu głos mówiony bezpo

średnio i mechanicznie, melodramat, recyta

tyw secco i accompagnato, arioso, arię, duet, 

tercet, chorał, intermezzo; odnajdujemy can

zonę, pas acaglię menueta, a również blue 

i shimmy; wpisane do partytury są pewne cy

tary i objawiają się w niej uchwytne wpływy, 

tak Że możemy wspomnieć o Bachu, Mahle

rze, o niemieckim hymn.ie narodowym, chora

le Lutra, motywie J. Suka i A. Dvoraka. Wiel

ka to rozmaitość. W utworze ekspresjoni

stycznym jest całkiem na miejscu . 

Warunki obozowe pozwoliły na partyturę 

o pełnej ilości siedmiu solistów-wokalistów 

o wysokie j klasie artystycznej, ale tylko na 13 
instrumentów, których dobór nadaje war

stwie instrumentalnej opery bardzo osobliwą 

barwę . Określmy ją przez podanie instru

mentów owej orkiestry kameralnej: flet, obój, 

klarnet, saksofon altowy, t rąbka, 1. i 2. 

skrzypce altówka, wiolonczela, kontrabas, 

ban jo tenorowe (gitara), perkusja, klawesyn 

(lub fortepian) . 

Opera została ukończona przez Ullmanna 

13 stycznia 1944 roku, a była pisana do libret

ta młodego, dwudziestopięciol etniego mala

rza i poety Petra Kiena. Swym tytułem wska

zuje oczywiście na wszechwładztwo Hitlera, 

a wiele innych jej momentów treściowych 

związanych jest bezpo' rednio czy pośrednio 

z aktualną wojną i sytuacją więźniów Holo

kaustu. Dzieło ma wymowę filozoficzną 

z uwagi na wą problematykę życia i śmierci, 

podjętą w sytuacji granicznej, oraz na przesła

nie, jakie ex profundis głosi . 

Zwróćmy uwagę na kilka ogólnych aspek

tów tekstu opery i parę jego szczegółów. 

Opera rozpoczyna się Prologiem i pro

wadzi przez cztery swe obrazy do Epilogu, 

skomponowanego w formie Chorału. Prolog 

jest rodzajem melodramatu ze swym zme

chanizowanym gło em, czyli nałożonym na 

muzykę gło em mówionym, ale wydobywa

jącym ię z niewidzialnego głośnika. Zapo

wiada osoby biorące udział w operze i wpro

wadza do jej pierwszego Obrazu. W tej sied

mioosobowej grze muzycznej główny jej 

trójkąt problemowy tworzą trzy postaci: 

w zechwładny Ce arz Overall (przypomina 

się Deutschland uber Alles), Arlekin, czyli za

sada życia i Śmierć - zasada śmierci. Dobosz 

je t na u ługach Cesarza, iły totalitarne j, 

Gto wydobywający się z Głośnika jest bez

o obowy, a para Żołnierz i Dziewczyna to 

zwykli ludzie spragnieni miłości, rzuceni 

w totalitarną sytuację, ale też i zdolni do 
. . . 

przec1wstaw1e111a się JeJ. 

Obie wspomniane zasady Życia ludzkiego 

przestają w nieludzkiej sytuacji działać; 

w operowej symbolice obie postaci „abdyku

ją" i o tym właśnie rozmawiają w pierw zym 

Obrazie. Arlekin nie może już wytrzymać ze 

sobą samym, ludzie j uż śmiać się nie potrafią 

- powiada - a z kolei Śmierć działa przecież od 

początku świata, jest już teraz stara i zmęczo

na - powiada - nie daje rady, jak njegdyś. Lu

dzie nie szanują jej więcej. Zawieszenie życia 

nie będzie dla Ce arza tym samym proble

mem, co odmowa Śmierc i, która utrudni mu 

(i to jak!) sprawę. (W poetyce P. Kiena czym 

innym od Śmierci jest mord, a mord jest teraz 

i pozostaje na bezwarunkowych usługach Ce

sarza). Dobosz ogłasza w imieniu Cesarza 

OveraUa wojnę totalną „wszystkich przeciw 

wszystkim", co w czasie komponowania ope

ry przybrało charakter wręcz profetyczny, je

żeli pomyśleć o końcu władzy Hitlera. Śmierć 
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czuje się obrażona; przecież jej jednej nadano 

moc odbierania duszy ludzkiej. 

Jeżeli aria Śmierci z pierwszego obrazu 

przybrała charakter bluesu, to taniec śmierci 

w Obrazie drugim zaskakuje nas jako menuet. 

Akcja rozgrywa się w opustoszałym pałacu, 

w którym Cesarz prowadzi dialog z „fanta

stycznym głośnikiem" (znów profetycznie 

jak Hitler w berlińskim bunkrze Rzeszy). Do

wiaduje ię, Że fortyfikacje jednego z miast 

zostały opanowane przez wrogów, mieszkań

cy miasta już nie żyją, a ich zwłoki zostały 

przeznaczone do „odzysku". Żołnierze tysią
cami zmagają się z życiem, nic mogąc wobec 

odmowy Śmierci umrzeć . Cesarz nadaremnie 

wzywa Śmierć do pomocy, więc ucieka się do 

proklamowania tajemnego środka na wieczne 

życie, tak że odtąd n.ie już żołnierzom nie 

przeszkodzi władać na zawsze bronią za Cesa

rza i Ojczyznę. 

Obraz trzeci przedstawia „zwykłych lu

dzi" : Żołnierza i - z przeciwnego ugrupowa

nia - Dziewczynę. Padają słowa przyjazne 

i miłosne. Dobosz nie jest w stanie przekonać 

Żołnierza argumentem, że „prawdziwy męż
czyzna idzie tylko za werblem' . Żołnierz rzu

ca karabin. Następuje intermezzo taneczne, 

znamienną otrzymało nazwę: „Żyjący zmarli" . 

I znow wracamy w czwartym Obrazie do 

pałacu Ce arza. Głośnik podaje Cesarzowi 

(jakby to był kwiecień 1945 !) , iż powstańcy 

zdobylj SzpitaJ Nr 34 z żyjącymi zmarłymi, że 

lekarze i instruktorzy przechodzą masowo na 

drugą stronę, a gencra]jcja XII armii przestała 

składać raporty. Wiele mówi teraz scena, 

w której dochodzi do konfrontacji Arlekina 

z Doboszem . Arlekin ma w głowie kupowanie 

słodyczy, chodzenie do cyrku, dosiadanie ko

nika na biegunach, ślizganie się na szkolnym 

tornistrze, wój zmie zany wzrok na widok 

spojrzeń małych dziewczynek. „Na zymi czy-

tymi my'lami rozbili ' my w puch nie prawie

dliwość świata" - może oznajmić, a jeszcze 

zanucić kołysankę (w warunkach obozu tere-



7m kiego kołysanka musiała być odbierana 

jak lament, jak gatunek tragiczny). Dobosz 

nie przestaje się wypowiadać w liczbie m no

giej jako ,My, Cesarz Overall". A Cesarz wpa

da w o zalały bełkot o milionach armat (dzi

siaj przypom ina się nam Wunderwaffe z koń

ca wojny), zdziera z lustra za l onę - a tam 

ukazuje mu się Śmierć. Dwie kolejn arie to 

aria Śmierci (pochwała wyzwolenia, jakie 

przyno i) i pożegna lna aria Cesarza, zaprze

czająca wszy rkiemu, czym żył dotąd. Teraz 

stanie się pierwszą ofiarą Śmierci, która upro

wadzając Cesarza przybiera stopniowo posrać 

Hermesa. Za ceną rozlega się Chorał, proszą

cy o przyjście mierci, wzywający tego upra

gn ionego gości a. Nietrudno sobie wyobrazić, 

co ta opera znaczyła w Terezinie. Próby zo ta

ly rozpoczęte w lecie tegoż roku i odbywały 
się w piwnicy L 411. Do przedstawienia jed

nak nie doszlo, czy to na mocy zakazu SS, czy 

z obawy wykonawców co do wybuchowej tre

ści przedstawienia, czy wreszcie z powodu 

wywiezienia muzyków do kamer gazowych 

Au chwitz, co często się zdarzało przy wielu 

koncertach i przedstawieniach. Oc7yma wy-

braźn i widzimy próbę tej opery: jest Cesarz 

Overall, a więc Walter Windholz, Śmierć gra 

Karel Berman, gro u Głośnikowi użycza 

Bedrich Borge , jako Arleki11 i Żołnierz wy

stępuje David Grunfcld Dobosza przedstawia 

Hilde Aronson-Lindt, a postać Dziewczyny 

odtwarza Marion Podolier. Miał dyrygować 

Rafael Schachrer, reżyserię powierzono Kar

lowi Reinhardowi, a projekt s enografii i ko

stiumów Petrowi Kienowi . 

Vikror Ullman n zostal wywieziony do 

Auschwitz 16 października 1944 i zgładzony 

ram po dwóch dniach w komorze gazowej nr 

2 obozu Birkenau. Zamierzał wziąć ze sobą 

do transportu we partytury, lecz odradzono 

mu to w o ratnirj chwili. Pozostały w Terezi

ni , uratowały się, zo cały dn lezione dopie

r po wielu latach w Londynie. Petra Kiena 

spor kal ten sam los, co Ullmanna i r 'wnież 

w Au chwirz. 

Premiera opery odbyła się dopiero po 

trzydziestu larach w Amsterdamie w 1975 ro

ku, zaś wer ję bardziej zbliżoną do autografu 

partytury zrealizowała Neukollncr Oper 

w Berlinie w 19 9 roku. 
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Okoliczności, w jakich Viktor Ullmann 

Peter Ki n napi ·a li Cesarza Atlantydy, wy

mowa opery, jej treści, ujawniające się w kon

tek ' cie ówczesnym i te, które dodają się 

w dzisiejszej per pcktywie, przesłanie ducho

we, nadane przez twórców w sytuacji granicz

nej kataklizmu dziejowego, a rzucone - idąc 

za metaforą Paula Celana - niczym w butelce, 

w otaczający, głuchy, opustoszały i milcz~1cy 

ocean, wreszcie ranga artystyczna kompozy

cji, p isanej z godnością w sranie zagrożenia 

i w intencji szruki wysokiej, wystawiającej, 

w swej wyjątkowej przestrzeni kultury uwię

zionej w czasie Holokaustu, dowód najwyż

szego poziomu moralnego twórców- wszyst

kie te momenty skladają się na wyobrażenie 

dziela wyjątkowego, któremu w hisrorii mu

zyki nie ma podobnych. 

Micha! Bristiger 

·-
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CESARZ ATLANTYDY 

Libretto 

Nr 1: Prolog 
Głośnik 

Halo, halo! Usłyszycie teraz „Cesarza Atlanty

dy" - rodzaj opery w czterech odsłonach. 

Występu ją: 

Cesarz Atlantydy Overall, we własnej oso

bie, postać nie widziana od lat, żyj e bowiem 

w odosobnieniu we własnym wielkim pałacu, 

by móc lepiej rządzić. 

Dobosz, postać po trosze nierzeczywista, po

dobnie jak radio. 

Głośnik, którego nie widzimy, ale go słyszymy. 

Żołnierz i dziewczynka. 

Śmierć ucieleśniona w postaci emerytowane

go żołnierza. 
Arlekin, który umie śmiać się przez łzy. Per-

onifikacja życia . 

Akc ja pie1wszej odsłony dzieje się gdzieś. 

Śmierć i Arlekin są na dożywociu: Życie już 
nie potrafi się śmiać, a śmierć już nie umie pła

kać - w świ ecie, który zapomniał o radości ży

cia i o umieraniu na śmierć. Śmierć obraziła ię 
na swiat za jego pośpiech , za nieu tanną goni

twę, za mechaniczny rozwój współczesnego 

życia - łamie więc własny miecz, by ludzkości 

udzielić nauczki. Postanawia, Że odtąd niko

mu już nie pozwoli umrzeć. 

Halo, halo! Zaczynamy! 

I Odsłona 

Nr 2: Preludium 
Arlekin i Śmierć siedLĄ na ławce. Arlekin, starzec 
z długq brodq., śpiewa. Śmierć w nadniszczonym 
mundurze c. k. Anni/ rysuje szab/.q na piasku. 

Nr 3: Allegretto grazioso 
Aria Arlekina 

Księżyc na szczudłach wędruje po dachu, 

Chłopcy spragnieni milości i wina. 

Zabral ich ze obą, 
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Już nie wrócą. 

Czego się napijemy? 

Napijemy się krwi. 

A co byśmy chętnie całowali? 

Diabłu tyłek. 

Wokół wiruje świat , wesoło, kolorowo. 

Jak na karuzeli. 

Dosiadamy kozła. 

Księżyc srebrzysty, gorąca krew, 

Wino słodkie, miłość w raju. 

Co nam, światu biednemu, pozostaje? 

Na jarmarku wystawiamy się na sprzedaż. 

Czy nikt nas nie kupi? 

Przecież każdy z nas chciałby się pozbyć sarn 

siebie. 
Uciekajmy na cztery strony świata. Ach! 

Nr 4: Recytatyw 

Śmierć 
Przestań. Co śpiewasz? 

Arlekin 
Tak sobie śpiewam. 

Śmierć 
Jaki dziś dzień? 

Arlekin 

Już nie odliczam dni, od kiedy nie zmieniam 

koszuli. Odliczam kolejny dzień wtedy, gdy 

dostaję świeżą bieliznę. 

Śmierć 
A więc bardzo głęboko tkwisz jeszcze w roku 

ubieglym. 

Arlekin 
Może wtorek? Może środa . A może piątek? 

Dzień jak o dzień. 

Nr 4 Ditet: Allegretto misurato 

Śmierć 
Dni, dni, kto kupi dni? 

Śmierć, Arlekin 

Dni, dni, kro kupi dni? 

Ładne, nowe, nieznane dni . 



Dzień jak co dzień. Itd. 

Może choć w jednym dniu ukrywa się szczę

ście. 

Jeśli tak, zostanie z królem. 

Stare dni, po obniżonej cenie, kto kupi dni? Itd. 

Recytatyw 

Arlekin 

Niedobrze się czuję we własnej skórze, 

Od kiedy mam siebie dość . 

Powin ien eś mnie zabić. To twój zawód. 

Nudzę się, nie do wytrzyman ia. 

Śmierć 
Zo taw mnie. Ciebie nie można zabić. 

Śmiech, który sam się wyszydza, pozostaje 

nieśmiertelny. 

Przed samym sobą nie uciekniesz. Arlekinem 

pozostaruesz. 

Nr 5: Tranquillo molto 

Arlekin 

Co to jest? W pomnienie bledsze od pożół

kłych fotografii tych ludzi, na których twarzy 

j uż nie ma uśmiechu. Ze mnie nikt się nie 

śmieje. Gdybym tak umiał zapomnieć smak 

młodego wina. Gdybym znowu potrafił za

drżeć od dotyku kobiety. 

Śmierć 
Rozśmieszasz mnie, gdy ciebie słucham. 

Masz ledwie trzysta lat, gdy ja w tym kieracie 

kręcę się już od początku świata. Je tern sta

ry i już nie nadążam. Gdybyś mnie kiedyś 

zobaczył ... ! 

Nr 6 Aria s'mierci 

Blues - Allegro maestoso 

Śmierć 
Cóż to były za wojny, kiedy najwspanialsze 

ubiory no zono po to, aby mnie uczcić! 

Złoto i purpury, l śniące zbroje. Tylko dla mnie 

sir; strojono, rak jak narzeczona się stroi dla 

przyszłego męża . 

Barwne sztandary łopotały nad konnicą 

a zbrojni piechurzy bi li w bębny. Gdy tańczy

li, kobietom trzaskały kości; aż lepkie były 

od potu tancerzy. 

Ileż razy ścigałem się z konikami wodza Hu-
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nów Attyli, ze słoniami Hanibala czy z tygry

sam i Dżingischana. Dziś już mam za słabe no

gi, aby nadążać za kohortami motorów. Co mi 

pozostaje: mogę już tylko ku' tykać za dzisiej

szymi aniołami śmierci, ja - maleńki rzemieśl

nik od umierania. 

Nr 7: Aria: Allegro con brio 

Dobosz 

Halo, halo! Uwaga, uwaga! W imieniu Jego 

Wysokości, Najjaśniejszego Pana, Cesarza 

Overalla! 

My, z Łaski Bożej Overall Jedyny, Chwała Na

szej Ojczyzny, Błogosławieństwo Ludzkości, 

My Cesarz obu Indii, Władca Atlantydy, Rzą

dzący Książę Ophiru, Prawdziwy Podczaszy 

Astany, Wielki Ban Hungarii, Książę Kardy

nał Rawenny, Król Jerozolimy. 

Recytatyw 

Dla uświetnienia naszej boskiej natury, Arcy

-Papieżu, w obliczu naszej nieomylnej 

i wszystko widzącej mądrości - postanowili 

śmy na naszym obszarze wypowiedzieć wie l

ką b łogosławioną wojnę - wszystkich ze 

wszystkimi. 

Passacaglia: Andante misurato 

Każde dziecko, każdy chłopczyk i dziewczyn

ka, kaida dzi wica, Żona, każdy mężczyzna, 

każdy pokrzywiony lub wyprostowany będzie 

nosił broń w tej świętej walce, która zakończy 

się zwycięstwem naszego apostolskiego maje

statu i zniszczeniem wszelkiego zła. Od tej 

chw[li uznajemy wojnę za zwycięsko rozpo

czętą. 

Recytatyw 

Śmierć - nasz stary sojusznik - poniesie zwy

óąski sztandar, w imieniu naszej wielkiej przy

szłości i jej wielkiej przeszłości. Walczcie więc 

odważnie! Dano w roku piętnastym naszych 

błogosławionych rządów. Podpisano: Overall! 

Śmierć 
Słyszycie, jak mi urągają? Zbierać dusze mogę 

ty lko ja! Nieść sztandar na czele! Moja wielka 

przeszłość! Wasza wielka przyszłość! Na tęp

ca śmierci! 

Arlekin 
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha! 

Dobosz 
My, z łaski Bozej władca Overall Jedyny ... 

(odchodzi) 

Śmierć 
(dobywa szabli) 

Ha, ha! W imieniu waszej wielkiej przyszłości! 

Arlekin 

Co robisz? 

Śmierć 
(łamie szablę) 

Robię coś, aby przyszłość człowieka była 

wielka i jak najdłuższa! 

(kurtyna) 
II Odsłona 

Nr 8: Intermezzo: "Korowód .?miern" 

Tempo di M inuetto 

Bezludny pałac cesarski. Biurko, duża rama lu

stra zasłonięta na czarno. Wyimaginowany gło

śnik. Cesarz Overall siedzi wyprostowany i pz

sze. Nagle schyla się, wzdraga się i oglqda zasie

bie. Po chwili woła do telefonu: 

Nr 9: Recytatyw i Aria 

Cesarz Overall 

Która godzina? 

Głośnik 

Piąta trzydzieści dwie. 

(Overall nastawia zegarek) 

Halo, halo! Gwardia cesarska! Kapitan straży 

nocnej . Kordon wokół pałacu zgodnie z roz

kazem potrójnie wzmocniony. 

Cesarz Overall 

Broń naładowana? 

Głośnik 

Ostrą amunicją. 

Cesarz Overall 

Doskonale. 

Głośnik 

Halo, halo! 
Uzbrojone hordy, samoloty i podziemne tor

pedy zni zczyły fortyfikacje trzeciego miasta. 

W zyscy mieszkańcy zginęli . Ciała przekaza

no do recyklingu. 

Cesarz Overall 

Ile tego? 

Głośnik 

Dziesięć ty ięcy kilogramów fosforu . 

Cesarz Overall 
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Dobrze! (wybiera numer) 

Sąd Krajowy. 

Głośnik 

Halo, halo! Sąd Krajowy. 

Cesarz Overall 

Co z zamachowcem? 

Głośnik 

Zgodnie z dyspozycią powieszony o czwartej 

trzynaście. 

Cesarz Overall 

A więc nie żyj e? 

Głośnik 

Śmierć powinna na tąpić lada chwila! 

Cesarz Overall 

Co takiego? Powinna nastąpić? O której go

dzinie wykonano wyrok? 

Głośnik 

O czwartej trzynaście. 

Cesarz Overall 

Jest w tej chwili piąta trzydzieści pięć! 

Gło'nik 

Śmierć powinna na tąpić lada chwila! 

Cesarz Overall 
Czy ' cie powariowali? Przez osiemdz i esiąt 

dwie minuty kat nie potrafi powi esić 

na 'mierć? 

Głośnik 

Śmierć powinna nastąpić lada chwila! 

(Overall skacze do góry) 

Cesarz Overal1 
Czy ja o zalałem? Czy jest ktoś, kto śmie wy

drzeć mi z ręki śmierć? Kto w przyszłości bę

dzie mia! przede mną respekt? Czyżby śmierć 

odmawiała mi posłuszeństwa? A może złama

ła stary miecz. Kto jeszcze pozostanie po

słu zny władcy Atlantydy?! Halo! Rozkazuję 

'mierć przez rozstrzelanie! 

Głośnik 

Rozkaz wykonano. 



Cesarz Overall 

No i co? 

Głośnik 

Śmierć powinna nastąpi ć łada moment! 

Cesarz Overall (cofa się) 

Co to ma znaczyć? Zawołać natychmiast leka
rza! 

Głośnik 

Halo, lekarz! 

Cesarz Overall 

r co? 

Głośnik 

Jeszcze żyje. Wybuchła rueznana choroba. 
Żołnierze nie mogą umrzeć. 
Cesarz Overall 

Natychmiast znaleźć zarazki choroby. Iłu 

zmarło od początku zarazy? 
Głośnik 

Ani jeden. Tysiące zwarło i ę z życiem, aby 
, , 

moc umrzec. 

Ce arz Overall 

Dziękuję. Wydam dyspozyc je. 
Głośnik 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych! 

Plakaty na wszystkich rogach. Odezwy w Ra 

diu. Dobosze po wsiach. 

Aria: Allegro sostemao 

Cesarz Overall 

My, Cesarz Overall Jedyny, przekazujemy 

wszystkim zasłużonym żołnierzom tajny śro

dek na wieczny żywot. Kto go posiądzie, temu 

'mierć nie groźna. Ani rana ani choroba nie 

przeszkodzi mu w tym, by nosić miecz za Pa

na swego i Ojczyznę. Śmierci - gdzież twoje 

żądło? Piekło - gdzie twoje zwycięstwo?! 
(Kurtyna) 

Nr 10: Intermezzo: Tempo di minuetto 

III Odsłona 
Nr 11: Recytatyw i tercet 

Pole bitwy. Zwyczajny żołnierz i krótko ostrzy
żona dziewczynka 

Żołnierz 
Kto tam? 
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Dziewczynka 

Stać! Ani kroku! Człowiek? 
Żołnierz 
Człowiek! 

Dziewczynka 

Ale wróg! 

(Strzela z pistoletu, on rzuca się na ziemię. Ona 

doskahtje do niego w przekonaniu, że trafiła. 
On podnosi się, oboje walczq w zwarciu on 
zwycięża) 

Dobosz 

... przekazujemy naszym zasłużonym żołnie

rzom tajny środek na wieczne życie.„ 
Żołnierz 
Jaka cudowna ja na skóra! 

Dziewczynka 

Strzelaj, po co tyle gadasz! 

Dobosz 

... me ima się śmierć ... 

Żołnierz 
W młodych latach kiedyś spacerowałem 

nad rzeką z dziewczyną. Miała oczy jasne jak 
twoje! 

Dziewczynka 

Nie je tern ieszcze dorosła, by pamiętać ... 
Kończ już. 

Dobosz 

... Śmierci, gdzież twoje żądło, 
piekło, gdzie twe zwycięstwo? 

Dziewczynka 

Ce arz kazał zabijać, więc na co czekasz! 
Żołnierz 
Czyżby ciężka broń nie pozo tawiła ran 

na twoich delikatnych ramionach? Nie chcę, 

aby' cierpiała. Popatrz - świat jest jasny 
- i kolorowy. 

Dziewczynka 

Musisz być już bardzo stary ... 

Nie rozumiem cię. 

(Całuje jq. Ona chwyta za broń, po chwili ;q 

odrziica i cała wpada nrn w ramiona) 

Nr 12: Aria 

Dziewczynka 

Czy to prawda, że są krajobrazy 

Niezniszczone kraterami wybuchów? 

Czy to prawda, że i stn i eją słowa 

Nie zorstkie i nie nazbyt ordynarne? 

Czy to prawda, że są łąki 

Pelne barw i zapachów? 

Czy to prawda, że ą góry 

Błękitne od czystego nieba? 

(Występuje Dobosz) 

Nr 13: Duet 

Dobosz 

Chodź stąd, idź ze mną. Idziemy! 

Dziewczynka 

Chodź stąd, idź ze mną. Idź.my tąd. 

Dobosz 

Wzyv.ra cię cesarz, wzywa cię obowiązek! 

Dziewczynka 

P ciąga nas odległe światło słońca! 

Śmierć jest martwa, koniec cierpień na wojnie! 

Dobosz 

Wzywa cię bój, wzywa cię śmierć! 

Aria i tercet 

Dobosz 

Werble grzmią, werble bi j ą rytm. 

Tylko w werblach kocha się mężczyzna. 

Werble mają gładką skórę, jak kobieta, 

Krągłe są na calym ciele. 

Pełny gł ośny jest ich język. 

Werble wyznaczają marsz mężczyzny! 

Żołnierz, Dziewczynk 

A więc rozkwitł ten co śmierć o ładza 

Kwiat miłości, który w zysrkich godzi, na

prawdę wszystkich. 

(Dobosz odchodzL. Dziewczynka i żołnierz 

obe)mujq się) 

Nr 14: Dz.tettino 

Żołnierz, dziewczynka 

Popatrz, znikły chmury, 

Te co widok za łanialy 

I krajobraz po zarzały. 

Nagle w zy tko rozja' nialo. 

Nie ma już głębokich cieni, 

Słońce złotem zaświecilo. 

Śmierć przemienia się w poetę, 
Gdy połączy się z miłością. 
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(Kurtyna opada) 

Nr 15 Taniec-intermezzo 

„Żywi umarli" 

(Kurtyna w górę) 

IV Odsłona 

Pałac cesarski. Overall siedzi przy biurku 

Głośnik 

Halo halo, tu mówi naczelny generał. 

Szpital numer 34 dla żywych umarłych zdobyty 

przez buntowników o trzeciej. Lekarze i in truk

torzy masowo poszli do niewoli. Rebelianci ma

ją w herbie czarne flagi i krwawy pług. Walczą 

milcząc , bez okrzyków, cicho i zajadle. Generali

cja 12. Armii jeszcze nie przekazała raportu. 

Cesarz Overall 

Co dalej? 

Głośnik 

To wszystko! 

Cesarz Overall 

Doskonale! 

(W dalszym ciqgu pisze, od czasu do czasu od

wraca się. Arlekin wyłania się spod sceny) 

Nr 16: Scena z ArLeki11em i Doboszem 

Arlekin 

Biegaliśmy do sklepiku po słodycze za grajcara. 
Chciało nam się biec za yrkiem. 

Razem ujeżdżali' my konika na kiju, 

Na tarni trach urządzaliśmy sannę. 

Drżeliśmy pod dziewczęcymi spojrzeniami, 

Czystymi myślami zabijaliśmy nieprawość 

świata. 

(Dobosz występuje. Sztywno i tonem dowódczym) 

Dobosz 

My Overall , my O erall. , wiat jest pełen, 

Świat je t pełen naszych czynów. 

Nigdy ich, na ziemi nigdy ich z bojaźni nie 

zdradzimy. 

Mądrze czy błazeńsko, inteligentnie czy sza

leńczo -

My Overall. 

Arlekin 
, pij dzieciątko, śpij, 

Jestem epitafium. 



Twój tata zginął na wojnie. 

Twoja matka zjadła czen vone usta. 

Śpij, dzieciątko śpij . 
Późno ju ż, maleńka. 

Człowiek na księżycu kosi już . 

Kosi szczęście. 

Kosi i kosi. A gdy przyjdzie s łońce, 

Wszy tka uschnie. 

Ubierzesz wtedy czerwoną sukienkę 

I piosenkę zaśpi wasz od nowa. 

CesarL Overall 

Halo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych! 

Które stacje są we władaniu rebeliantów? 

Głośnik 

57 - 3 - rzymskie VIII - 120 - rzymskie X:XXII 

łamane przez jeden - 1O1 1 lamane przez B. 

Cesarz Overall 

Proklamac ja wydrukowana? 

Głośnik 

Wydrukowana i rozesłana. 

Cesarz Overall 

Dobrze! 

(Szuka jakiegoś numeru. Słychać głos'ny gwar, 
strzępy cesarskie; proklamacji, hałas. Po chwili:) 
Głośnik 

(głos z innej stacji) 
Straszliwy lekarz zdjął nam kataraktę i wyzwolił 

ze ślepoty. Kara wielka - jak szaleństwo naszych 

grzechów; straszliwy ból, który musimy znosić. 

Chcemy go w pokorze znosić. N ie spacz.niemy, 

nim nie wykarczujemy z serc ostatnich chwa

stów nienawiści i nieprzejednania. Gołymi dłoń

mi zmieciemy stalowe szańce szatana.„ 

(Overall nagle 'W)lłqcza głośnik. Pisze dalej i li
czy, na wpół oszalały, jak w transie) 
Nr 17: Tercet: Shimmy 
Vivace, ma non troppo presto 
(Overall gwałtownie wstaje i rzuca się do przodu.) 
Cesarz Overall 

Pięć, sześć , ·iedem, osiem, dziewięć , dziesięć, 

sto, tysiąc bomb, mi lion armat. Otoczyłem się 

murami bez okien. Tak obie wy alkulowałem. 

Jak wygląda czlowiek? Jestem je zcz.e czlowie

k.iem? A może j uż maszyną do liczenia w rę-
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kach Boga. J es tern jeszcze człowiek.iem? Itd . 

Arlekin 

Aby tylko o tym nie myś l eć, nie myśleć. Ha, 

ha, ha, ha. Nie myśleć o rym . Halo, halo, tak, 

otoczył sir; murami. Halo, halo, jak wygląda 

człowiek? Jak wygląda człowiek? Czy jeszcze 

jestem człowiekiem? Czyżby to była boska 

maszyna do liczenia? Czy aby jeszcze je tern 

człowiekiem? Czlowiekiem? 

Dobosz 

Ha, ha, ha, ha, nie myśleć o tym, nie myś leć. 

Otoczył się murami bez okien, murami. Halo, 

halo, jak wygląda czlowiek? Od lat lustro zasło

nięte! Boska maszyna do liczenia? Jestem czło

wiekiem? Czy naprawdę jestem człow iekiem? 

(Overall zrywa płótno z lustra. Za ramq ni
czym lustrzane odbicie stoi s'mierć. Overall stoi 
przed lustrem, w pozie wskazujqcej na dezapro
batę, z zamiarem ponownego zasłonięna Lustra) 
Dobosz, Arlekin 

Zywy trup! 

Cesarz Overall 

Kim j esteś? 

Nr 18: Arta śmierci 
Śmierć 
Jestem śm i erć, ogrodnik śmierć. 

Zasiewam sen w zorane bólem ś l ady. 

Jestem 'mierć, ogrodnik śmierć, 

Karczuję steranych drani zwiędle chwasty. 

Jestem ' mierć, ogrodnik śmierć. 

Koszę w po lu dojrzale zboże cierpień. 

To ja uwalniam od zarazy, 

Sam zarazą nie jestem. 

Jestem tym, kto uwalnia od cierpienia, 

Nie tym, co cierpieć każe . 

Jestem przytu lnym, ciepłym gniazdem, 

Schronienjem strwożonego życia . 

Jestem największym świętem wol ności . 

Ostatni, kołysanką. 

Cichy i spokojny mó j gościnny dom! 

Przyjdźcie, wypocznijcie! 

Cesarz Overall 

Zatem wracasz do nas ponownie? My, ludzie, 

bez ciebie żyć nie potrafimy. 

Śmierć 
Chcę by , z tobą pogodzony, gdy złożysz ofia

rę i pie1-wszy pójdziesz na nową śm i erć. 

Cesarz Overall 

Znajdę silę dla o fiary, choć ludzie n, to n ic za

służyli. 

Śmierć 
A więc nie wrócę do was. 

Cesarz Overall 

Miałbym odmówić przeżycia czegoś, o co 

proszą c i erpiący? „. Tak, zrobi ę to. 

Śmierć 
Podaj rękę! 

Nr 19: Pozegnanie cesarza - aria 
Andante moderato 
Cesarz Overall 

Spośród wszy ·rkich spraw, które się wydarzyć 

mogą 

Jes t tylko jedna, wobec której boski uśmiech 

ustępu ie: 

Jes t nią pożegnanie. 

(do dobosza) 
Od wieków otacza nas godzina, 

Twa ręka je zcze w dłoni mej. 

A moje ciemne życie w tej dloni czuje twe. 

ie płaczci e za mną! 

(Śmierć powoli przyjmuje postać Hermesa) 
Pójdę za tym obcym młodzieńcem, 

Nie powiem dokąd, tego ci nic powiem. 

Lecz we mnie tkwi nadzieja cicha, Że wrócą. 

Rzeki popłyną, góry mnie owczą. 

Na gór kich polanach w słońcu 

I na ostrym wietrze zakwitną kwiaty. 

A tam, gdzie ciebie nie ma, spadnie śnieg . 

Gdzie ciebie nie ma, spadnie letni deszcz. 

Jest wie le rzeczy, gdzi e ciebie nie ma. 

Pomyśl : dziecko zbliża się do studn i, 

Przed kuźnią czeka koń , chce być podkuty. 

Pomyślcie o mnie, bez lamentów itd. 

Nic to pożalowania godne, co jest daleko, 

Lecz to, co bliskie i co spoczywa w odwiecz-
. . 

nym cieniu. 

(Śmlerć łagodnie bierze cesarza 1.a rękę i p1"ze
chodzqc przez lustro odprowadza go. Zza sceny 

25 

słychać chorał) 

Nr 20: Finale 
Largo semplice, dolce grazioso 
Dziewczynka, Dobosz, Arlekin, Głośnik 

Przyj dź śmierci, nasz gośc i u drogi, 

Przyjdź do na zego serca. 

Zdejmij z nas cierpienia życia i ciężary. 

Zaprowadź nas na odpoczynek, po nędzy 

i boleści. 

Naucz nas uznawać u braci naszych 

Radości i cierpienia. 

A także naucz nas naj święt zego przykazania: 

Nie używaj wielkiego imienia śmierć nada-

rem no. 

(kurtyna opada) 
Pożegnanie cesarza 

(alternatywna wers;a ani Overalla Nr 19) 
Wojna skończona. Mówisz o rym z dumą. 

Czy tylko ta wojna, ostatnia? 

Białe chorągwie załopoczą . 

Ze wszystkich wież zagrają dzwony. 

Gł upcy zaś tańczyć będą, śpiewać, skakać. 

Jak dłu go jeszcze? 

I tylko ogień dogaśnie, nieugaszony! 

Niebawem znów zapł onie. 

Od nowa śmierć rozpoczn ie bieg 

A ja spocznę w wyśnionym grobie. 

Ach, gdyby moje dzieło się udało! 

Kraj uwolniony z ludzkich okowów 

Rozciągałby się znów 

Wśród nieskoszonych pól. 

Ach , gdyby' my tak scz.ezl i. 

Od zarania lasy rosną same, 

Tylko my trzymamy je w uwięz i . 

N ikt przecież wodzie nie przeszkadza, 

Samej torować sobie drogę. 

Śmierć powraca, i głód, i milość, życie! 
Chwibmi chmury, chwilami błyskawice. 

Lecz nigdy więcej mordu. 

Życie nasze teraz - w twoich rękach, 
Chwy~ je, weź! 

Finał: Przyjdź śmierci , ttd. vide Nr 20 

Tlstm1lc:t.e11ie: Aleksa11der Opalski 
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Composers of the Jewish Nation 
in European Music 

recently received a most intcresting book from Prof. Marian 
Fuks, who e enlightened advice has served me well for 
many years : Księga sławnych muzyków pochodzenia 

żydowskiego [A Book of amous Musicians of Jewish Origin]. They are 
all there: from George Bizet and Felix Mendelssohn-Bartholdy to 

Aaron Copland and Erne t Bloch; of the Polish compo er-performers, 
suffice it to mention Henryk Wieniawski and Grzegorz Fitelberg. 

The years of the Second World War levelled the fortunes of many 
musicians living at that tim , including composer of J ewish origins, 

most commonly ending in a tragic death. 
Wishing tO devote attention in our program mes to music of the J ewish 

nation, our choice fell on Der Kaiser von Atlantis by Viktor Ullmann. 
This work, written in the Terezin ghetto and brought to dress rehearsal 
was uhimately never premier d and the composer, together with hi wife 
and son, was transported to the Auschwitz concentration camp, where 
he perished with his family on 18 October 1944. On the way to 
the extermination camp, he managed to pass on the manuscript of the 
opera, which fortunately survived; it is held in the Yad Vashem Institute 
in Jerusalem, and it is thanks to the kindness of this institution that we 
are performing this exceptionally interesting work, on the basis of 

the autograph, without any changes. 
Incidentalły, it is worth m ntioning that a similar fate befell the brilliant 

Poli h compo er of Jewish origins Józef Koffler. In the above-mentioned 
tome Prof. Marian Fuks write thus: 'In 1914, he travclled to study in 
Vienna, where he studie composition and mu icology. It is not entirely 
certain whether his tutor included Schonberg himself, who had such 
a great influence on his work. In l 916, he broke off his studies due to 
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a call-up from the Austrian army, from which he transferred, in 1918, as 
a volunteer into the Polish army [ ... ] In 1920, he returned to Vienna, 
where he completed his studies in composition, conducting and musi
cology. In 1923, he was awarded his doctorate and returned home to 
Poland [ . . . ] His lively activities were exceptionally diverse [ ... ] In the 
years 1928- 1941 he gave, as a professor, a class in theory and composi
tion at the Conservatory of the Polish Music Society in Lviv. Not all of 
Koffler's output, which comprises 3 symphonies, a series of orchestral 
works, including a Polish Suite, ]oyful Overture, Variations and Musique 
de ballet the ballet Alles durch M. O. W, the cantata Miłość [Love] and 
a cycle of 40 traditional Polish songs - has survived to the present day. 

Koffler's generally quiet, happy and successful life wa hattered by 
the nightmare of war. When the Germans took Lviv, in 1941, Koffler, as 
a J ew, was forced into hiding with his wife and son. They were concealed 
for some time by friends in Wieliczka and Ojców, at the home of one of 
his pupils, wher he survived the clearing of the Ghetto. Finally, under an 
assumed name, he hid at the home of another of his pupils - a rural 
church organist - in the area of Sanok and Krosno. And perhaps he 
would hav survived the war, were it not for a fateful incident. Róża, 
Koffler's wife, a woman of exceptional and original beauty, attracted the 
attention of one of che Germans. She was arresred, and Koffler voluntar
ily gave himself and his on up to the Nazis. In 1944, shortly before the 
liberation of the territory wher the Kofflers had been hiding, the 
Germans shot the entire family.' Prof. Marian Fuks ends with the fol
lowing remarks: 'Many of his works were lost during the war. Yet, chat 
which remains represents a lasting contribution to Polish music, and, 
above all, to the musical culture of our times.' 

Thanking Prof. Marian Fuks for the book, which has proved so 
helpful, I should add chat here at the Warsaw Chamber Opera we are 
preparing a production of the recently di covered tage work by 
Józef Koffler Alles durch M. O. W. 

Stefan Sutkowski 

JO 

Piano 

ALL~5 DURC~ M. O. W. 
f :n Sp:el f~r Tanz, :zwcz: Solosł:mmen und 

(em:sc.hłen Chor-. :n cztn<Zm Aufzu~. 

vcn ALFRH> J.UST . 

Einleiłung, Cho rai und Jazz.. 
Ruhlge V/erl~/. ( H.11. J a 126) 

Musik von 

JO~tf: k'OHLrR op.15 
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JEWISH MUSICAL CULTURE IN EUROPE 

Premiere 5 March 2005 
Performances 6, 7 March 2005 

Viktor Ullmann 

DER KAISER VON ATLANTIS 
(The Emperor of Atlantis) 

Original German version 

Libretto 

Peter Kien 

Direction and scenography 

Tomasz Konina 

Musical direction 

Kai Bumann 

Costumes 

Marlena Skoneczko 

Kaiser O erall 

Lautsprecher 

Der Tod 

Harlekin 

Ein Soldat 

Bubikopf, ein oldat 

Der Trommler 

Casr 

- Witold Żołądkiewicz 
Sławomir Jurczak 

- Jerzy Mahler 

- Krzysztof Kur 

Piotr Rafalko 

- Julita Mirosławska 
Dorota Lachowicz 

Chamber Instrumental Ensemble of the Warsaw Chamber Opera 
Przemysław Marcyniak - flute, Tytu Wojnowicz - oboe, Artur Pachlew ki - clarinet, Toma z Duda - saxophone, 

Lubomir Jarosz - trumpet, Piotr Wąsik - guitar, Monika Raczyńska - harp ·ichord/piano, 

Krzy ztof Maro ek - harmonium, Marta Maślanka- p rcussion, Piotr Ma'L1nka - percussion, 

A sistant director 

Lidia Juranek 

Krzy ztof Bzówka - I st iolin, Józef Kol inek - 2nd violin, Dariusz Kisieliński - viola, 

Jerzy Muranty - ello, Waldemar zoff - double-bass 

Assistant con<lucrnr 

Przemysław Fiugaj ki 

Preparatory work with soloil>tS 

Dagmara Dudzińska., Liliana Grobelny, 

Violetta Łabanow, Ewa Pelwecka 

Conductor 

Kai Bumann 
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JEWISH MUSICAL CULTURE IN EUROPE 

T he twenticrh cemury added to the histo

ry of music a new, previously unknown 

genre: the music of concentration camps and 

extermmat1on camps under totalirarian 

regime . Following the Second World War, the 

barrier of forgettin~ functioncd for qui te some 

time, with no linie force, and when it wa 

finally broken, a literature began to be created 

which has now grown to truly vast propor

tions: it i remembrance, the documentation 

of fact , mu ical imerpretation, ocial inter

pretation, and that wirh an expanding scope 

and with the amicipation f axiological inter

pretation. Hitherto unfamiliar entries have 

appeared in the most important music ency

clopa dias, new research re u lts are continu

ou ly being publi hcd. Current so ial aware

ness is becoming convinced of how important 

it is to remember about what occurred and of 

what morał significance is rhe imperarive of 

protecting rhis memory from oblivion. 

Mu ie in rhe Nazi camps took a variery of 

forms; it also had purposes so strange and hor

rifying that they were previously inconceiva

ble, and even today there is no way for u to 

comprehend them. And music played umil 

death and for death. In one camp its ounds 

were intended to cover the hot of the firing 

squad ; in another, Auschv itz, 'Arbeit macht 

frei" so Auschwitz maintaincd a permanent, 

practising rche tra. And passing the time 

after carrying out executions? Music served 

this purpose, too. (It sometimes scrved musi

cal connoi scurs, but what arc wc co do with 

the thoughr that it could have been the mu ie 

of Mozart?). In his book entitłed La Haine de 
la musique, Pascal Quignard appropriarely de

votes a separate chapter ro music in the Nazi 

camps. 'Music is the only one of all the art 

which cotlaborated in the extermination of the 

J cws by the Gerrnans from 1933 to 1945" 

- with rhese words he open the chapter. 

Ir contains a cenain separate notion, whjch 

I shall quote in full: 'Ev en i n the death 

camps". 
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Within the universe of the Nazi camps, the 

camp at Terezin wa unique of its kind: it per

mitted genuine concert life and mu ical out

put (although there wa n piano, no mu ie 

paper, etc). This was po ible duc to the offi

cia] combinacion of rwo function. of chi 

transirional point on the way to further camps 



'in the East": that the extermination be indi 

recr or momenrarily deferred; and that the fic

tion be created f a model camp for interned 

J ews where the li ing conditions were bea

rable - this for the immediate purposes of 

propaganda. Indeed, che internees er ated 

there a most incensive musical life wich a high 

standard of performance. New compositions 

were written for example by Gideon Klein 

(a great composirionał and pianistic ta lent) 

Pavel Hass and Hans Krasa, to name bur a few 

of che oucscanding musicians. But the best of 

the be t was Viktor Ullmann, who wrote in 

Terezin three piano sonatas, chamber music 

and numerous ongs. 

Viktor Ullmann wa bom in Cie zyn on 

1 January 1898. He was deported to Terezin 

on 8 September 1942. He was a versatile musi

cian: a well-known composer, conducrnr 

(a istant tO A. Zemlinsky) and music critic. 

Among his mu ie teacher were Arnold 

Schonberg and Alois Haba. On the day of hi 

deportation, he had already accumulated 

a sizeable compo itional output and great musi

cal experience. In the camp he wrote around 

rwemy composition , inc luding three piano 

sona ras, many ong · (including works to 

J ewish Hebrew texts and to poetry by 

Holderlin, C. F. Meyer, Trakl and Rilke, which 

has its own, vital cultural ugge tiveness), 

chora! ongs, and mu ie for Adami - a land 

destined to be lain under water. 

The one-act opera Der Kaiser von Atlantis, 

defined in the core a a 'play'', offer us a pe

cial musical experience: it is one great swelłing 

musical arch, beginning with neutra l 

announcemenrs of the show given through 

a loudspeaker, o er to the fina! aria and to the 

limactic chorale, in Lutheran style, which 

fołlows. From the bare word - deformed, 

moreover, mechanically, diffused tbrough the 

loudspeaker - to musical plenitude: rhe indivi

dual climax of che aria, and the col lecrive, 
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choral apogee of the chorale - and a chorale 

redolenr of Bach, at chat. The narrative thread 

of the opera leads us through many musical 

genres, style and texture , f con tantly 

changing dramaturgical functions; every now 

:J.nd chen there i a change in tempo, a frag

ment will change its musical character, its 

mood . This dramatic nerve is exceptionally 

sensitive agicared by a succession of different 

types of verba! text - now most pro aic, now 

powerfully lyrical. Perhaps all rhese facts 

togerher might permit us to state in general 

terms that this opera by Ullmann and Peter 

Kien adheres to a openly expressionistic style. 

So we have a voice speaking directly and 

mechanically, melodrama, recitative secco and 

accompagnato, arioso, aria, duet, trio, chorale, 

mtermezzo; we encounter canzona, pas

sacaglia, minuet, and also blues and shimmy; 

a number of quotarions are written imo the 

score, which also manifest discernible influ

ences, such char we might mcntion Bach, 

Mah ler, the German nationa l anthem, 

a Lutheran chorale, and motifs from uk and 

Dvorak. A great variet, , which in an expres 

sioni tie work i perfectly appropriate. 

The camp conditions allowed for a core 

wich a full quora of even, artisrically h igh 

-class, vocal soloists, but only 13 instruments, 

who e configuration gives to the instrumema] 

layer of the opera a peculiar colour. Let us 

define it by li ring the in trument of that 

bamber orchestra: flute, oboe, clarinet, alto 

saxophone, trumpet, fir t and second iolin, 

viola, cello, double ass, tenor banjo (guitar), 

percu i on, harp ie hord (or piano). 

UUmann completed the opera, written to 

a libretto by the young, 25-year-old, painter 

and poet Peter Kien, on 13 January 1944. lt 
ride makes an obvious :illusion to che domi

nant power of Hitler, and many moments 

throughout che work r late directły or indi

rectly to the on-going war and to the simarion 

of the prisoners of che Holocaust. The work is 

profoundly philosophical, addressing the 

problems of life and death in an extreme situ

ation, and articu lating a message ex profundi . 

Let us focus on a few general aspects of the 

opera's text, as well as on a couple of details. 

The opera begins wirh a Prologue, and leads 

through four Tableaux to an Epilogue, com

posed in rhe form of a Chorale. The Prologue 

i a kind of melodrama, with ie mechanised 

voice, i. e. a voice over music, but emitted 

through an unseen loudspeaker. lt announce 

the persons participating in the opera and lead 

inro its first Tableau. The main problemacie 

triangle in thi seven-person musical play com

pri e three character : the all-powerful 

Emperor Overall (Deutsch/and itber Alles 

comes to mind), Harlequin, i. e. the principle 

of life, and Death, the principle of death. The 

Drummer is in the service of the Emperor, the 

totaJitarian power, the voice emitted rhrough 

the Loudspeaker is impersonal and the couple 

of Soldier and Girl are ordinary people search

ing for love, tbrown into a totalitarian situa

tion, but also capable of opposing it. 

In the inhuman situation, the two afore

mentioned principles of human Life cease to 

function; in the opera s symbolism, the rwo 

character 'abdicate", and rhis is che ubject of 

their conversation in Tableau I. Harlequin i 

fed up with himself, and relates how people 

are no longer capable of laughing, wbił t 

Death has been working since che beginning 

of the world, and says he is now old and rired, 

and unable to cope as before. People no longer 

re peer him. The su pen ion of life wil not 

pose such a problem for che Emperor a the 

refusal of Death, who make things difficult 

for him (and how!) . (In Kien' poetry, Death 

i not the same as murder, which is now, and 

will remain, ar the unconditional ervice of the 

Emperor.) The Drummer proclaim , in the 

name of Emperor Overall, total war, 'all 

against all", which at the time the opera was 

written took on a prophetic significance, 
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when one considers the end of Hitler' ru le. 

Death feel offended; after all, the power to 

take human oul was granted to bim alone. 

Whilst Death's aria from Tableau I ha 

a bluesy character, the dance of death in 

Tableau II is, a tonisbingly, a minuet. The 

action unfolds in a desened palace, where the 

Emperor carries on a dialogue with the 'fan

tastical loud peaker" (again rather prophetic, 

like Hitler in the Reich's bunker in Berlin). 

He learns that the fortifications of a certain 

city ha e been overrun by the foe, the inhabi

tants of the city are dead, and their corpses 

have been marked down for 'sałvage" . Soldiers 

in their thousands struggle with life, unable to 

die due tO Death's demurral. The Emperor 

calls on Death fo r help, in vain, and so resorts 

ro proclaiming a secret means for eternal life, 

with the resuh that noth ing can now prevent 

the soldiers from wielding arm for the 

Emperor and the Fatherland forever. 

Tableau III portray the 'ordinary people": 

the Sołder and - from the opposire group 

- the 'Girl'. One hears word of friend hip 

and love. The Drummer is unable to convince 

the Soldier by the argument that 'real men follow 

only the drum". The Soldier throw · down his 

rifle. There fellows a danced intermezzo, 

significandy enritled 'The Living Dead". 

And chen we return i.n Tableau IV to the 

Emperor's palace. The Loudspeaker informs 

the Emperor (as if it were Apri l 1945! chat 

insurgents have taken Hospital No. 34 with the 

living dead, that doctars and instrucrors are 

going over to the other side en mas e, and that 

the generals of the 12th army have topped pre

seming reports . Next i a highly eloquent scene 

featuring a confronrarion between Harlequin 

and the Drummer. Harlequin's head is filled 

with buying sweets, going to the circus, riding 

hi rocking-hor e, sliding along on his arche! 

and his abashed gaze on seeing the glances of 

little girls. He i able to declare that 'wirh our 

pure thoughts we hav routed the injustice of 



the world", and then hum a lullaby (in the con

ditions of the Terezin camp a lullaby mu t have 

bcen r ceived as a lament, as a tragic genre). The 

Drummer incessamly speaks in the plural, as 

'We, Emperor Overall" . And the Ernperor 

desccnds inro a frantic gibbering abou t millions 

of cannons (today it reminds one o f the 

Wunderwaffe from the end of the war), rears 

the currain from the mirror - and there sees the 

face of Death. T he next two arias are the aria of 

Death (in praise of the liberation that he brings) 

and the farcwell aria of the Emperor, in which 

he denies everything that he ha hitherto lived. 

Now he becomes the first victim of Death, who 

in leading away the mperor gradualJy take on 

the figurc f Herrne . Behind the stage the 

Chorale rings out, pleading for Death to come, 

summoning rhat longed-for guest. It i not dif

ficult ro imagine what thi opera would havc 

meant in Terezin. Rehearsals began in the sum

mer of that ycar, in cellar L 411. However, it was 

never perforrned, be it because of an SS ban, the 

perforrners" fears over the explosive contents 

of the work, or else due to the deporting of the 

musici:m to the gas charnbers of Auschwitz, as 

occurred in the case of many concert and stage 

productions. One may piccure a rehearsal of the 

opera: there is Emperor Overall, Walter 

Windholz, Death, played by Karel Bem1an, the 

voice of the Loudspeaker pro 1ided y Bedrich 

Borge , Da id Griinfdd a Harlequin and the 

oldier, the Drummer played by Hilde 

Aronson-Lindt, and the character of the Girl 

by Marion Podolier. Rafael Schachter was down 

co conduct, with d irection cntrusted to Karl 

Rei11hard and the scenery and costumes 

designed by Peter Kien. 

Viktor U ll mann was rransported to 

Auschwitz on 16 October 1944, and extermi

natcd rhcrc two days l::ner in gas chamber 

no. 2 of the Birkenau camp. He bad imended 

to take h is scores with bim whcn tran poncd 

but was persuaded againsr it at the last minute. 

Thcy remained in Terezin, were saved, and 

were rediscovered only many years later in 

London. Peter Kien met wirh the same fare as 

Ullmann - also in Auschwitz. 

The opera wa not premiered umil thirty 

years larer, in Amsterdam, in 1975, whil ·t 

a version closer to the autograph of the s ore 

wa produced by the Neuko llner Oper in 

Berlin in J 989. 
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The circumscances under wh ich iktor 

Ullmann and Peter Kien wrote Der Kaiser von 

Atlantis, the significance of the opera, its sub-

tance, both thar which was manif e t in the 

conrext of those times and chat which ir rakes 

on from a present -day perspectivc, the spiri

tual message transmitted by the writer in the 

extreme situation of an historical cataclysm, 

and cast - to use the metaphor of Paul Celan 

- like a bottle into the surrounding ocean, 

impervious, empty and . ilent, and finally the 

artistic qualit ies of the composition, written 

witb <l ignity in a state of impending death and 

intended as high art, di playing, in it extraor

dinary space of a culture impri oned during 

the time of the Holocaust, c idence of the 

upreme mora! integrity of the authors - all 

the e moments together form the image of an 

exceptional work, without parallel in the 

history of music. 

Michał Brist1ger 

. ~ ~ . -- ---- -
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THE EMPEROR OF ATLANTIS 

Libretto 

Loudspeak.er 

Hello, hello! You are about to hear The Em pe

ror of Atlantis, a kind of opera in four cenes. 

The characters are: 

Emperor Overall of Atlantis hirn elf, who ha 

not een seen for years. He spend all his time 

hut up in his enormous paJace, quite alone, o 

as to concentrate on ruling. 

The Drummer-girl, a not quite real phenome

non (like the radio). 

The Loudspeaker, who can be heard but not 

se en. 

A soldier and a girl. 

Death, who appears as a retired soldier ... 

and Harlequin who knows how to laugh 

through his tears. He stands for Life. 

The first scene is et nowhere in particular. 

Death and Harlequin are ruck in a kind of 

limbo: the living can no longer laugh and the 

dying can no longer łamem, in a world which 

can neirher enjoy life nor embrace death. 

Death, who is monally offended by the hus tle 

and bu cle, the exaggerated pace and the 

mechani ation of modern life, breaks hi 

word and decides to teach humanity a le son: 

from now on, no-one will be able to die . 

Hello, he llo! The rory begins! 

SCENE 1 
Harlequin and Death are sitting on a bench. 

Harlequin, a bearded old man, is singing. 

Death, in a threadbare unifom1 dating from 

Habsburg tzmes, is drawing patterns with his 

sabre zn the sand. 

Harlequin's Aria 

The moon stride over the hilJs on riłt , 

the boy thir t for Io e and wine. 

he has taken them both a ay, 

they will not come back again. 
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What are we to drink now? 

We'll drink blood now. 

What are we to kiss now? 

The devil's backside . 

The world's all topsy-rurvy, 

whirling like a merry-go-round. 

We're riding on the coachman's seat. 

The moon is white, blood is hot, 

wine is sweet, love is in paradise. 

What remains for us in thi poor world? 

We'd sell our ouls at the neare t fair. 

Will no-one buy us? 

A we all wam to be rid of ourselve , 

we'll have to go wherever the four wind · blow us. 

Ah! 

Death 

Shm up! What is there to ing about? 

Harlequin 

I'm on ly inging. 

Death 

What day is it today? 

Harlequin 

I ceased to notice the changing day when 

I was no longer able to change my shirt each 

day, and so I onły change days when I put on 

clean linen. 

Death 

That mean you mu t stili be ruck in last year. 

Harlequin 

Perhaps it' Tuesday? Wednesday? Friday? 

One' the same as another. 

Death 

Days, day , who will buy some day ? 

Death, Harlequin 

Day , days, who will buy some days? 

Fine new day , not yet used. 

One's the same as another, etc. 

Perhaps one will bring good luck, 

::md then you'll be a king. 



Old days, cbeap at the price -

who will buy some days? etc. 

Harlequin 

I have nothing left to live for since I began to 

despise my elf. You ought to do away wirh me 

- rhat's your job, aftcr all. I'm so bored, I can't 

bear it any mare. 

Death 

Leave me alone . you can't be clone away with. 

Laughter which knows how to mock itsełf is 

immortal. You can't escape, you will always be 

Harlequin. 

Harlequin 

And what is tbat? A memory, paler chan the 

yellowed photographs of those men who no 

longer know how to smile. 1 can't make any

one laugh. If on ly I could forger rhe raste of 

young wine, if onJy I could respond once mo

re to the uofamiliar much of a woman. 

Death 

You make me augh with your talk. You are 

hardly three hundred years old, whiJe I've been 

around since time began! Now I am old and 

can't keep up any mare. But you should have 

seen me once! 

Death 

They bad uch war rhen, when people u ed to 

wear the most splendid clorhes - and all in my 

honour! 

Gold and purple, hining suits of armour: 

warriors used to array themselves in their 

finery, like a bride preparing herself for her 

hu band-ro-be. 

Colourful banner would flutter over the ca

valry, the infantry would play dice on the 

battle-drum; and when they danced, the bones 

of the women would crack and they would 

become damp with the weat of their partners. 

I have raced o often alongside Attila' horses, 

Hannibal's elephants and Genghis Khan' 

tigers that my bones are too weak now to fol

low che motorised cohons. All l can do is limp 

after the new angels of death; I am no more 

than death's lackey. 
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The Drummer-girl 

Hello, hello! Attention! Attention! In the 

name of His Majesty, Emperor Overall! 

We, by the grace of Cod the one and only 

Overall, pride of the Fatherland, humanity's 

blessing Emperor of both the Indies, Em peror 

of Adanti , reigning Duke of Ophir and Lord 

High Steward of Astarte, Ban of Hungary, 

Cardinal-Prince of Ravenna, King of Jerusa

lem. And, as a mark of our divine nature, Arch

-Pope! In our infallible, all-seeing wisdom, we 

have decided to declare throughout our 

domain a great and błessed war of all against :ill . 
Every child, whether boy or girl; every maiden, 

wif e and mother; every man, whether stooped 

or upright, shall now bear weapons in this ho

ly struggle, which will be crowned wirh victo

ry for our apostolic Majesty and the annihila

tion of evil in our domains. Let our victorious 

campaign now begin. 

Our old aJly, Death, will march before us wich 

hi glorious banner, in the name of our great 

future and his great past. Figbt bravery! De

creed in the fifteenth year of our bies ed reign. 

Signed: Overall! 

Death 

Do you hear how rhey mock me? Only I can 

summon .ouls! Carry the flag! My great past! 

Your greac future! Death's succe sor! 

Harlequin 

Ha ha ha ha ha ha ha! 

Drummer-girl 

We, by the grace of Cod the one and only 

Overall ... (Exits) 

Death 

(He draws his sabre.) 

Ha ha! In the name of your great future! 

Harlequin 

What are you doing? 

Death 

(breaking his sabre) 

Making sure that the future of humanicy is 

great and long!! 

(The curtain falls.) 

SCENE2 

The curtaln rises on the empty imperial pałace to 

reveal a desk, a large nurror-like frame draped in 

black, and an imagina1y loudspeaker. Emperor 

Overall sits stifjl.y, wntlng. uddenly he duck._, 

down, starts nervously, and glances quickly 

behind him. He speaks into the telephone: 

Emperor Overall 

What time is it? 

Loudspeaker 

Five thirty-two. (Overall ad;usts his watch.) 

Hello, hello! This is the imperial guard! Cap

tain of the watch. The cordon around the 

pałace has been tripled in accordance with 
. . 

your mstrucnons. 

Emperor Overall 

Are your weapons at the ready? 

Loudspeaker 

They are. 

Em peror Overall 

Good. 

Loudspeaker 

Hello, he llo! 

Armed hordes, aeroplanes and underground 

torpedoes have destroyed the defences of 

a third rown. The inhabitams are dead. The 

corpses have been disposed of. 

Emperor Overall 

How many? 

Loudspeaker 

Ten thousand kilos of pho phorus 

Emperor Overall 

Ye ! (He dials a mtmber.) 

Get me the court. 

Loudspeaker 

Hello, hello, this is the court. 

Emperor OveraJI 

The assassin? 

Loudspeaker 

He was condemned ro be hanged at four thin:een. 

Emperor Overall 

So he is dead? 

Loudspeaker 

Death is expecred any moment now. 
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Emperor Overall 

What? Expected? When was the sentence 

carried out? 

Loudspeaker 

At four thineen. 

Emperor Overall 

But ir's naw five thirty-five! 

Loudspeaker 

Death is expecred at any moment! 

Emperor Overall 

Have you gone mad? Isn' t the hangman capa

ble of banging someone to death in one hour 

and twenty-two minutes? ! 

Loudspeaker 

Death is expected at any moment! 

(Overall leaps to his feet.) 

Emperor Overall 

Have I gone crazy? Is Death to be wrested 

away from me? Who will fear me now? 

Does Death refuse to do his duty? Has he 

broken his old word? Who will obey the 

Emperor of Atlantis now? Hello! Try che 

firing quad! 

Loudspeaker 

Your order has been carried out. 

Emperor Overall 

Weil? 

Loudspeaker 

Death is expecced at any moment! 

Emperor Overall (falling back) 

What's that? Get me the doctor! 

Loudspeaker 

Hello, doctor here! 

Emperor Overall 

Weil? 

Loudspeaker 

He's still a1iv . A trange sickness has broken 

out. The soldiers cannot die. 

Emperor Overall 

Find out what causes rhis sickness . How many 

have died since the epidemie sraned? 

Loudspeaker 

None. Thousands are wrestling with life, doing 

their utmost to die. 



Emperor Overall 
Thank you! I will make the necessary 

arrangements. 

Loudspeaker 
Mini try of Foreign Affairs! 

Posters at every Street corner, proclamations 

on the radio; drummers in the village . 

Ernperor Overall 
We, the one and only Overall, bestow on our 

loyal soldier the secret of eternal life. He who 

possesses this is safe from death: no injury; no 

sickness can henceforth prevent him from ta

king up the sword in defence of his lord and 

hi fatherland. Death, where i thy ting? Hell, 

where is thy victory? 

(Curtain) 

SCENE3 
A simple soldier and a girl, Bubikopf (= with 

cropped hair), meet on the battlefield. 

Soldier 
Who goes there? 

Bubikopf 
Halt! Stay where you are! Are you a man? 

Sold i er 

Yes a man! 

Bubikopf 
But an enemy! 

(She fires her pistol and he flings himself to the 

grmmd. Thinking that she has hit him, she mshes 

towards him. He Leaps up, they struggle, and he 

o·verpowers her.) 

Drummer-girl ( ojf-stage) 

... be tow on our loyal soldiers the secret of 

eternal life ... 

Soldier 
Such white kin! 

Bubikopf 
Shoot me, don't prattle on! 

Drummer-girl 
... i . afe from death„. 

Soldier 
In my youth I once walked along the river-bank 

wirh a girl whose eyes were a bright as your ! 
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Bubikopf 
I'm not yer old enough to be able t rem1m ce 

about such rhing ... Finish me off! 

Drummer-girl 
... Death, where is thy sting? 

Heli, w he re is thy victory? 

Bubikopf 
The Emperor has ordered u to kill, sodo it 

quickly! 

Sol dier 
Bearing heavy weapon wilJ only make your 

lender shoulders ache! I don 't want you to suf

fer - look, the world i full of ljght and colour. 

Bubikopf 
You must have liv d a long time„ . 

I don't understand you. 

(He kiss es her. She raises her weapon, then 

throws it away and rushes into his arms.) 

Bubikopf 
Is it true rha t rhere are regions 

which have not been laid waste by shelling? 

Is it trne chat rhere are words 

which are not harsh and brutal? 

I it true that rhere are meadows 

full of bright colours and sweet fragrance? 

Is it true that there are mountains 

which glow blue against the elear sky? 

(The Dmmmer-girl enters.) 

Drummer-girl 
Come away from hcre, come with me! Come 

with me! 

Bubikopf 
Come away from here, come with me! 

Drummer-girl 
Th Emperor and duty call you! 

Bubikopf 
The di tant sunlighr beckons us! 

Death is dead, there's no need to fight! 

Drummer-girl 
You are called to the battle, you are called ro 

death! 

Drummer-girl 
The drum roars, the drum booms, 

the drum is the only thing that turns a man on. 

Ah! Its skin i a smooth as a woman's, 

its body has pleasing curves 

and its voice is loud and elear! 

Only the drum gets a man going! 

Soldier, Bubikopf 
Naw that which make death beautifuJ is m 

full bloom: the flower of love, which brings 

peace to all. 

(The Drummer-girl exits. Bubikopf and the sol

dier embrace.) 

Soldier, Bubikopf 
See, the clouds have dispersed 

which for so long marred our sight, 

and the country which was shrouded in grey 

has suddenly become suffused with light. 

Dark shadows become paler 

when the sun sends down its golden ray , 

and death becomes a poet 

when he is united with love. 

(The curtain falls.) 

'The li-ving dead' 

(The curtain rises.) 

SCENE4 
The imperial palace. Overall is sitting at his 

desk. 

Loudspeaker 
Hello, hello, this i the General-in -Chief. 

Ho pita! 34 for the liv ing dead was stormed 

by the rebels at three o'clock; doctor and in-

tructors are defecting en masse. Th insur

gent ' colour are black and their coat of arms 

consists of a blood-stained plough. They have 

n battle-cry: they are silent and embirtered. 

The generals of the Twelfth Army have not 

yet filed a report. 

Emperor Overall 
Anything else? 

Loud peaker 
That is all! 

Emperor Overall 
Good! 

(He ontżnues writing,from time to time glancing 

ro und. H arleqi-tin appears through a trap-door.) 
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Harlequin 
For a farthing we trotted off to buy sweet , we 

planned to run afrer the circu . We rode our 

hobby-hor es together, we went sledging on 

our new chool satchels . We trembled when 

young girls looked at us, we chased away the 

wrongs of rhe world with pure thoughts. 

(The Dnm1mer-girl enters. Rigidly, and in an 

authoritative voice.) 

Dru m mer-girl 
We, Overall, we, Overall, 

the world i full of our deeds . 

We will never confess them on this earth, 

not even under torture. 

InrelJigent or fooli h, wise or senseless, 

we, OveralJ. 

Harlequin 
Sleep, child, sleep: 

I am an epitaph. 

Your fathe r bas fallen in rhe war, 

your mother stuff s her red mouth, 

sleep, child, !cep. 

It's late, child, ir's late, 

the man in the moon i making hay. 

He mows down happine , 

leaving none bchind, 

and by the time the sun rises 

it' all withered away! 

So put on your li ttle red dre s, 

and ing the song once mare. 

Em peror OveralJ 
Hello, Ministry of Foreign Affairs! 

Wruch po itions are held by rhe in urgents? 

Loud peaker 
57 - 3 - VIII - 120 - XXXII/ l - 1011 / B 

Emperor Overall 
Has the proclamation been printed? 

Loudspeaker 
Printed and disparched. 

Emperor Overall 
Yes! 

(He dials a number. A babel of voices, snatches 

of the impen.al proclamation, and a general 

i{proar can be heard. Then:) 



Loudspeaker (speaking from another station) 

A terrible physician has lifted the scales 

from our eyes and curcd us of our blindness. 

The punishment we must suffer, and the 

terrible pains we mu t undergo, are 

commensurate w ieli t he enormity of our 

sins . We shall bear our sufferings meekly 

an d not rest umil the last remnants of 

hatred and intołerance have been eradicated 

from our hearrs. With our own bare hands 

we will tear down the Devil's reel 

ntrenchmenrs .. . 

(Overall abruptly switches off the radio. As 1f in 

a dream, he continues his half frenzied writing 

and calculat1ng.) 

(Overall leaps up and rus hes forwards.) 

Emperor Overall 
Five, six, seven, eight, nine, ren, one hu ndred, 

one rhousand bombs, one million cannon . 

I have surrounded myself with walls wirhour 

window . ven this position i rhe resu lt of my 

calculations! What constitutes a man? Am 

I stiłl a man, or am I God's calculating-machine? 

Am I stili a man? etc. 

Harlequin 

Don't think of chat, don 't think of that. Ha, ha, 

ha, ha, don 't think of rhat. Hello, hello, yes, he 

has surrounded himself with walls. Hello, hel

lo, what constitutes a man? Ye , what con ti

tutes a man? 

Am I stili a man? Or God's calculating-machine? 

Am I stili a man? A man? 

Drummer-girl 

Ha, ha, ha, ha, don't think of that, don't thing 

of that. Ye , he has surrounded himse lf with 

walls without windows. Hello, hello, what 

constitutes a man? The mirror has been covered 

up for years! 

God's calcularing-machine? Am I a man? Am 

I a man? 

(O era!! pulls the cloth from the mirror. Death is 

rejlected in the frame. Overall stands in front of 

the mirror in an attitude of defiance, and makes 

as if to cover it up aga in.) 
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Drummer-girl, Harlequin 

A living corpse! 

Emperor OveralJ 
Who are you? 

Death 

I am Death: Death the gardener, 

who sows sleep in pain-filled furrows. 

I am Death: Death the gardener, 

who pluck weary creamre like faded weed . 

I am Death: Death the gardener, 

who reaps the ripe corn of suffering in the 

fields. 

I am the one who delivers you frorn pesrilence; 

I am not the pest ilence. 

I am the one who re leases you from suffering; 

I am not the cause of suffering. 

I am the comfortable warm nest 

to which a tormemed life flie . 

I am the greatest celebration of freedom . 

I am the final lullaby. 

My welcoming abode is calm and peaceful! 

Come, rest awhile! 

Emperor Overall 
Will you return to us? We men cannot live 

without you. 

Death 

I will make my peace with you if you wi ll 

make this sacrifice: to be the first to submit to 

the new death. 

Emperor Overall 

I am capable of making this sacrifice. But 

humanity does not deserve it. 

Death 
Then I cannot return. 

Emperor OveraJl 

Should I ref usc to undergo rhat which all 

rhose in agony are begging you to bestow? ... 

I will do ie. 

Death 
Then give me your hand. 

Emperor Overall 

Of all the chings chat can happen, only one 

fails to make the Gods smile: saying goodbye. 

(to the Drnmrner-glrl) 

The hour is stili with us , as if forever; your 

hand stil! rest in mine, and through it my dark 

life senses yours. Do nor weep for me! 

(Death gradually takes on the Jeatures of Her

mes.) 
I wi ll follow this strange young man - where 

to, cannot tel l, bur I stili hope that one day 

I may return. 

Rivers will flow and mountains will urround 

me. 

Flowers wil l bloom in the alpine meadows 

warmed by the sun and buffeted by pitiless 

winds. Snow falls, though you are not there. 

The summer rains pour down, though you are 

not rhere. Many things are there, but you are 

elsewhere. 

And when y u think: naw a child goes to the 

well, a horse stands in front of a blacksmith to 

be shoed, thcn rhink of me without lamenting, 

etc. 

For that which is fa r away should not be 

mourned, but rarher that which is near, and li es 

in ev rlasting shadow. 

(Death takes the Empemr gently by the hand 

and leads him through the mirror, white the cho

rale is sung off stage.) 

Bubikopf, Drummer-girl, Harlequin, 

Loudspeaker 
Come, Death, our honoured guest, 

enter the chamber of our hearts. 

Take from us lif e's pai n and woe, 

lead us to rest after grief and sorrow. 

Teach u to honour in our brothers 

the joys and orrows of life. 

Teach us the most holy commandment: 

Thou shałt not take 

Death's gre~n name in vain. 

(The curtaln falls.) 

The Emperor's Farewell 

alternative version of Overall's aria No. 19 

The war is over, you ay wi th such pride. 

Is only rhis war over, the last? 

White flag will wave, 

bel ls will ring joyfully from evcry tower, 

and fools will dance, sing and łeap. 

But for how long? 

The fire has only been damped down, not puc 

out. 

Soon it will flare up again, 

murder will rage anew, 

and yet it wa the peacc of the grave I longcd 

for. 
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If only my work had succeedcd! 

Freed from its human chains, 

the land would tretch out in unmown fields. 

Ah, if only we had withered! 

The woods would grow freely, 

that we only can hinder, 

no one would pre ent the warer fro m 

following its cour e. 

Death returns, with hunger, love and life! 

Now clouds, now lighming, 

but murder never again. 

Our lives are in your hands, 

take them away, take them away! 

Finale: Come, Death, etc. see~ 
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