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Tragikom iczną historię Iwony ująć można w paru słowad1. Ks i ążę Filip, n astępca tron u. spotyka na spac rze to dzi ewczę 

n iepoci ągające ... odpychające„. Iwona jest rozlazła, apatyczna , słabowita , nie śmiała , nudna i tTWożliwa. Książę od 
pierwszej chwili ni może jej znieść , zanadto go denerwuje; ale zarazem nie może zn ieść tego, że musi nienawidzieć 
nieszczęsne j ]wony. I wybucha w nim bu nt przeciw prawu natu ry, które młodzieńcom nakazuje kochać tylko powabne 
dziewczęta. - ie poddam s i ę temu, będę ją kochali - rzuca wyzwanie swej naturze i za ręcza się z Iwoną . 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako narzeczona księcia, staje si ę czynnikiem rozkladowym. Obecność niem a, 
zastraszona, jej rozlicznych defektów sprawia, i ż każdemu przyd1odzą na myśl własne j go tajone braki , brudy, grzeszki „. 
i wkrótce dwór zamienia się w wylęgarnię potworności . I każdy z tych potworów, nie wyłą czając ksi ęcia , poczyna dyszeć 
żądzą zamordowania ni eznośnej Cimcirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie swoje blaski, wszystkie wyższości 
i wspania ł o ś c i i „z wysoka" ją zabija. 
Oto historia Iwony„. czyż aż tak trudna do zrozumi enia ) 

Witold Qomb.romicz 

A rew words are enough to tell the tragicom ic story of Yvonne. Prince Philip, the successor to 1h throne, meets this 
unattraclive and repułsive gi.rl when stroll i11g aboul. Yvonne is languid , listless, tim id, insipid and fainthearted . From the 
very fir t momen t the Prince an't tolerate her; he finds her aggravating but at the same time he can not bear the fact that 
he has to loathe unfo rtunate Yvonne. And he rebels aga inst that law of na tu re which makes young men love only attractive 
girls: "[ shall not yield; I'll love her!" and he challenge his nature by getting engaged to Yvonne .. 
lntroduced to the royal court as the Pnnce' fiancee, Yvonne becomes a disintegrating factor. The silent, intimidated 
presence of her n umerous d fiti ncies bri ngs to verybody's m ind thcir own deeply concealed shortcomings, dirty 
dealin gs and petty sins . Soon the court transforms into a hotbed of atrocities. And each of those monsters in human 
shape, induding the Prince himself, starts burning with desire tomurder this intolerable . either-here-nor-there. Finally, 
the court puts forth all thei r splendour, all the glamour and superiori ty and kills her in their majesty. 
That is the story ofYvon ne - is it really so difficult to comprehend) 
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Rita Gombrowicz. 
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Rita Gombrowicz przed do rnem 
przy u li y Chocimskie) 35, 
gdz ie Witold ombrowicz na p1sal 
/wonr., ksid~żniczk~ Burgunda 

. rszaw 2004 

To wielka satysfakc ja , że po wielu latJch starail closzlo do scenicznej pra
prem iery opery Iwona, ksirżniczka Burgunda. Każde nowe polskie dzieło , 

pows tające w ta k trudnej sferze kultury narodowe j jaką jest opera, powinno 
cieszyć . Jestem przekonany, że postąpiliśmy właściwie wspierając pomysł 

wyboru przez Z gm unta Krauzego tego właśnie dramatu Witolda Gom
browicza jako osnowy libr tta nowej opery. Je j insc n izacja została przygo
towana na scenie Teatru aroclowego przez bitnych pol skich artystów, 
z inicja tywy Biura Teatru i Muzyki Urzędu miasta stołecznego Warszawy 
(pod moim WÓ\ czas kierownictw m ) 'i ra m ach m ecenatu nacl kulturą 
warszawską. Ti raz zaś znalazł a się w repertuarze Opery arodO\ e j. 
Witold Gombrowi cz rzadko bywał w tea trze. igdy też nie był czlowie
kiem teat ru. ie prz rnależa l do specyfi cznego środow i ska hvórców teatral
n 'Ch, gdzi kolw1ck 1 w jakichkolwiek wamn ka h bytowych się znajdowal 

Argenty nie, a potem w Eu ropie. Tym barclziej nie należał do środowiska 

polskich hvórców teatralnych po woj nie, pracujących w warunkach nie
norma111 ych, zawie zonych pomiędzy emigracją patriotyczną , a pisarzami 
zmagaj ącymi s i ę z cenzurą, własnymi postaw m i i mitami polskiej histo
ri i. Chociaż jego duchowa obecność\ polskim życiu li terackim po roku 
r956 stawała się coraz żywsza w miarę u plywu lat. A przecież powszechnie 
Gombrowicz zo tal zaliczony do na jwybitniejszych i najbardzie j znanych 
w świec i e dramaturgów polskich . pr<iwial nowatorską twórczość proza
torską przem iennie z pisar twem dramatycznym: z tragifarsową lwoną, 

ksirż11iczką Bi1rgunda napisaną w 1938 roku (je zcze w War zawie. przy 
ulicy Chocimskie j nr 35 ), ze ślubem z r953 roku oraz Operetką wydaną w 
roku 1966. 
Wielkim propaga torem twórczości tea tral nej Gombrowicza w Europie 
stal s ię od początku lat ześćdziesi;i tych wybi tny argentyński reżys r Jor
ge Lavclli. Poznali się jeszcze za miodu w Buenos Airc~. zaprzyjaźn il i s ię 

i to Lavelli w 1963 roku, jeszcze za życia pisarza, odkrył dla publi zności 

francu skiej Ślitb przyjęt r wręcz sensacyjnie. W 1965 roku zrealizował na 
Festiwalu w Wenecji i w par rskim Odeonie lwon~. ksi~żni.czkę Bwgtmda, 
a\ i97r roh1 - już po śmierci pisarza - Operetkę w Bochum. Potem wielo
krotnie do Gombrowicza w swoich inscen izacjacb pow1·acał. 
W r996 roku Jorge Lavelli kończył s ój d z.i esięcioletn i mandat dyrektorski 
w Theatre ational de la Colline - sceni e utworzonej w Paryżu z jego inicja
tywy. Za · J ynąl wcześniej realizacjam i w teatrach dramatyczn ych , na wielu 
fes tiwalach , jak również na scenacb operowych, by wymienić wied ńską 

Staatsoper, Metropolitan Opera w owym jorku, Operę Paryską , Teatro 
Colón w Buenos Aires i mediola11ską La Scalę. Artysta ul<ladal repertuar 
swo jego Theatre de la Colline wyłącznie z uhvorów w półczcsnych, zapra
s za ł t ż do współpracy nowatorskich twórców i realiza torów, a rezultaty tej 
działalnośc i bardzo wysoko oceniała francu. ka publiczność. Wśród grona 
najbliż szych współpraco\ ników Lavellego 211alazl s i ę Z)'gmunt Krauze. 
Wcześ niej pracował już z LaveUim na festiwalu w Lille oraz w Comedie 
Franc;aise. Krauze skomponował m uz 1kę do pięciu rea li zacji teatralnych 
Lavellego w Thea tre de la Col line. w tym także do Operetki Witolda Gom
browicza w r989 roku. 
I właśnie podcza vspólpracy artys tów w Theat re de la Collin zroclzil s ię 

projekt napisania m uzyki do jedne j z trzech sztuk tea tralnych Gombrowi
cza, ale ty m razem jako samodzielnego d zieł a scenicznego - shvorzenia 
opery, a nie tylko muzyki ..ilustracyjnej" do spektaklu dramatycznego. My
ś lę, że to Lavelli swoim autorytet rn i odwagą art styczną upewnił Zyg
munta Krauzego, że jego zamiar jest wla śch y i że wla~n i e on, zna jący te
at r i twór zość cen iczną Go mbrowicza, jako po lski kompozytor. powinien 
zrealizo\ ać taki arn bitn projekt . Przekona na do tego był a również wdowa 
po pisa rzu, Rita Gombrowi cz . 
Picrnotną inspi rac ją dl:i powstania takiej opery miała być Operdka Gom
browicza . Dowiedz.ial m . i<;- o tym od Zygmunta w końcu 1996 roku 
i j uż w marcu nastę pnego roku - jako ówczesny dyr kto r generalny Teatru 

arodowego - gośc iłem wielk ie<>o LaveUego w War. zawie na rozmowach o 
tym plani . W dwa mies i ące pózni ej, będąc w Paryż u z okaz ji wystawienia 
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e l'occasion du Centieme anniversaire de la naissance de Witold Gombrowicz 
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Okladka i strona tytułowa 
programu prawykonania 
kon ertowego opery 
Z gmunta Krauzego 
w Paryżu , 2004 

Wy rywacza serc Elżbiety Sikory w Centre Pompidou, udałem się razem 
z Zygmuntem Krauze do Lavellego, do jego pięknego apartamenh1 w trze
cie j arrondissement. Polał s ię wtedy szampan za pomyślność projektu, pla
nowanego do realiza cji w 1999 roku równocześnie w Paryżu i nad Wisłą. 
Nieste ty, jak często dziej e sic; z pięknymi pbnami kulturalnymi , z różnych 
przyczyn mogą być one realizowane dopiero po jakimś czas.ie. Tak s tało 
s ię też z projektem wystawienia Operetki. Dopiero więc w 2003 roku ten 
zmodyfikowany j u :ż. plan - z zamianą Operetki (do której może jeszcze kie
dyś powrócimy) na Iwonę, ksirżniczkr B1H"gundci - moglem przeds tawić ów
czesnernll prezydentowi Warszawy, panu Lechowi Kaczy11skiemu. Pomysł 
natych m ias t u zyska! jego poparcie i został wpisany jako wkład miasta sto
łecz nego Warszawy w obchody Rakli Gombrowi cza (2004). ogłoszonego 
przez Se jm z okaz ji setne j roczn icy urodzin pisarza. 
Libretto zostało opracowane przez kompoZ)tora i wybitnego reżysera mło
dego pokolenia, dyrektora artystycz nego mi ejskiego Teatru Rozma itości 

- Grzegorza jarzynę, k tóry już wcześniej m iał w swoim dorobku realiza

cję livo11y w Starym Teatrze \ Krakowi e . a in scenjz ac ja utrZ>'m}'\ a ła się 
w reper tuarze szacownej sceny krakowskiej aż dzi ewięć lat, a w sezonie 

2002 / 03 schodziła właśn i e z afi sza. Dlatego w naturalny sposób pom 1 ś la

łem o Grzegorzu w kontekście planów gombrowiczowskich na Rok Pisa
rza w a rszawie. 
Okazało s ię , że Grzegorz jarzyna także myślał o swojej nowej Iwonie, więc 
wersja operowa tym bardziej go zainteresowała. Obaj artyści, z różnych ge
neracji. postanowili podjąć współpracę i tak powstało libretto, do którego 

Zygmunt Krauze napis ał muzykę, a zrobił to w tempie przypomi.nającym 
niegdys iej sze osiągnięcia płodnych kompozyiorów epoki baroku. MeT Pa
r ża , Bertrand Delanoe zgodził s ię włączyć wykonanie opery w wersj i kon
certowej do trzeciego po Moskwie i Londynie przeglądu teatrów europej
skich w Paryżu, fina nsowanego przez meros two stolicy Francji. Prezydent 
Warszawy uruchomił budżet pozwalający przeprowadzić próby muzyczne 
oraz pokryć koszty wysłania prawie 100 wykonawców do Paryża . Dwa kon
certy w listopadzie 2004 roku, w Th eatre Sylvia Monfort. zostały bardzo 
dobrze przyjęte przez publiczność. Odbyły się pod patronatem merów 
Paryża i Warszavvy i zos tały włączone do polskiego s zonu artystycznego 
„No a Polska" we Francji. 

W Warszawie już n ie było tak łatwo. Prezydent Warszawy, Lech Kaczyń
ski dochował słowa i zatwierdził budżet do wystawienia Iwony w Ope rze 

arodowej vv 2005 roku. Projekt został wpisany jako jedno z głównycl1 

wydarzei'1 obchodów 40-lecia otwarcia Teatru Wielkiego po odbudowie ze 

zni szczeń woj ennych, z datą premiery 19 listopada 2005 roku. Ledwo przy
gotowania wystartowały, wczesnym latem tamtego roku nastąpiła zmiana 
kierownictwa artys tycznego Oper Narodowej, a wraz z nią wcześniejszy 
plan upadł. Oka zało si ę , że nie tak latvvo jest wystawić współczesną op rę 
pol skiego kompozytora (według wielkiego polskiego pisarza, z polskimi 

rea lizatorami i polskimi wykonawcami) na polskiej scenie narodowej. a
wet wtedy, gdy koszt takiej inscenizacji pokrywany jest przez publicznego 
polskiego mecenasa. Zarezenvowane na ten cel pieniądze ni zostały więc 

wykorzystane, a nad proj ektem zaczęły gromadzić się chmury. 
Podj ęliśmy więc w Urzędzie Miasta kolejną próbę wystawienia Iwon)' 
w 2006 roku, tym razem na scen ie Teat ru arodowego. Skompletowali
śmy zestaw rea liza torów i wykonawców, zachwyconych możliwością udzia
łu w tej ambitne j produkcji, kochając :eh muzykę, teatr, literaturę , polską 

publiczność. I tak, nowa opera Z gm u n ta Krauzego. oparta na arcydzi le 
dramahngicznyrn Witolda Gombrowicza, doczekała się wreszcie scenicz
nej realizacji, a jej prapremiera odbyła się w pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolite j Polskiej, jako ważne wydarzen ie M iędzynaro

dowego Fes ti\ al l! Muzyki W ·pólczesnej „Warszawska jesi ń" . Teraz ta 
sama inscen izacja została włączon a do repertuaru Opery Narodowe j, więc 

ostateczn ie goszczą J ą bezpośrednio po sobie: narodowa scena dramatu 
i narodowa scena operowa. 

ja n LISZ Pietkiewicz 



Zl.[pmunt 
H.cauze 

Kompozytor i pianis ta. Urodził s i~ w Wa rszawie. Studiował w warszawskiej 
PWSM (obecn ie Akademia Muzyczna im . Fryderyka hopina ) grę na fortep ia
nie w klasie Marii Wiłkomi rskiej (1962) i kom pozycj ę u Kaz imierza ikorskiego 
(1964). Edukacj ę muzyczn ą kontynuował w Paryżu jako stypen dysta r ząd u fran 
cuskiego studiując kompozycj ę pod kieru nkiem Nadii Boulanger. 
Od 1963 roku jako piani ta koncertował w Europie i US . W 1967 roku założył 
w WJr zawie zespól arszta t Muzyczn --pccjalizu j ący się \ konaw twie m u
zyki współcze nej , w którym gra ł na fo rtepian ie i którym kierowa! przez ponad 
dwad zieścia lat jego działalności estradowe j. 
Jeg u twory wykonywane były w renomowanych salach koncertowych: Konzer
thausgesellschaft w Wiedn iu , Concertgebouw w Am sterdamie, BeJla Arte w 
Mex ico City, Suntory HaJJ w Tokio , Palais de Festival w Cannes i B ethoven halle 
w Bonn; opery prezen towały takie teatry, jak: Staa tsoper w Hamburgu , Natio
naltheater w Mannheim, TI1eatre ational de la CoUine i Theatre Sylvia Monfort 
w PaT.yżu, Teatr Wi lki w Warszawie, Opera Wrocławska i Warszawska Opera Ka
meralna . Realizował zamówien ia twórcze inistersrw Kul tury Polski i Fra ncji, 
Radia A ' triackiego. Westdeut eh r Runclfunk \ Koloni i, Si..\dwestfunk Radio 
w Baden Baden , Fundacji Gulbenkiana Lizbonie, Radi France i Pol kiego Ra
dia. Byl gościem wielu pres tiżowych fe tiwa]i muzyczn eh w kraju i za granicą . 
PracowaJ z dyrygentam i te j miary, co: Gary Bertin i, Jan Krenz, Leif egerstam, 
Kazi m i rz Kord, Kazu yosh i Akiyama, Bohdan Wodiczko , Paul Zukofsky, Ernest 
Bour, Hans Zen cler, ) rzy Maksym iuk i Luca Pfaff. 
Na zaproszenie Pierre'a Bouleza zos tał doradcą arty tycznym Institu t cle Re
cherch c de Coordination Acoustigue Musique (IRCAM) w Paryżu . Za jmowal 
się równ i eż realizac ją cotygodn iowych audycji muzycznych w Radio France Mu
sigue. B ·! wspó łtwórcą seri i filmów edukacyjnych w TVP pod tytulem ,,Muzyka 
powsta je" (r98 6) , a ni co późnie j - cyklu filmów poświęconych muzyce współ

czesnej pod nazwą „Cisza i cl ' ięk" (1988-8 9). 
Zajmo al ię takż cl z ia l alności<1 pedagogi czną . Począ> szy od 1965 r. prowadz ił 
seminaria i mistrzowskie kur ·y kompozytor ·kie, zarówno w Pol sce, jak i za gra
nicą.\ ykładal m. in. w Darm stad t, Bazylei , Sztokholmie, na Indiana University 
w Bloomington , na Yale niversity New Haven i Rubin cademy of Music 
w J rozolirni e; a także w Tokio, Osace, Kobe i Hongkongu. Prowadz ił za j ęci a z 
kompozycj i w Kon rwatorium w Pekinie i w arodowym Uniwersytecie Sztuk 
w Tai pei . Otrzyma ł Lytul m inen t Corre ponding Profe ser Un iwersytetu Ke
imyung w Taegu (Korea Poludniowa). Od 2002 r. jest profe orem kom pozyc ji 
w Akademii Muzyczne j w Lodzi . 
Pełn ił też wiele funkcji publicznych w polskich i zagra nicznych instytu jach 
ku lturalnych. Przyczynił ię do reaktywowan ia Pol skiego Towarzystwa Muzyki 
Wspól zesnej (j ako agendy Międzynarodowego Towarzystwa uzyki Wspólcze
·nej) i przez dwadzie' cia lat był jego przewodniczącym. P racował\ Kom i ji Re
pertuarowej Festiwalu Warszawska je iei1 (1970-81) . 199 2 roku zorganizo
wał Światowe Dni Muzyki w Warszawie. łatach 1993-2000 był członkiem ka
pituły Gran d Prix Fundacji Kultury (War zawa), a od 1997 dzialal jako doradca 
muzyczny Fundacji im . Leo polda Kronenberga. Jes t dyrektorem artystycznym 

unda cji Ogrody Muzyczn . organizujące j letn i 1" stiwal na Zamku Królew
skim w Warszawie. Regularnie zasiada w jury międzynarodowycl1 konkursów 
kompozytorskich na caiyrn świec i e . Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień : 
I nagrody na Ogólnopolskim Konku rsie Współczesnej Muzyki Fortepia nowe1 
w Lodzi, II nagrody na Konku r ie ł odych Związku Kompozytorów Polskich 

i J nagrody na Międzynarodowym Konkursie Gaudeam us dla wykonaw ów mu
zyki wspólcz nej w trechci . Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (r975), tytuł 
Chevalier dan l'Ordre des Arts et cl s Lettres przyznany przez rząd fran cu ki 
(1984), nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1988) . nagrodę Minist r
stwa Kultury RP (1989, 2005), Zloty Medal Fundacji Chopinowskie j (1994) 
i Złoty Krzyż Zasluni (20 04). 
Ważniej sze utwory: Utwór rw orkiestrę nr 1 (1969), Kwartet smyczko11'}1 nr 2 (1970), 
Utwórna ork iestrę 11 r 2 (1970), Voicesna 15 dowolnych in trumentów (1 972). Folk Mu 
sic for orchestra ( 1972), Stone Musi fo r piano (1 972), Gloves M11sic fo r pian o ( 1972), 
Aus aller Welt stammende na 5 skrzypiec, 3 altówki i 2 wiolonczele (1973), Koncert 
fo rt.epianowy nr 1 (r976) , Suite de dances et de chansons na klawesyn i orkiestrę (r 977), 
Koncert krzyp owy ( 1980), Gwiazda, opera kameralna na 2 oprany, 2 mezzosopra
ny, al t, saksofon tenorowy, trąbkę perkusję, akordeon, g itar~ el ktry zną, krzypc 
i kontraba (198r) . Uh.vór na ork iestrę nr 3 (1982), Arabesqu na fortepian i orkiestrę 
kameralną (1983), Quatuor pour la naissance na klarnet , ' zyp .e, wi l onczelę, 

fortepian (19 4), Symfonia pa1yska na orkiestrę kameralną (1986 ). Kwintet for
tepianowy (1 993), Terra incognita na ro instrumentów smyczkowyd1 i fort pian 
(1 94) , La Te1Te sur dt:s poemes dr Yves Bonnefoy na sopran, fortepian i ork.ie trę 
(1995), Konce1·t fo rtepianowy nr 2 (1996), Serenada na orkiestrę (19 98) . P1{:ć pieśni 
do poezji Tadeusza Różewicza na baryton i fortepian (2000) , Emilly Bell na or
kiestrę smyczkową (2000), Adieu na orkiestrę S>'Tnfon iczną (2000) , Balthasar. 
opera (2001). 



Vvonne, 
Princess 

of Bu.r9uncJą 

Since collaborating with Jorge Lavelli in Pari on Operetta in the rnid-198os, I had 
be n thinking about composing an opera ba ·ed on a te.xt by Witold Gombrowicz. 
We even created a libretto based on Opaetta, but that composition still remai n 
to be written. However. the idea of composing an opera based on Yvonne, Princess 
of Burgundy carne to me unexpectedly and suddenl 1, and less than a 1ear later the 
opera had alread} been pcrformed in conc rt form at U1e ·n1eatr Syl ia 'v1onfort 
in Paris. The actual proce of composing took about three months. Gombrov. 
icz's drama is ambiguous, the characters and their actions can be read in a vari ty 
of ways, which lcaves scope for mterpretation. ln opera, music takes on the rok 
of mtcrpretcr, l thus had plenty of possibilities fo r shaping situations and charac
ters. I cho -e the simplest: not to i.nterpret at all, but to represent through mu: ic 
each of the charactcrs i the most litera I, the simplest \\ ). adhering fa ithfUll) to the 
wri tten word, according to ITI) understmding of that word and the situation. J chose 
th i · rout b cause l believe in the power of the cla.ssical structure of Gombro1\.; z's 
play. I a1so hope that by adopting th i approach I was a ble to create a elear pichire 
of each cha t rand gi e mor s ope to th d1rector and th . ingers. 
Arti ficiali ty, present in the tbeatr version of Yvotlll f , is clearly brought out m the 
operatic fo rm. The genre of op ra is, aft r all , artificiali ty itself. A a result of these 
two artificiali ties over! )ing eh oth er. s m th ing is crcatcd wh i h reshapes the 
origina l theatre drama in to an opera which i completely independent of it. 
Yvon ne, the main character in the opera, says nothin . She does not sing. She 
only utters a few words. Through her : il en e , h creatc:s the most intriguing 
dramatic no t. 1t ge nera te~ t nsion be t\ een Yvonne and the otb r character 
whid1 I ads Lo a kill ing, d ld ling \\ hich fi nall take. place after a num ber of un
succes ·ful attempts, a killing whost: absur ity ho\Crs on the orderline between 
grotesque and surreaJ is m. 
Yvonnt.'., Prin cess of Biirg1mdy is my thi rd opNa. The first WJs The Sta r (1981 ) 
bascd n the tcxt by Helmut Kajzar, and the second Ba/tliasar (2001) ba sed on 
th pia} Dn11 id by Sta nisla\\ Wys pi ań ki . Th re ar similaritic betw n th se 
thrce operas: in alJ ofth 1 the word i the most importmt a pect. lt genentes 
tbe emotional character o! the music, the rh ythm, the tempo. nother poi nt 
of simil arity is prosody: stress oflen appears on a weak part of a word (usuall on 
the fi rst syllable), which might appear artificial, u1111ah1ral , and to stand in con
flict with the beauty of speech. Howe er. I use this device in order to in rease 
the drama of the situation, the emotional state of a given character. 
Y11011 11 , Princess of Burgundy was composed ·pontaneously and quickly, as h:we 
rnentioned, it took me about three month s. I don't know hov. to write about 
"musical language" or "technique" and similar matters. Certa inly inh1ition w ~ 

the most important aspect of this work. The degrec of control over intuitive 
ideas is a sinusoid. How v r, l always bad in mind the method which I u ed 
when composing for Pari theatre , Comed.i Fran aise and Thcatr li ona! de 
la Colline: if one has an idea whicJ1 eems obvious and seems to achi eve exactly 
what is wanted, then, without any doubt, one has to discard it and replace it with 
another, totally different idea. Th.is is the m ethod used by Jorge Lavelli , and to 
m e this is the key to finding new paths and pursuing one's own d >]opmen t. 
Th libretto: w worked on this togeth r v:ith Grzegorz Jarzyna, but he\\ s its mai 11 
designer. Il encompa ses the whole ofGombrowicz's drama, divid d, as in the 01·ig
inal, into four acts. "nie necess@r · cuts involved mainl 1 dcscriptive fra gments and 
"aside ", or speeches not in the first person. The otl1er purpose of the uts wa Lo 
achieve maximum larit} of the sitmtion, and sometimes to j mplify it. 
Yvvnn , Prin es; ofB11rg1mdy \ as ommissioned b) the City ofWar· aw. The fi rs t 
performance of the conc rt •ersion took place on 20 ovember 2004 at Theatrc 
"ylvia on fort in Paris , under the patronage of the Mayor of the Ci ty of ;.i rsav. 
and the i'vt a or of the Ci ty of Paris. 
TI11~ vc.rsion was perforrn ed by the Polish Radio Sympbon ' Or hes tra condu ed b) 

1drzej Straszyński , and the soloists: gcb lena Bary lak, Joanna Cort s. Ag11 i szka 
Dąbro\ sLi , Joanna Tylko ska, Dominika Kluźniak, Dariu ·z Machej, dam Zdun" 
ikowski , Grzegorz Pazik, Micha] Wajda-Chlopicki , Michal Czerniowski. 
I would li ke to takc tl1is opportuni ty to express my warmest grati tude to Mr 
Janusz Pietkiewicz, the Di rector of the City of Warsaw Theatre and Music De
partmen t, fo r in itiating the commi ion of the opera. 

Zygmunt Kr uze 

Iwona, 
l)siężniczl)a 

Bu.r9uncJa 

Od cza:u mojej wspołpral)' z Jorge bvell 1m w Par w nad Oprmką . w poł o· 
wi • lat osiem<lziesią L} ch, ll1} ~ lalern o skomponowaniu operv do Le ks tu Witolda 
Gombrov. iL7a. Razc.:111 z Jorgl~ zrob i liśmy n:m 'l libretto wedh1g Op w!:i. Do 
dzi~ j dn,1k utwór nie powsta l. atorniasl idea -komponowania opel') według 
Jwo11)'. hi(ż11L.ki Burgunda zrodził, się n ic ·podzie wanie 1 nagle. Niccal rok 
pozmc1 b) la 1uż \\ ykon:ma w formie konu'rtov. c1 \\ Thcatrc Syh ia I on fort 
\\ Paryżu . amo komponowani za j Io ukolo t zed1 mie. iecy. 
Dramat Gombro\\ i za jest \ ieloznaLZn>-; po, laci i ich 2ac.:howa11ia mog;i b) L 
oday tane ' ' rożn sposób. fe ·1 wi~c mit j ce na int 1 pretacj •.W operze muzy
k;1 prz jmuje rolę interpr tatora. halem \\ ii;" \\ iele mozli\\Osd lsz talto\\, nia 
\ tuacji i charakterow. \.\) bralem najpro.-t z:i: nie i n terpre tować \\ ogole, lecz 

przed. ta\\ 11.:: muzyką ka7.dą z po tau po ób doslO\ TI • 11aipro:tsz . idąc do
kl:alnie z s ł ov.em, zgodni 2 moim rozun11e11it:m tego Io a i )tuacj1. Po zc
<lłem I drogą, bo v.ierzi~ \\ ile: kla"}L"2nej buJ O\V} szt11k i 0111 hrow iczJ. Mam 
ro\\ nież nadz ie j ę, że postęp1 1 j ąc ' ' ten spo ·ob <lal m klar O\\ Il} kie run ·k dla 
kaidej po~ taci 1 ·t\\ O Z} lPrn \\ię' j miej ca dla rezyscra i p1e\\ako\\. SztucL
no. ć- obe m w lwo111e tea tralnc·1 posob ev. identli) poclkrc I na jest formą 
op rową. Form;i op ry je. t bm, i m ·amą ;ztuc:zno.'c i ą. St ' rza i \\ rezulta· 
cie nałożenia ty cli dwód1 szt ucz no· c1 co', co rrz k ztalca pil'f\\ O\\ r tea l rai n) 

v. utwór op ' OW}. zup Init: od ni ·go niezal ż.11). 
I \ Olla - glóv. na post.ac opei;., nic rne 1110\\ i. ie sp1cwa. '\ r po\,iada jcd}n ie 
kilka sio\\, Poprzez swo1e nnłczenie stv. rza n:.ijbardzicj intJ') gui<JC) wc:zel dra
mat11, Rodzi ono na pi ·cie mk<lzy I woną a pozosta ł~mi o.ob rni. prowadz;ice 
do zabób twa, z;ibój twa \\re ZCle. p lnionego, po wielu 11i.-udan)cl1 probach. 
zab jsh..-a ab. urda ln go, na gran icy grote~k i i_ um ;,i] izmu. 
Muzyka: Iwona. ks i1·i"ii;zka FJurg11nclci jest moją Lrzel i ą operą. Pierw ·za to 
Gwiazda (1981) \\ edl ug tek'<tu I lclmuta Kajzar':I, a drugą jest Baltlmsnr (2001 ) 
według szt11ki ta n isława \!. yspia11~kiego Danir/, I stnieją podobi ·ń twa m1t;<lzy 
tymi trzem op rami: we\\ ·Z}· tkich sio\\ o je ·t najważni I· ze. Wpły\ :.i ono na 
mocjonalny d1arakter muz} ki, I) tm, tt:mpo. as tepne poclobiet'l ·tv.o to pro· 

zodia: czę to \\ ystępu je akcent na o;; łab<-j czc:sci Iowa (zwykle 11a pi 1'\\ ·zc;j }fa· 
bie), rn może wyda\\, ć sii;- ;ztuczne, nienaturalne, niezgodne pięknem mowy. 
Ten zabieg ·tasuję Jednak ab· .... ~.m10cnic drama t) zm s~ tuacj i, l'rnoc jonaln stan 
danc1 postaci. 
/11w111, ksi(Ż11Jczk11 B11rg1mdll komponowana b)łil spontanicznie, w krótkim 
czas1 okolo trzecl1 mie. 11,'C). ie potrafię pi-.Jc o zastoso\\anym . j ~z~kll 111 11-

zyczn}m" jak róv. nież „techni ,„ i tym poclobnrch "prawadi. l11tui1. ja p!L) ll.' j 
pracy na pewno l} la najważn i ej. za. Stopi!.'11 ko11 troli . intuiC)i nych" pomy łów 
to sinusoida. Zawsze jednak pamfr:t.alem o metodzie, którą ·toso\\alem ko111po-
11 u j;ic muz) kę dk1 paryskich teatrm\ Comed1e Fran aise i Theatre 'a tiona l de la 
Colline: je.'li 1est pmn) I. któr} wydaje ieocz~ \\i:t} 1 trafia·" dziesiąt ke". to na 
pewno trzeba z niego zrezygnO\\ aĆ i znaleźc inn), zupeł n ie illll}'- fe:t to metoda 
stosowan;,i przez Jorge Lave\ ego. którą 11v.'3żarn za klucz do po zukiwania tego, 
co nowe i do wła ·ncgo rozv. oju. Li bretto: pracowaliśmy razem z Grzego1zcm 
Jarz) ną , jednak to on b)f glówn) m jego projektantem. Obcjmu1c cały dramat 
Gombro\\icza podziefon '.jak \\ Ol)gi nalt•. na cztef) akl). Konieczne skrót) do
l]CZ)I. glóv.nie fragmentów opisowych orJ.Z kwestii \\ ) pov.i,u.lan)<:h "na boku" 
lub wypowiadanych nic \\ pi rw ·ze1 o obi _ Ponadto celem kroto\\ byla jak 
naj" ieksza klarowno c > tum:ji i cz.asami jej 11pro•.;zczeni ·. 
lwom1. k( ifiniczka H11rg11ml1i zo tala skornpo110\\J11a na zamowicn ie Miasta 
W:ir ·zaw) . P1erwsz1' v.7 konanie \\ \\Crsji konccrto\\ej odb Io ie; .:i.o listopada 
2004 \\ Th atn: S}I ia Monfort ' Paryżu, p J patronatem Prt•zyd nta tia la 
Stol"cmego War. Z3\\ ) or:iz 1era Mi. la Pal)ż. Wykona\\ arni h)l i· Pobka Or-

ie tra Radiowa pod d> r k j;i Andrzc1a Str z 11 ki go rJ.Z ol isd Magdalena 
Rarvlak. Joann:1 Cm ti:-. \ •11 il'. zk 1 ąbW\\ ka. Joanna T) lkow ·ka. Dominika 
Kfuzniak, Dariu ·z 1ach J. Adam Zdu rn ko\\. ki, GrLegorz Pa:L1k Mid1al W:i1da" 
-Chłopicki i ficlial Czenuow. ki. Pragnę l)m mi j. cu zloz)ć gor:ice podz.i ko
"' nic panu famr ZO\ Pi Ude czu\\i, Ó\\CZe n 11111 d} rek oro\\il Biurn Ti atm 
1 Muzyki"' rz dzi iia-.ta toll'CZll go \I.ar za~>· za pod1ęlll' i1ii jaty\\} za. 
111ow i 111a op 1,. 

Z\gmunt Krauze 
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mówi kompozytor 
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Zygm unt Krnuze 
z dyrygentem 
Andrzejem Straszyńskim 
podcza próby 

Kim jest dla Pana Iwona) 
)est dla mnie intrygującą kobietq która mnie pociąga. którą chcialbym zrozu
m i eć i poznać, ale nie mogę, bo za mało o niej wiem. jej bunt i niezgoda na ota
czając) świat oraz 1ej tajemniczosć, to cechy. które budzą moje zainteresowanie 
i s}mpatię. 

Iwona milczy. Czy to jest dla Pana fakt p.ychologiczny czy muzyczn)'? Inaczej 
mówiąc: czy w partyturze określa Pan na przykład długość pauzy, ci zy. związa· 
nej z iwoną? 
W ·ensie muzyczn}m to najbardziej ekscyh1jąc)' element. Wlasnie moment 
oczekiwania. moment ciszy. To on tworzy napit;cic - bo w muzyce cisza nic 
je ·t przern~.i. nie jest odpoCZ) nkiem. jest albo przedłużeniem lego. co przedtem 
ly zeliślll}' - i czego się \\ wyobraźni dalej slucha. albo też oczekiwaniem na 

coś. co nast;ipi dalei. S)tuacja. którą tworz)I Gombrowicz jest dla kompozyto
ra wspaniała. pomeważ może on OpLrować tymi dwoma rodzajami ciszy, jej 
d\\oorna aspektami. Czy to jest ścisk określone' - Tak. W part:yturze jest cisza. 
wielokrotnie zapisana v. formie tzw. pauzy generalnej. lub fcrma ly. 

Jak to ię stało, że zajął się Pan operą~ 
Pierwszą operę skomponowałem I\ s1emdziesiątym pierwsz)m roku. Moje 
utwof) były wówczas wydawane przez jedno z największych wydawnimv rnu
Z) znych w Europie - Uniwr~al Edition we Wiedniu. Owcze ·ny dyreJ...'1.or W)· 

J:m nictwa, pan Alfred Schlee, wspaniały an imator. wi lki człowiek muzyki 
i kultury europejskiej. zwrócił się do mnie z p}laniem, czy nie zechciałbym 
skomponować opery dla Teatru Narodowego w Mannheim . Propozycja byla bar
dzo atrakcyjna. Znalem Helmuta Kajzara. który rni podsunął swo1ą Gwiazdr. 
Wspólnie opracowaliśm} libretto. Wystawienie Gwiazdy w Mannheim było db 
mnie jednorazO\\'l przygodą, w tym okresie interesowała mnie. jako kompo
z7tora, muzyka symfoniczna . koncert) instrumentalne. Nie zdawałem sobit: 
wo\1 zas dokładnie spraw · z elementów. ki.óre tworzą operę i które są Z\.1-ilzane 
z jej produkcją . W Mannheim dyrygowałem przedstawienie . pracowałem z nie
mieckim rl'Żyserem . ale ponieważ było to moje pierwsze do:·wiauczenie z operą 
- <.zulcm su: trochę zagubiony. 
Natomiast pozmej. w latach osiemdziesiątych. kiedy mieszkałem w PaI)'ŻU, bli
~ko w ·półpracowałem z Jorge L:ivellirn . Kom ponowa.Iem mu1ykę do jego spek
takli teatralnych. Ta współpraca stała się Jla mnie prawdzi\1ą szkolą - szkołą 

teatru. muzyki w teatrze. szko ą scen)' i wszystkich jej elementów. Kied} więc 
SILfan Sutkowski zaproponowal mi skomponO\~anie opery dla Warszawskiej 
Op ry Kameralnej bylem niepor6wn;:mie lepiej prz>1gotowan1 Wiedzialem jak 
muzyka - z aktorem czy śpic\\ akiem na scen.ie - ma J'unkqonować. Pow tala 
wówczas (2002) mo1a druga opera - Balthasar wedlug sz tuki Stanisława W>._ 
spiańskicgo Dame/. 

O ile wiem, w Paryżu zaczął Pan od Operetki.„ 
Zacząłem od Polyeucte Corneille'a w teatrze Comedie Frarn;::iise. Mogę powie
<lzicc, że miałem wyj<!tkowe szczęście: woją pierwszą muZ)kę do teatru kornpo-
110\\alem dla Comedie Franc;aise! atomiast , Jeśli chodzi o GombrowJCza - tak, 
pierwsza była Operetka. l od czasu jej pr miery w 1988 w paryskim Theatre de la 
Colline myślim} wspólnie z Lavellim, ze trzeba wreszcie wystawie OprretJ.:r jako 
operę, tw. śpiewaną w całości. Mam} nawet libretto i zgodc;- pani Rity Gombro· 
""icz. Czekani} na teatr, który podjąłby to wyzwanie. 

Libretlo Iwony przygotowywał Pan z Grzegorzem Jarzyną. Widziałam jego glo
śną inscenizację Iwony w · tarym teatrze; zmienił tam tonację tego utworu, po
prowadził go o wiele bardziej „serio" n.iż robiono to zazwyczaj w teatrze. Czy 
interpretacja Jarzyny miała jakiś wpływ na komponowaną przez Pana muzykę? 
M} I~ ze tak. Komponu1ąc Jwonf, 1e1 poszczegolne scenv. tworząc kolep1e posta
ci. y.;szystko robilt>m „serio". K:iżdą z postaci, każdą syh1acj~ . brałem dosłownie , 



tak, jak jest v. tekście, J tekst jest przerażający, okn1tny. Starałem się swoją mu
zyką 1eszcze bardziej podkresli r dramatyczną stronc: Lego utworu. 

W Pana utworze w ogóle nie ma elementu buffo? 
Trochę jest takich rnomenlów, zwłaszcza ze strony Ks i ęcia , rownież Cyryl i Cy
prian. którzy śpiewa j ą głosem kontratenorów; ;i nade wszystko obie ciotki 

Na czym polega „dosłowność " w tTaktowaniu postaci? Czy chodzi właśnie o ich 
diarakterystyczność? 

j eżeli ktoś do kogoś mówi „kocham cię" - to można to przcdstawic: tak. na
prawdi;. koc h a m c 1 ę, ale można też przeobrazić to w sarkastycz n> dowcip. 
pytanie. wyrwt. ironiczną szpilę. Moja postawa jest taka: każde słowo , każde 

zdanie, biorę wk jak ono brzmi, bez podtekstÓ\~. bez drugiego czy piątego dna. 
Natomiast co do charakterystyczności - nawet jak się nie chce rysować muzycz
n ie postaci, to 1 Lak jakaś postać powstani~ . bo muzyka nada je pewne emocje. 
pewne tempo. które w rezull:lc ie t\vorzy postać, tworz} syluację. Można to robić 
bardziej świadomie i mniej Ś\11 iadomie. Ja s tarałem się to robic na podsta\\ie 
dokładnie tych zdar1 i słów. które te postacie wypowiadają. 

Pomysł skomponowania opery według Iwony, księżniczki Burgunda wydaje mi 
się doskonały. To najlepsza ze sztuk Gombrowicza. 
Myślę, że Iwona dlatego 1est na jlepsza, bo ma dość klasyczną formę. Opiera sic; 
na pewnych regułach. l-.1óre są s tosowane w klasycznych sztukacb, nie wyłą
cza j ąc Szekspira . To trzyma s ię wszystko bardzo dobrze strukturalnie, s tąd są 

tak doskonałe napięcia pomiędzy bohaterami. To wym:.1rzone libret to. Zreszl4 
chciałbym wspomnieć , że istnieją już opery na pods tawie tej szruki. Boris Bła 

cher, kompozytor niemiecki, którego poznałem 1eszcze w Berlinie -to był wów
czas starszy pan - napisal według lwo11y operę używa jąc całego tekslu, bez shó
tów. Ta opera była wystawiona w Niemczech, na początku ła t sześćdziesiątych . 

Gombrowicza stosunek do muzyki był co najmniej dwuz.naczny. Nie wierzył w 
ogóle w autentyczność jej odbioru; właściwie jedynym kompozytorem, którego 
uznawał, był Beethoven. 
Zgadza się. Miałem możność w dom u pani Rity Gombrowicz oglądać egzem
plarze z jego notatkami dotyczącymi muzyki do Opadki, i mu ze; powiedzieć. 
że bylem rzeczywiście dosyć zdziwiony. „ Być może po prostu nie miał słuchu, 
n ie rozumia ł muzyki, by ł daleki od lego„ . otatki. które Rita Gombrowicz po
kazywała wedlug mnie były zupełnie nieprzydatne dla kompozytora. Ale to nic 
zmienia faktu, że jego sztuki są gen i ałnym podłożem Jla muzyki. 

Na pociechę można dodać, że równie krytyczny był wobec malarstwa i poezj i. 
o tak. To by! c złowiek, który mial swoje bardzo określone zdani e o wielu spra

wach i JUZ. 

Z jakimi emocjami oczekuje Pan scenicznego wcielenia swojej Iwony? 
No wie Pani zawsze\\ domu jest najtrudniej. Kiedy sobie przypominam swoją 
pierwszą operę Gwiazda która była wystawiana nie tylko w Mannheim, ale L<Jk
że w Hamburgu. w Paryżu, w Lille, w Budapeszcie. Wrocławiu 1 w Warszawie, to 
myś lę , że choć wszystkie te inscen izacje ba rdzo różniły s i ę od siebie, to jednak 
na jtrudniejsza dla mrne była sytuaqa w War zaw1e. Ale teraz jestem dobrej my
śli. chociaż mam wielką tremę. 

Jest w polskie j literaturze muzycznej pewna opera, której libretto troszeczkę 
przypomina Jwon f. To bardzo znana opera . My' lę o Halce Moniuszki. 
Odpowiem tekstem Księcia. ktory zwraca się do Iwony: .Pani prowoku1e"! 

Rozmawiała : Ewa Bułhak 

Kinga Preis [h ona), 
Joan na Cortes i Agn ieszka Dąbrowska (Ciotki) 
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Jaka jest dla Pana najważniejsza różnic.a pomiędzy dramatem G-Ombrowicza 
a operą Zygmunta Krauzego? 
Dramat jest literackim żartem i;ienialnego młodzieńca. Ten żart okazał ię tak 
nośną metaforą. Żl po latach urósl do rangi światowego hitu, obrósł in terpre
tacjami wiclk1ch twórcow teatrn i przenikliwych krytykow, doczekał się pokaź
nej biblioteki tekstów anal izujących go wszerz i wzdłuż , wreszcie przez samego 
autora zos tał pod koniec jego życia uznany za arcydzieło. Opera jest dzielem 
poważnym. Krauze, mimo że je ·t l:\vórcą szalenie bł yskotl iwym i dowcipnym, 
potraktował libretto jako opowieść filozoficzną i głęboko poetycką. Napisal mu
zykę niezwykle wyrafinowaną i daleką od blazeriskich ztuczek awangardowych, 
,.., których przecież kiedyś był niezrównanym mistrzem. Tak rozumiem jego 

dzieło i tak będę usilowal je interpretować . Czy ten pO\\ażny rodowód utrudni 
teraz osiągniecie rangi swiatowego hitu? To ciekawe pytanie , bo przecież ludzie 

podobno chcą się tylko bawić . Ja w to osobiście nie wierzę. 

Jakie więc będzie poważne przesłanie tego pektal<lu? 
Że zawsze i wszędzie mordujemy konte tatorÓ\\ powszeclmych zachowań. 

Ktoś, kto jest obcy. inny i nie respektuje prZ}iętych norm i form, ja\\ i sie nam 
jako grożny wróg porządku społecznego i porządku wewnętrznego każdego 
z nas. Trzeba go zmienić , zmusić do asymilacj i. a jeśli to się nie powiedzie - zli
kwidować . Moglby ktoś spytać- no to co? Czemuż b} to miało być przedmiotem 

na zej krytyki? Przecież społecznośc każda mu. i su; bronić przed rozpadem 
i podważaniem reguł, które tę ·poleczność fundują. A jednak należy być czuj
nym, czy przypadkiem likwidowanie kontestatorów nie osłabia nasZ}·ch zdoi no· 
ści rozwoju, nie powstrzymuje autoanalizy i nie osłabia tym samym żywotnej 

inteligencji. tak pomocnej kiedyś ' ' opuszczeniu drzew i wynajdywaniu coraz to 
nowych narzędzi. Przesłaniem ·pektaklu będzie apel o uszanowan ie piękna „od
mie11ców". Nie jest to dzi~ 1aj apel odosobniony, ale wciąż mało skuteczny. Bo
wiem „s tado" uwaza pewne formy za 1edynie sluszne. Moda, trendy, konwencje, 

style i wszelkie inne podpory zachowań i wyglądów obow iązują jak prawo , któ
rego złamanie jest przestępstwem. 

Iwona je t kontestatorką? 

Tak bym chcial ją widzieć. Iwona - ni do1da i meszczęsne brzydactwo pokaza ł a 

już w różnych scenicznych wersjach tego drama tu swoje ogran iczone możl iwo

ści. A może jest osobą wybi tną? Może ieJ milczenie jest świadomym wyb rem? 
Może odmawia swojego udziah.1 w błazeństwach tego świ ata' Może nie ma do 
zaproponowania żadnej wyrazistej i wartościowej opcji, prócz totalnej negacji? 
Wszelkie formy uczestniczenia w zyciu społecznym . ą dla niej nieznośne, na
wet bolesne. Może dlatego, że utożsamia je z kłamstwem, którym jej natura się 
brzydzi? To by b}ło ciekawe- zobaczyć I wonę, jako nosiciela idei czystej prawdy, 

dla któreJ \\arto poświęcić życie. Ktoś powie że to niedorzeczne prZ}'Pisywać 

komediowej postaci tak patetyczne znaczenie. Ale przecież je teśmy \\ operze 
- a tu w zelk1 patos jest uprawniony, powiedzialbym nawet. że pożądany, bo 
muzyka jest potężnym fundamentem, na którym niLzręcznie jest stawiać posąg 

mizerny. skromny i ni jaki. Pate tyczne figury na cokole muzyki to właściwa pro
porcja specvficzna dla tego niezwykłego gatunku. 

Lubi Pan operę za to, że jest patetyczna? 
Kocham operę z wiel u powodól'., ale z pewnoscią me dla tego. że jest patetyczna. 
To budzi szacunek, ale jest też zródlem irytacji i prób przelamania ter właści
wości poprzez różne SZ}'derczt.· zabiegi. Ulegałem lej pokusie wiele razy. jak 



inni moi koledzy, ale ten gatunek mJ «woje żelJznc zasad» Każdego. kto ich 
nie respekt1.1je czeka w ko11cu śmiesznośc roZ\\ iąza1i, \\ które brnie podjudza

li} przez sfrustrowaną czt;ść kryl) ki 1 iguorantÓ\\ Ż<tdnyd 1 beZnl) -'lncj rozr) \\ 

km\ ej konsumpcji. Dzisicj Z) Ś\\ iat nie tołt:ruje pało. 11 i powagi Pm•jLJwia sit; 

\\ tym głeboka mądrosL ostJtnich pokoleii. ktore mają dosL \\')Z)'. ku ernoLjo

nalnego i manipu lowania „maluczkimi" pnez grono \\ t:ijcmniczonvch \\} 1a

dacz). Ale oper:i Jest rezenntem starych ·eguł. Można sit;" n;.i me boczrc. nJ

wet wsc1ekac. ale 1esli się chce dotrzeć do tego . co w operze jPst żreniq ob 
1 żródlem rozkosz>. należ) 11znać Je za obm'>iązu1ąCt'. r1at1LLVĆ su: ich - i bn 

a\\antur i chuhganstwa poszukal w tym r1:LU'\\Jlie prawdzi\1ych skarbów. Tak 

więc mimo. że nudzi mnie patos i powaga. jak \1szy,tkich normałn)Lh ludzi , 

staram <> ię powi;ciągnąć zniecierpli\\ ienie, bo za tą tarośw1cLką fas:idą op !"} 

bije żywe. goqce serce olśniewającego piękna. 

A co jest w operze najważniej ze? 

To że iest sumą. Składa się z kilku warsh\ , ktore muszą zostać idl'aln1e dopaso

wane do s1eb1e. Pracuje nad tym zespól ludzi o sprzecznych dązc111ach. s~lo11-

no~ciach, upotlobaniach 1 odbiorze świata. Jest im bardzo trutlnn zgodzie sit: Zt' 

sobą. Jeden z mch uważa. że najważniejsza jest muzyka a cala rc:~zta to tlornena 

uciążliwych ubogich kre\rnych . traktuje \~ięc pogardliwie i sens \\ yśpiewy\\ a

nych dźwięków, 1 tym bardziej " zelkie zabiegi teatralne. Drngi h\ ierdz1 . że 

libretto jednak jest podstawą i że ro do niego komponowano nul). trzeci widzi 

wielką otchlari sceny 1 formy, które ją wypełniają. uważa za dcodu1ącc w ogól

nej hierarchii. Inny z kolei upiera się , że o wszystko zaistniało tylko po to. by 
glos ludzki uja\\ nil swoje hipnotyczne możl iwosc i . Żaden me mJ racp. Licz sii;

harmonia \vszystkich t.:lcmcntów. jakie się składają na spektakl operuw\. Dła

łl'go n ic mogi: sic; zgodzić z tymi , którzy zaniedbują CZ} .\viatlomie ll'kce \ażą 

którykolwiek z nich. OJ w i lu łat staram ·il;' osiągnąc \\ swoich spl'ktaklacl1 

równowag1,• pomiędzy tym, co sł>·chać a tym. co widać. To przypomin;i spacLr na 

linie. Jeden merozważn) krok i po spacerze. 

Skoro to taki trudny gatunek- zarówno w realizacj i jak w odbiorze - to CZ} ope

ra ma szansę na zdobywanie coraz to nowych ~ idzów? 

NiemC) powiadają, że jeśli w ja.kimś mieślie jest inst) tta:ja op~T). to znacz}. że 

są Leż v.szystkie inne. Dają tym sam}m do zroztmiienia, że oper;i jest koroną l rn ili
zacj1. Jest sumą tak wielu sztuk i dyscyplin, że na jej gruncie spotykają sie ludzie 

o róznorod11yd1 zam1łowaniach. Uiczy ich traktowanit' muzyki jako surowego 

prawodJwcy wszC'lk1ch zdarzen. A wi~c jest to świJt . w którym obowi;:izu1e ścisła 

dyscyplina i dążenie do doskonałości wykonawczej. Obow iqzujL' punktualnosc 

i umiejętnosc gry zespołowej To wszystko narzuca wlafoit> muzyka. T>·mcza

sem \\ świecie popkultury liczy się wyłącznie ilo '·ć odbiorcóv. rozpoz11aj4q h 

dane zjawisko arl)·styczne. Liczy się hit. Tempo po. zukiwazi llO\\ >eh hita\\ zmu

sz;i do lekceważenia jakości i sensu. U ludzi w rażliwycl1 i '"iadomych w~ \\Oh1ic 

to sprzeciw, który - prędzej czy później - doprowadz;i do poszukiwan hardzil'j 

skomplikowanych i wyrafino\\anych przeżyć art)sl)czn}l:h Częsc z tych ludzi 

ma szansę odkrycia dla siebie opery jako gah111ku mogącego takie przeżycia 

zagwar:rntov.ać. Tak więc myślę. że opera nie zgmie mimo powswchnego 

ogłupiania mas przez przemy. I rozrywkowy. awet w Polsce. gdzie udczuw;irn\ 

pewną zapas( kondycji operow j. To minie_ 

Rozmawiała : Ewa Bułhak 

Dariusz Machej (Król Ignacy) 



Libretto 

CjRZECjORZJARZYnA 

ZYCjrtlUnT HRAUZE 

wedlug dramatu 

WITO DA CjOrtlBROWICZA 

• 
IUJofl.a 

hsiężniczl)a 
Bur~unda 

Osobq 

Iwo.no 

Hról 19.nocq - bas 
Hcóloum flloł9orzoło - soprnn 

Hsiqżę filip - te.nor 
Szambelan - bruvton 

Iza - mezzosopcon 
Cq.(lJJ - l)ontcotenor 

Ootl)i lwonq - altq 

Ozprion - tenor 
Domq - oltq 

Kinga Preis (Iwona) 
i Adam Zdunikowski ( Książę Fil ip) 

hł 1 
Miejsce przechadzek - drzewa, w głębi lawki, 
publiczriość ;wiqteczna. 
Wclwdzq: Król, Ignacy, Królawa Malgorzata, 
Książę Filip, Szambelcm, 
Cyryl, Cyprian . 

KRÓLOWA 
Cudowny zad1ód słońca. 

SZAMB ELA 
Cudowny. 
KRÓLOWA 
Czlowiek od tego widoku sta je ię lepszy. 
SZAMBELAN 
Lepszy bez wątpienia . 

CYR L 
Patrz , tam kn;·cą s i ~ jakieś dzierlatki! 
CYl'RIA 
Dale j! Jazda 1 

KSIĄŻĘ 
Co) O czym myślisz) 

CYPRJAN 
FunkcjonowJć ! Funkcjonować! 

CYRYL 
Ma niezłe nog i. 
KSIĄŻĘ 
Nie - jak to) Wciąż tak samo l W kółko' 
Jeszcze raz? 
CYPR I A 
Nie?I Co by o nas pomyśla l yll 

KSIĄŻĘ 
ie chcę . 

CYRYL 
Nie chcesz l Odm awiaszl 
(wchodz i Iza ) 
KSIĄŻĘ 
Wita myl 
!ZA 
S kąd ta melancholi a ) 
KSIĄŻ!; 
Hm ... (przygląda si~ im ) 
WSZYSCY 
Cóż takiego ' 
KSIĄŻĘ 
Nic. 
IZA 
Ni c. 
(wchodzą iwana i divi" ciotki ) 
CIOTKA 1 

Czy widzisz, moje dziecko tych 
młodzień ców? 

!WONA (milczy) 
CIOTKA1 
Ależ u śmiechni j się, L1!lmiech ni j. moje 
dziecko. 
fWO A (milczy) 
CIOTKA 2 

Ależ dlaczego ta k niemrawo? 
IWO A (milt:zy) 
CIOTKA 2 

Wczoraj nie rn iaJaś powodzenia. Dzisiaj 
znów n ie m:;sz powodzenia. 
Ju tro także n ie będziesz miJla 
powodzenia . 
CIOTKA 1 i z 
Dlaczego wcale nie masz s x Jpp;;-alu' 
Nikt na ciebie s pojrzeć nie chce. 
Prawdziwe skaranie boże l 

CYPRIA 
A to porwora l 
IZA (umżona) 

o. zaraz potwora ' 
CYRYL 
Z mokla ku rai 

CYPRlAN 
Płaksa! Maslo maślane ! 

CYRYL i CYPRIAN 
(przecltodzq z sarkastycznymi minami tui 
przed ,1osem /uJQll)'. 
a potem wybuchają śmiecl1m1) 
IZA 
Zostaw ie j~. 
CIOTKA 1 (do Jwo11y ) 
Widz isz? 'a co nas narausz. 
CIOTKA z 
Dlaczego nik t s i~ tobą n ie interesujel 
CIOTKA 1 

Dlaczego wczoraj m zabawie nic ruszył aś 
n o gą. dziec.ko drogie? 
CYRYL (kiclia ) 

IOTKA2 
(do Iwony) 
Widzisz? Znów się z nas śm i e j ą. 

IZA 
Zostaw ie ją 
CYPRIAN 
\l ie . nie. z.róbmy jakiś bwal. 
KSIĄŻĘ 
Stój I 
CYPRIAN 
Co chcesz zrobić ? 

KSIĄŻĘ (śmieje się w ch11steczk~ do nosa . 
podcl1odzi do ciotek) 
Panie pozwolą się przedstaw ić . Jestem 
Filip. 
CIOTKI 
Aaaal 
KSIĄŻĘ 
Cóż ona taka apatyczna) 
CIOTKA T 

i eszczęś ci e! jest w niej jakaś niedo m oga 
organiczna. 
Kr w jest w n.iej za leniwa. 
CIOTKA z 
To w zim i powodu je obrzęk. 
CIOTKA 1 

W lecie znowu stęchliznę . 

CIOTKA 2 

Na jesieni jest zakata rzon a. . 
CIOTKA 1 

Wiosną za to ból głowy. 
KSIĄŻĘ 
I nie ma na to lekarstwa? 
CIOTKA I 

Doktorzy orzekli, że gdyby się trochę 
ożyv• i la , gdyby była wesel. za, krew 
zaczęła by żywie j płynąć 

KSIĄŻĘ 
To dlaczego nie wpadnie w lepszy humor ) 
CIOTKA 1 

o bo krew jest w niej za leni1 J. 

KSIĄŻĘ 
Dok torz)' orzekli - gdyby była weselsza, 
krew zac zęldby żywiej pl)'Tląć. 
Czy pani nic n ie czi je? Dziwne! (do 
}wony) A pani czy leż tei nic nic czuje? 
IWO (milczy ) 
K l!\Ż 
jak ~cę pan ią widzi. to aż korci, żeby panią 
do czeg11~ użyć, żeby panią wziąć na l inkę 
i pędzić, żeby pani4 użyć, żeby panią kluć 
szp i lką. l';mi denerwu je , pam prowokuje. 

Jak pani tu s iedzi. jak pan i p17 hiC'ra tyrn i 
palcami . jak pa ni macha tą nóżką ! To jest 
nieslyd1ane! To jest rewelacyj ne ! jak pani 
to robi) 
!WONA (milczy) 
KSIĄŻĘ 
j ~k pani m.ilczy! Pan i ma wygl ~ d dum m'i 
królowej! Nie, ja oszaleję ' Pa.ni będzie 
moj ~ I Cyrylu - Cyprianie! 
CYPRIAN 
Pozwoli pani się przedstawić - hrabia 

iedok\ ·aśny. 

CYRYL 
Ha, ha , ha , Ba.rnn Niedokrwisty. 
IZA 
To zaczyna się robić niesmaczne. 
KSl.ĄŻĘ 
Nie tak os tro - bo ja się mogę z n i<l 
ożenić . 

CYPRIAN i CYRYL 
Ha, ha , ha l 
KSIĄŻĘ 
M ówię wam , nie tak ostro - bo ja s ię 
mogę z n ią . „ mogę-;~ ożenić! 

CYPRIAN i CYRYL 
Ha, ha , ha! 
KSIĄŻĘ 
Dość ! l• si<; ożen ię ! Pani, czy mogę prosi ć 
o twoją rękę ? 

CIOTKA 1i2 
Col Co ) 

CYPRIAN 
ieslyd1ane l 

CYRYL 
Szalone I 
( Wchodzą Król. Królowa. Szambelan . dwór 
Ciotki udekają) 
KRÓL 
A! Fil ip! Cói to , widzę , że się zabawiasz! A 
nie rnówileml Krew nie woda! 
KRÓLOWA 
Ignacy! 
KRÓL 
Cóż to z.a koczkoJan, mój synu? 
KSIĄŻĘ 
Pozwól, to jest moja narz czan~ . 

KRÓL 
Co> l !J . ha, ha! Kawal! Witz! 
KRÓLOWA (z 11iesmakie111) 
Fili pie„ 
KSIĄŻĘ 
o nie jest kawal. 

KRÓLOWA 
Jak tal Nie kawal' Więc <:ÓŻ to jes t w 
takim rnie? 
K IĄŻĘ 
1o są moje zaręczyny. 

KRÓL 
Col 

KRÓLOWA (wzburzona ) 
Przede N zysLkim proszę z taktem ' 
Fi lipie, w jakif'j ją stawiasz sytua ji? 
Nas, siebie l 

KSIĄŻĘ 
G\\iżdię na wszystko , żen ię >ie i koniec ! 
KRÓL 
Co) Co) Żen i się? Ty ś miesz mi to rnówić l 
Ten zuchwal)' młokos drwi sobie z nas! 
KRÓLOWA 
Skanda l będzie! 

KSlĄŻ( 
Cyrylu. daj ją tu. 
KRÓL 
A to ... nol 



KSIĄŻĘ 
O jcze! Przeds tawia m ci 11 1o j ą 11 arzeczo11;1I 

SZAMBEL-\N (pólglomn ) 
Uklon i ć się- ukloń się r an i.„ U kl on i ć się. 
Uklon , uklon ... 

KSl.'\i. Ę (szeptem ) 
Ukłon ! 

KRÓLOWA (pólglomn ) 
No, no .. 
(Kroi kla11i!l sip'. lekka ,jak K1·ólowa) 
IWONĄ (nic) 
KSIĄi li (k tóry sir tmdiptropil . do Iwony) 
To ojciec. J lo m a lka. ukłon .. 

IWONA (nic) 
KRÓLOWA (po\pieswie ) 
fili pie, jesteśmy wzruszeni .. Jakie to 
słodkie stworzenie. 
Dziecino. będziemy ci ojc m i matką . 
Uszan u jmy jego wybór. Fil ipie. trzeba 
zawsze wzwyż, a n igdy w dół ! 

KRÓL 
A to . ta t•1k ... tego. owszem . . A to , a 
lo . .Trzymajcie mn ie l Widzielisc ie coś 
podobnego? 
Przec ież to wl aśc iwie nie ona na m , ale rny 
jej - zlożyli ··m y llklonl (zdumiony) 
Ale brzydota! 

KRÓLOWA 
Brzydota . ale postępek piękny ! 

SZAMBELAN 
j ak narzeczona brzydka , to postępek m us i 
być piękny ... To przejdz ie . 

i trzeba forsować . Tylko nie drażni ć . Na 
razie trzeba spoko jnie. 
KRÓLOWA 
I z taktem. ( wychodzą) 

? 

Aporlarnent Księcia , wchodzą Książę, Cyryl, 
Iwona. 

KS1Ą7~ 
Ciągle się bo J ę , żeby n ie uciekla . 

CYRYL 
Ona i tak jest na pól żywa. 

KSl'\ŻĘ: 
No ' 
CYRYL 
Po co lo wszy. tko ' 

KSl'\lI; 
Po co' Po co' "fo jes t potwora 
- rozum ic>z) 

ORYL 
Dajmy jej spokój . 

KSJ!\ŻĘ: 
Patrz tylko jak siedzi . To nieslychan e l Co 
za tu p<' tl 
Co za dzikie pretens je natu ry! (przygląda 
sirMJ 

YRYL 
Dziwne . 

KSIĄŻĘ 
To dziwne. (staivia obsadkę sztormn na 
palcu ) 
Czy pani moglaby odezwa• s i~) 

IWONA (milczy) 
KSIĄŻI; 
Ona nawel wcale n ie jest taka nielad na . 

CYRYL 
To właśn i e na jgorsze . 

KSl·\ŻI; 
Pan i, dlaczego pani jest ta ka ? 

IWO A (mili"Z}') 

CYRYL 
Obrafo n3 . 

KSIĄŻĘ 
Obrażona' 

CYRYL 
Obrażona . Może zes tracha n a. 

KSIĄŻĘ 
A dlaczego pani n ie odpowiada) 

IWO A (milczy) 
KSIĄŻĘ: 
No ' o? 

IWO A (milczy ) 
KSIĄŻĘ 
Dlaczego ' 

IWO A (milczy ) 
K IĄŻI; 
Pani wca le n ie jest taka głupi a . 

CYRYL 
Nie jest gl u pia, ale w gł upim położeniu . 

KSIĄŻĘ 
Dlaczego tak jes t> 

CYRYL 
Dlaczego' 

IWO A (cicho) 
To tak w kó lko. W kó lko . 

KSIĄŻĘ: 
jak to - kólko? Nie przeszkadza j. Kółko ' 

IWO A 
To ta k w kólko każdy zawsze , wszystko 
zawsze„ . To lak zawsze. 

KSIĄŻĘ: 
Kólko' Kólko? Dlac.zcgo kółko. jest w tym 
co ś m istyczn ego. 
Zaczyn;1m rozum i eć. l°icklo n ic kólkol 

CYRYL 
Niechżt: s i ę pan i u~ mi echn i , w ·zys tko 
będzi e dobrze. 

KSIĄŻĘ: 
No , n i eh s ic pan i uśmiech n i e . 

IWO A (milczy) 
CYRYL 
Nie chce . 

KSIĄŻĘ 
Cyrylu! A gdybyśmy uśm iech nęli si ę 
pierws i? ( 11ś111iechają si ę ) 

IWO A (milczy) 
KSIĄŻĘ 
Pan i n ie może mieć tylko samych 
ułomności . 
Musi być w p3n i co ś . j ::ika ś zaleta . jakaś 
os toja, 
j akaś racja - coś , w co pani wierzy, co pani 
lu bi w sobie . 

CYRYL 
Ale co? 
KSIĄŻĘ 
My ten p!omyk rozdmuch a my. Nabierze 
pani rumie 1·1ców. 

IWO A (milcz )') 
CYRYi. 

o l iech p an i m ówi śmialo . 

KSIĄŻĘ 
aj m i po pros tu punkt opa rcia - da j m i 

punkt oparci a! 
Więc piszesz wiersze? 

!WONA (milczy) 
CYRYL 
Ona tyrn ga rdz i 

KSIĄŻĘ 
Czy w ierzysz w Boga• Modlisz s i ę • 
Klęczysz ) 

Wi rzysz, że Ch rystus Pan umarl za ciebie 
na krzyżu ' 

lWONA (z poga1·dą ) 
Owsze m. 
KS I ĄŻĘ 
Cudl Na res 7Ci e1 Chwab ci Boże! Ale 
dlaczego on a to mówi z taką poga rdą ' 
O Bogu z poga rd:1I Tak ) 
IWONA (m ilczy) 
KS IĄŻĘ 
No co ' 
!WONA {milczy. spoci oka przyoląda si~ 
Ksi~Cl l~ ) 

CYRYL (zi:mważyl to) 
Co on<i t:i k ' 
KSIĄŻĘ 
Co? 

CYRYL 
Niby nic! A jr d nak ... 

K IĄŻĘ (za riiepokojon)') 
Co ona ta k' 

CYRYL 
Fil ipie! Ona do cie bie! 

K IĄŻĘ 
Do mn ie? 

cYRYL 
Przecie ona ciebi e ... wch la11io oczam i .. 
Namiętn i ! N miętni e , ps iakrew! 
Ona s i ę dob ie ra do ciehit' „ . tak po 
swo jem u ... Om do ciebie! 
Do cieb ie l Uważaj - je j s iabowitość jes t 
pożądliwa jak wszrscy diabJil 

K JĄŻĘ 
j:1 k śmiesz się ae 1J i ać ty gli>tol 
Przypieczemy j ą ? 
W ż nóż i roz pal do bi:iloś ci - dopil' ro 
będzie s kakać ! Puści my ją 1 tan iec I 

CYRY L 
Ależ Fili pie l 

KS IĄŻĘ 
Patrz , ja k s iedz i. 

CYRYL. 
Nied1 ws ta n ie. 

KS IĄŻĘ 
To będzie st ać! Patrz , jak s ię prosi .. jak s ię 
p ros i ... czegoś si ę domaga ode m n ie . 
Cyry lu, tę i s t otę Lrzeba zgladzić. Daj m i 
ten nóż - pod 1żnę je j ga rdlo. 

CYRYL 
Na mił ość. boską ! 

KSTĄŻĘ 
Ale ona s i ę boi - patrz . S trasz n ie się boi. 
To pod le 
(wchodzi Sw mbelcm, Cyprim1 i dwie Damy) 
SZAMBElAN 
Spokó j, spokój, moje panie! .. 
(Damy ch id1oczq) 
Żadnych chid1otów' 
( D"m )' d11ch ocz ą) 

1 DAMA 
Na seriol Zdycham! 

li DAMA 
Pękam i 

SZAMBELAN 
Opanowani:i! 

l DAMA 
Nie możemyl 

SZAMBELAN 
Właśn ie , wła ś ni e. przed1odząc Lulaj .. 

KSIĄŻĘ (mówi ) 
Jwono. m oja kochan a - czy mogę pa11s tw a 
za poznać z moją na rzeczoną? 
Moja narzeczona jest niezmiern ie 
delikatna - z ni ą n ie tak ła two . 
(do Iwony) Usiądż . 

IWO A (jakby cl1ciala usiąść rrn ziw1i) 

CYRYl 
Ale n ie tu ! 
DAMA1 
Tam bylo krzesło . 

DAMA2 
Ale uciekło . 

DAMA1 
Czary! Pechowa ! 

SZAMBElAN 
Proszę , p roszę . (podsuwa krzesł o) Tylko 
os t rożni 1 

CYPRlA 
Niech pa n i racz y 

K I ĄŻĘ 
Wyceluj do br.i:e , moja droga. 
(Iwono siada) 
(wsz sq• siadają oprócz !Ui~cia) 
DAMA 1 (11a ~t ronie do Księcia , poufale) 
Doprawdy. k.> i ążę , można sko nać! 

DAMA .i (n a stronie do Księcia) 
Możm pękać . Z d)•charnl 

k. IĄŻĘ (judząc śmiechem gości ) 
I-la, ha, hal 

GOŚCI E 
Ha, ha . ha! 

KS fĄŻĘ (glośni c:j) 
Ha, ha, ha! 

GO ClI (gloln iej ) 
I la, ha . ha l 

K IĄŻĘ (głośn iej ) 
Ha , ha , ha l 

GOŚCIE (11ie2decydowan ie) 
Ił a , ha, hJ ! 
(śmitch gaśn ie. r:isw . Szambdm1 kc;szłe) 
CYRYL 
Fil ipie , on a rbczc .. 

DAMAI 
Zakoch:ma. 

!WONA (krzycz)' ) 
P rec-.i; ! Precz! Precz ! Won i 

K lĄŻĘ 
Odezwala s ię. Odezwala się . Przernówila. 
S lyszcli śc i e ) To znaczy, że ona naprawcl c;
we mnie s i ę za . . ko .. 

CYRYL 
Psiakość! 

SZAM BELA.N 
Kom dia l 

KSIĄŻĘ 
Zakochała s i~ ... Ja znęcam si ę nad ni q. 
Up okarzam . I teraz„. kocha mnie . Za to, 
że jej ni e n awi dzę . Za to mni<~ kocha ) 

SZAMBELAN 
Komedia1 

KS I ĄŻĘ (do Iwony) 
Nie . Powiedz , że n ie. Nie kochasz mn iel 

IWO 'A (milczy) 
KSIĄŻĘ" 
Ni , mog~ garJ7j( n i:ci .. j eśli mnie kocha. 

cYRYL 
Co zam ierzasz? 

KSIĄŻĘ 
Pokod1ać ją . 

SZAMBElA i CYRYL 
Dokąd? Dok:td l 

KSIĄŻĘ" 
We dwoje . Sam na sa m . Prze j ść s ię w e 
dwoje. Zeby pokochać . 
I Ksiąi r i Iwona wychodzą ) 

SZAMBElAN 
Brzydkie kobiety czasem bardzie j uderzają 
do głowy n i ż ładne , gdy się podchodz i do 
ni d 1 zbyt bl isko . 
Tab niep rzy jem na kobieta , zwł aszcza 

młoda i gdy n ieprzy jemność jej jest 
od powied nio na tężona - ho, ho, hol 
A zwb szcza dla młodz ieńca , który s ię zbl iża 
u [nie, z zapalem - ho, ho . ho - i który naraz 
staje twa rzą w twarz 1 o bee.. . wol:>ec. jakichś 
okropnych ... okropnych spraw .. 

CYRYL 
jakic h spraw' Mój roz um sta je d ęba ! 
(ll'Chodzq Król i Królowa ) 
KRÓLOWA 
Gdzie Fili p ) Nie m a ich) 

SZAMB ELA 
W yszli. 

KRÓL 
Panie święty, co on \u znowu nabroił? 

SZAMBELAN 
Ha . ha , hal 

KRÓL 
Co si ę sta!ol 

SZAM BELA 
Tego ni c d ;1 Si\ powicd .i: i eć l On tam teraz 
j ą ... koelu ... on ... kocha j ą . 

KRÓL T KRÓLOWA 
Co robi ć ? 

Komna ta zamkowa. Siedzą wokól sto/u: 
Cyryl, Książę , Król. Królowci , Szambelan, 
/wo nci, Iza. 

KRÓLOWA 
Smakowało ' SmakowaJol (1iśmieclia się, 
ca l 1 tjąc I wonr- ) 
A może jeszcze gruszeczkę? G ruszeczkę 
o smażonq w cukrz . W cukrze > Słodko~ 

IWONA (milczy) 
KRÓLOWA 
Gruszeczka wzm acnia . (śmieje s i ~ ) 
Zdrowo! Zdrnwo! 

KRÓ L 
Z drowo! Te , te, te . 
(milcunie) 
KRÓLOWA 
Śmietank i może ' Mleczka) 
Mleczka z rn k re m ' 
(milcztmie) 
O, to niebclnie . Cóż teraz b~dzi 'my robili) 
Col 

IWO 'A (milczy) 
ZAMBElAN 
' ie ) (śmirj. s i~ fiła n trop ijn i e ) Nic ) 

KRÓL 
ie) (śm i eje sic jilantropijnie. Nagle 

:ulm~1wowm,iy ) Nic l 
(clo Szam belana ) Nic? 

KRÓLOWA 
ie„ . 

SZAM BELA 
Zupelnie n ic. W i:;; tocie - ni . 
(rnilczm ie) 
KRÓLOWA 
Takie to ni eś rn ia l e. „ Takie m ilutkie , 
cie.h e. Dz iecin ko - rrzeba c:zas m coś 
powiedzieć. 
Nie chcesz chyba być n ie przyzwo ita .. Col 

KRÓL 
No ? 

IWO 'A (milczy ) 
KRÓ L 
Nol 

KRÓLOWA 
Filipie . n ie baczą c na j j wady kochamy ją 
za to , że ci ę koc.ha . 

K JĄŻĘ (groirrie) 
Kochacie ją ! Kochacie j ą l Nie radz iłbym 

n ie kochać je j' (wychodz i) 
KRÓLOWA 
Ignacy. ona się cicbi boi. 

KRÓL 
Boi się „. Boi s ię , a sama n ie wie czego l 
(do Królowej ) 
A ty ) {przedrzein ia ) Gruszeczka , 
ci asteczko ... j akbyś byla wl a ścici elką 
pensjonatu . 

KRÓLOWA 
A ty? Mówisz z n ią tak. jakb •ś się bal . 

KRÓL 
ja? To ona się boi . (cisztj) Szelm a. 

ZAMBElAN 
Może pogada ć z nią na boczku .. Ośmielić 
trochę ... 

KRÓL 
ja m a m z n ią na boczku l Z lą 
Cim cirymci' 
KRÓLOWA 
Trz b:i j ą trosz kę oswo ić, n ie bądź 
dzieckiem . 
Przyśł j ą n iby po wlóczkę , a ty bądź dla 
n ie j ojce m . (wychodzi ) 
KRÓL (dobrotliwie) 
No, n o, cóż tam - cóż tam> 

IWO A 
Włóczka .. 

KRÓL 
Wlóczka? O, o! Tuta j włóczka . (śmieje s i ~ ) 
He . he , he, włóczka się zapodziała . 
Hem . hcm l (pod hodząc ) No, no, cóż tam? 
No, n o. ( śm ieje się ) No ' 
Tak jakbyśmy trochę tego . trochę 
obawial i s ięl Co' Nie m a czego. 

o! - n ie m a czego I (niecierpliwie ) Kied) 
mówię , że nie m :i czego . 
ja jes tem ojciec„. ojciec Filipcia. i.kogo 
j szcz n ie pożarlem . 

ie trze ba znów tak. .. ie jes tem 
zwierzę . M ówi ę , że nic jes tem zwierzę ! 
( pocler1mvowai11•) 
1 ie ma s ię czego bać ! Nie jestem z wierzi;-11 

SZAMBEIA 
ie , n ie . Ts s.. ·ie l 

KRÓL 
Ll idaczka jed na! 
( lwonu Ul)>cofuje sic. wychodzi ) 
SZAMBElA 
Cich ol Bo kt oś us ly5zyl 

KRÓL 
Boi się. Pamiętasz ty tę .. co tego ... co to 
m y ... co si ę boi ... Caca ... Mum ll .. .Tetc .. 

SZAMBELAN 
Kogo' 
KRÓL 
Tę mał ;i, co to tego ... Co to myśmy .„ na te j 
kanap ie. 

SZAMBElAN 
A, szwaczka ... 

KRÓL 
Ona pot m 11m arla . Utop ib się .. 
(wchodzi Królowa) 
KRÓLOWA 
Winszuję ! Cu down ie j ą ośmielil eś l 
Biedaczka ledwie zi pie! jaki giez ugryzl 
cię, Ignacy) Wszystko zepsuleś . 

KRÓL 
Diabli, d iabli . Nie zbliża j s ię do m nie. 

KRÓLOWA 
Dlaczego l 

KRÓL 
Dlaczego' Dłaczego l Wszystko 
-dlaczego' 



Czy nH: wolno mi ju7 mieć życzeń' Czy 
n ic jestem pane m we włas nym domu) 
Czy ze wszystkiego muszę się t łum czyć' 
A dbczego m i ~ i ę p rzyglądasz ) A co ) A 
jak> Dlaczego wykrzyczałem' Dlatego , że 
ona przypomi na m i lOŚ , J le o tobie' 
O tob i , m oj;1 kochana! 
KRÓLOWA 
O mnie' 
KRÓL 
Nie mogę spojrzeć n;i tę ptaszynę, żeby mi 
zaraz nie przyszło na myśl coś o tobie . 
A kiedy widzę Cimcirymci , jak ona tak 
rusz;i ię ... tak gmerze, grzeb ie się. „ tak 
jakoś ciamka s i ę w sobie ... zarJz coś s ię 
mi s i ę przypomina o tobie, tak jakby 
jakieś.. . rozmamłanie .„ lwo j ·„. 
KRÓLOWA 
Ona ci przypomina moje.„ co' 
Rozmamłan ie' 

KRÓL 
Właśnie toi 

KRÓLOWA 
Ignacy I 

KRÓL 
Ja sobie ws:.::ystko przypomnę. Cucu! 
Murmd Tere„ 
(Król i Swmbelm1 wydwdzą gwaltoivnie, 
wd1odzi Iza i mizdrzy s ię prz~1! l11~tre111 } 

KRÓLOWA 
Spójrz rni w oczy. Gdy patrzysz na J wonę , 
nic ci się nie nasuwa' 
IZA 
Nic 

KRÓLOWA 
J"k i ś . kojarzrniJ' .. J j chód ) Jej nos' 
Spojrzenie' 

IZA 
Nic. 

KRÓLOWA 
C:iły sposób bycia' Powiedz m i prawdę 
17A 
MalgorzJto . 

KRÓLOWA 
Przysięgn i j! P rędzej na kolana . . powlarz~ j 
za mną : przysi ęgam „ 

IZA 
Przysięgam„ . 

KRÓLOWA 
Przy tyd1 .świecad1 „ . 

llA 
Przy tych ~wiecach ... 
(wchodzi Książ~) 

KSIĄŻĘ 
O , prleprasza m , przerv„alem jakieś czary. 

KRÓLOWA 
ie, n ie . 

11.SJĄŻĘ 
Dlaczego oiciec przestraszy ł mo ją 
n Jrzeczoną? 

KRÓlOW!\ 
Fi li pie , n i ty m tonem I 

KSIĄŻĘ 
A jakim? J eżel i ojc iec rzuca s ię na moją 
narzeczoną I 
Matko, chcialbyrn pomówić z tobą 
w cztery oczy. 
(!za wyclwdzi) 
Podobno ona oicu jakie· twoje grzechy 
przypominal 

KRÓLOWA 
Kro ci powiedział' 
KSIĄŻĘ 
On sam. 
( wcliodzą Król i Swmbdan) 

KRÓLOWA 
Ignacy, coś ty nagada I hlipowi ' 
KRÓL 

agac!J lcm' A co l A jak' d laczego ) 
KRÓLOWA 
Janacy l 

K
0

SIĄi~Ę 
Za raz„. zaraz.„ jak tol Ma tb ma grzechy. 
a oj ci c rzuca Si<i' na moją narzeczoną' 

KRÓL 
Tak, rzucam s ię. )a jestem lak i ojciec . 

KSIĄŻĘ (kla11ia się } 
KRÓLOWA 
Dlaczego mi >ii;: kbniJsz' 

KSIĄŻĘ (klcmia si~) 
KRÓL 
No, no. tylko nie pozwalaj obie za dużo . ośl e. 
( Ksiąz~ kl@ia się ) 

KSIĄŻĘ (poufnie } 
Z nią na wszys tko można . obie pozwolić. 

KRÓL 
Co? co' a wszystko? 
Czego ch cesz ode m n ie' 

KSIĄŻĘ 
)ej każdy może dotknąć! 
On;,i jest taka, że z nią wszystko! 
Możesz z n i4 byt id ioryczn )'. 
Clupi, straszny. cyi1iczny jak chcesz . 
Jak wo la ... ja k wob .. 

SZAM BELA (odskakuje) 
To mni e nie obch odzi1 (kłania się Księci u ) 
Do widzenia„ 
(wychodzi) 
KRÓL 
ś ierwo. No , no, Filipek.„ Do \Vi dzenia . 
(kłania się ) 
Do widzenia. Won ! (wychodzi ) 
KRÓLOWA 
Co to ma znaczyć ' ! 

KSIĄl'J; 
Do widzen ia . 

KRÓLOWA 
Do widzen ia. (wycltodzi) 
(Książę spostrzega Izę, któm pod11iosla si~ 
z krzesła tv glfbi, na którym ~edzia la przez 
nią tr scrnę. i rlm: wyjść - podchodzi do niej i 

całuje ją w kark ) 
IZA 
Pro sz<;> mnie puścić. bo będ ę krzyczala . 
Bezczelność. 

KSIĄŻĘ 
Ach , jak latwo. 

IZA 
Proszę m nie pu~ i ć. 

KSIĄŻĘ 
Odzyskałem la twość! Kocl1am cię ! „. 
(wchodzą Cyryl i ltvona) 
Cyrylu, tn les t m oja n<irzeczon 'd 
CYRYL 
jak to'! 

KSIĄŻĘ 
Jwono , zdradziłem cię z I zą . Przykro m i. 
(ca/uje Iz~ w rękr , do ft.VOny} 
Cóż tak stoisz> To wszystko jed no! Na co 
czeka ·zje zcze, moj d rogd' 
Odchodzę, odpływam , odsu wa m , zrywam 
z tobą l Co tak ~ toisz l 
Ty sama nie lu bisz siebie . Ty lubisz, jak ci 
>pr;.wia1:i ból. 
IZA 
Trochę litości, Filip ie 

KSIĄŻ!; 
J u ż ja ją znam . Ona nJs m a w sobie l 
J d żcie stąd! Cyrylu! ie przestrasz s ię . 
Ja będ~ muo ial ją . . 

CYRYL 
Co'. Kogol l 

KSIĄŻĘ 
lwom~ . 

CYRYL 
Nic szalej. Jul. z nią zei-waleś . j uż jej nie 
będzie . 

K IĄŻ~ 
Już jej n ie bGd zie . Będz i e gdzie indzie j. 
Gdziekolwiek by byki, zawsze będzie. 
Muszę ją zabi ć. Pomożesz mil ( Ksiq# i 
Cyryl wycl1odzą) 

Komnat.a zamkowa. Król rozgląd{J ~if 
pockj rzliwie, po czym cho1m się za 
kanapę . Swmbc/011 wchodz i, rozglqcla 
sir podejrzliwie i ukradkiem .jakby ad 
11icchcen ia i w tCljenmiq• przed sobą, 
z lośliwie, zaczyna przestawiać m1:ble, 
po!iuwa fotel, zawija róg dywan u, przewraca 
książki na p61ce do góry nogami. rww 
na podłogę pestkę od śliwki itd. SpostrzegcJ 
Króla. 

SZA łBELA 
To pa n? 
KRÓi 
Tak to ja . A ty tu czego? 

SZAMBELAN 
ja l iczego . Pan sie zacza i!' a kogo' 

KRÓL 
Chci ;dbym to widzieć . 

SZAMBELAN 
Co'! 
KRÓL 
algorza tę . Ona coś ma na sum ieni u. 

Może mnie zdradza? 
A może co innego. Wszystko! Wszystko! 
Wszy tk o może . 

SZAMB LAN 
Pan za ka nap<!? 
KRÓL 
A ty tu po co ' Po co przestawiasz te m eble' 

SZAMBELAN 
Chodzenie utrud nia m . 

KRÓL 
To tob ie takie do j adła „ . Cimci rymci. No , 
no , nic, nic. Tak, tak. 

SZAM BELA 
Mam pewien pomysł. Dziś przecie 
PJństwo wydają zaręczynowy ba n kie t. 
Otóż gdyb)' podać rybę, ościst~ rybę , 
ośc i st•1 rybę z ościam i , ka ras ie , 
ka rasi e podać w śm i etanie . 
Karasie to trnd na ryba ... oścista „ MMna 
s i ~ ni:i ud l ; 1wić. 

KRÓL 
Karasie? 

SZAMB ELA 
Karasie . 

KRÓL 
Czekaj, czeka j, skryjmy się tsss„ 
( byją się za kanapą . Królowa wchodzi, 
rozgląda sir - w r~ku irzyma flakon ik) 
SZAMBELA 
Tsss „. 
(Królowa idzie kilka kroków w stron~ pokoj1; 
!wony, zatrzymiiji: si~ - wydobywa zza 
gorsi' mci.ly Jlakonik , wydaj~ cicliy j~k, twarz 
zaslanicJ dlonią ) 

KRÓLOWA 
Samotna jestem . osam otniona .. Ni.kt nie 
zna m ego I ona . 

Nikt ni e znJ Tob ie mój kajeciku 
powi<erzai11 moje marzenia i. :"szystkic 
m)'ś l i . Straszne„. ZabJC, zab1c. Tt·uc1zna . 
tTuciz na .„ 
li.RÓL (110 stro11ie) 
Zabić ? 
KRÓi OWA (z boksnym grymasem, mc+c!ia 
ręką ) 
Nie wiecie, co plonie w mym lonie. 
Ja l'y lko giętka być hcę. 
Chcę gię tka być ja k ka.lina , jak leszczyna , 
jak pęcina . „ 

G iętkości c hcę 1 

Ach . w ięc Ignacy.„ to r.zytal! 
jest podobieństwo - 1est podobieł1stwo .„ 
Dość 1 Małgorza to, m usisz ją zgładzić! 
Chodźrnv, chodźmy. 
Tym fl akon em , nalejemy parę kro pel, Ona 
jest chornwita, . 
pomyślą, że umarła ot tak . po pro tu„ , O . 1:ik 
to zwie rciadlo mnie przyłapało . 
Czy wszy-scy mordercy mówi:i do si bie? 
W)'krzyw się, wykrzyw Małgorza to ! ak. 
tak, teraz chodźmy 1 

Zaraz, chwi leczkę - jeszcze to„ . ( mai~ si~ 
atramentem ) tak . teraz b twiej„ 
Te.raz j es~Pm in na . 

KRÓL (wyskakuje) 
I la, Ma]oorzato l 

KRÓLOW 
Ignacy! 

KRÓL 
ł-fam cię ! Pokaż! (chce wy1waćjrj wiorsu ) 

KRÓLOWA 
Pt;ść mnie ' 

KRÓL 
Pokaź! Po k<1ź 1 A, m ord rczyn il 
Zachcialo mj si ę twoich grzechów! 
Pokaż , pokaź! 

KRÓLOW 
Zabijesz Cimc i .. Ignacy, ja nie pozwabm 1 

KRÓL 
Pozwol isz, s tara „. pozwolisz, bo każdy 
sobie pozwJ b . 

KRÓLOWA 
Ignacy! 

KRÓL 
Milcz, glLrpia . Umyj s i ę nap rzód. 
wy <> l ąua 'z j'tk wa riJtka. Karasia bim zja<ll. 
ro dobra ryba . 

KRÓLOWA 
Ka ra> iel Karasje' (do Swmbdann 
radośn ie) 
Osza lali Chwab Bogul 

KRÓL 
Mik i,, n ie oszablern . Karaski pod;1j. 

KRÓLOWA 
Ignacy, nie doprowadza j mnie do oblędu. 
n ie podam żadnych karasków. 

KRÓL 
Malgorzatc>. ni klóć i ę, ja wszystko 
mogę. 

kobie to, mówic . drżyj prz de mną , bo 
grzechy m am i 
Ja jestern królem 6'TZechów, królem 
głu po ty. grzechów, gwałtów, j ękówl 

KRÓIOW ( p rzaażonci ) 
lgnacy l 
( Królowu wych odzi . Król i Szumbelan krvą 
:.ir ::a kanapą . 
\Vdwdzą skradając się : Ks i ążę z 11ożtm w 
l'fKl•. za nim Cyryl z koszem ) 
K l\ŻĘ 
Dokąd poszła? 

CYRH (zuglqdając przez drzwi w gl~bi ) 
Tuss. „ Tuta j. 

KSIĄŻĘ 
Co robi' 
CYRYL 
ZiewJ . 

KSIĄŻĘ (ściskując nóż ) 
No, to spróbujem y„. kosz p rzygotuj . „ 
(Cyryl otwiua ko~z . Książę skrada się tlo 
drzwi ) 
CYRYL (który;: boki• patrzy m1 Księóa ) 
Fi lip ie - przes ia ń! 

KSIĄŻĘ 
Nerwy' 

CYRYL (do siebie) 
To niemożliwe ! 
Mordować , mordować taką? „ 
Zasypi „ Zasnęl i! . 

KSIĄŻĘ (zaglądając) 
TP rJZ albo n igdy. Teraz. to bez bólu„. 
Ty spróbu j! Tob ie la tw1o;j , jeste. obą. ni ~ 
kocha cię . /t' clnd chwila .. 
Operacja, zabieg - nje poczu je„ . 

KRÓL (na st ro11 1~ do Szamb.dana) 
Fil ipek. ty t;ikżeP .. 
KSIĄŻĘ 
Tu kto. patrzy. 

CYRYL 
To ja patrze 

1'.SIĄŻĘ 
ie, tu ktoś widz i - ktoś widzi wszystko. 

CYRYL 
To ja widzę. 

I< 11\ŻJ; 
Odc1dż , 1u ż wole sam . Sarn to za łatwię . 

CYRYL 
Oddycha. 
(sluclia;q) 
K IĄŻĘ 
Oddycha„ . (zagląda ) Ba! 
jak oddycha - jak ży j e w sobie , tam w 
sobie. 
(wcl1odz i Iza ) 
IZA (widząc 11óż ) 
Co to' (zagląda pruz drzwi} Morder twot 

K IĄŻĘ i CYRYL 
Tsss„ . 

IZA 
Morderq chcesz być' 

KSIĄŻĘ 
Mila! Nie wtr•J<Jj si(' 1 !ciż stą dl 

IZA (lio Cy1yic•) 
I pan tu taj ) Pa n ..., tym dopomaga) 

KSIĄŻĘ 
Cicho. Coś je j s i ę śni . 

IZA 
No to niech śni. 
K LĄŻĘ 
Na pewno o nas i O nas śn i I 
O m nie, o tobie . My tam jesteśmy w 
s rod ku . 

lZA 
Gdz iel W jakim środku? 
KSLĄŻT; 
W środku n iej . .. Nie s łyszysz jak ona 
boleśnie śpi ? „ 
Jak okru rn i oddycha )„ . jak ciężko pracuje 
w sobie .. 
iak tam m y w niej obo je zapadamy ię„ . 
Jak ona robi z nami , co chce. 

IZA 
Znów jesteś anorma lny! 

KSIĄŻĘ ( nadsl11d11ijąc) 
Ch ra pie . 

IZA 
Co' 

KSIĄŻĘ 
ChrJpic 
CYRYL 
ja już dłużej nie mogę. 

K IĄZĘ 
Ciszej, bo s ię obudzi .. 

IZA 
Dnsyć . Odchodzę . 

KSIĄŻĘ 
Kocham cie; Po"iedz, że mnie kochasz. 

IZA 
ie powiem l Za n ic nie powiem' Puści ć . „ 

( 11V011a staje w drzwiach , przecierając oczy; 
Król w wielkim podnieceniu wyclirla 
si~ zza kanapy. przytrzymywany przez 
Szambelana } 
CYRYL 
Fi li pie, zbudzila się ! 
(wchodzi Królowa 1v stroju balowym, 
lok.aje 111noszą stoly zastawione do uczty. 
goście - światła) 

KSIĄŻĘ 
Co się tu dzieje? 

SZAMBELAN 
Nic, ni , to tylko kolacja I 

KRÓL (do gości ) 
Witam y. Proszę, niec.h państ'\\> o pozwol ą . 

SZAMBELAN (do Iwony) 
lwono, proszę usiąść . 
(I wona nie rusza 5i( ) 
KRÓL 
Siadajmy I 
(5adzc+ / 111onę, 1vsz~cy siadają) 

ZAMBELAN 
Niech r~n i siada. 
KRÓL (nabierając) 
Trochę oścista, ale smaczna .. . 

KRÓLOWA ( n abierając} 
Trochę s tara. 

SZAMBELAN (nabierając} 
Nie m a kośc i , a le ości! j ::ikiź to s m J k 
blyskotliwy! 
KRÓL (do Iwony, grofoie) 
Nie smakuje) 

ZAMBELAN (zimno) 
Brak apetytu ) 

KRÓL (do Iwony, port11ro) 
Trzeba uważać , można s i ę udlawić! 

SZAMBELAN (do Iwon)', ostro) 
Możn;1 s ię udławić . 

KRÓLOWA {przerażona ) 
Ratujc ie! 

7.AMBELAN 
Udlawiła się . 

KRÓL (groźn i" ) 
Co takiego?! 

SZAMBELAN 
Ością s ię udławiła . 

KRÓLOWA 
Katastrofa! 

KSIĄŻĘ 
Umarła) 





rtl.fillEH UTEISS-QRZESHl SHI 

Reżyser tea tralny i operowy. Ukm]czyl polonistykę na Un iwer ytecie 
Warszawskim (1974) i reżyseri ę w warszawskiej Państwowej Wyższej 

Szkole Teatralnej (1980). Debi u towa! realizac j ą drama tu Szekspira 
Jloilus i Kressyda w Teatrze arodowym . jako dyrektor Teatru Mu
zycznego w Słupsku (1978-81) z grupą młodych aktorów zrealizo
wa ł kilka inscen izacji dram atów Szek ·p ira . Styp ndium B1itish In
stitu te w Warszawie umożliwiło mu podjęcie studiów szekspirowskich 
w Wielkiej Brytanii . Ich efektem była głośna realizacja Hamleta. W 1981 
r. zrealizował w Państ\'Vowej Operze we Wrocławiu prapremierę opery 
Z bigniewa Rudzińskiego Ma nekiny, która prezentowan- był a w tym 
samym roku przez wroclawski zespól na Festiwalu w Rennes oraz na 
Festiwalu a.rodów w Sofii (1 9 2), a także w Tel Awiwie, Hajfi e i Jero
zolimie (1 983). W lata ch 1982-88 i 1992-95 był głównym reżyserem 
Teatru Wielkiego w Warszawie. Zrealizowal na tej scenie kilkanaś ci e 

oper, prezentowanych przez ten zespól również za granicą. Znalazły 
s i ę wś ród nich: fidelio Beethovena, Wozz eck Berga, Mistrz i Małgorza

ta Kun ada, Bramy raJIA· Joann y Bruzdowicz, Dama pikowa Cza jkow
skiego, alome Richard Straussa, Raj 1Atraco11y Krzysztofa Pen der c
kiego i Fau.st Goun oda. Od 1989 roku przez dwa sezony pelni.I funk
cję dyrektora artystycznego Teatru Północnego w Warszawie. W 1991 
r. powrócil do opery i zrealizow::il m . in. dwie głośne inscen.iz:icj e w 
Teatrze Wi ]kim w l odzi: Diably z Loudun Pe ndereckiego i Don Gio
vanniego Mozarta. Tę os tatnią operę przygotował równi eż pod koniec 
1998 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowe j w Warszawie. Częs to 
zaprasza ny byl jako reżyser p rzez teatry zagraniczne (Sofia , Tel Awiw, 
Is tambuł, Buffalo, Detroit, Seul, Tampere). W latach 19 95- 2001 by ł 
dyrek torem artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu . jego r ali
zacja Bo1ysa Godunowa Musorgskiego została uznana przez krytykę 
za najlepszy spektakl muzyczny sezon u c996/r997 w Polsce (plebi
scy t m iesięcznika "Teatr"). Zapraszany jes t do udziału w fes tiwalach 
w xa nten, Carcassonne i Pafos, gdzie jego odważne i kontrowersyjne 
inscenizacje zyskują aprobatę zarówno wi dzów, jak i krytyki (aplauz 
francu skich mediów po prezentacji uwspółcześnionej w rs ji Ca rmen, 
j aką reżys r zaproponował w Carcassonne w 2000 r.). Polska prapre
m iera opery Marcela Landowskiego Galina, zr alizowa na przez niego 
w Teatrze Wielkim w Pozna niu (1999), pokazana zostala jako jedyna 
prezentacja poi lciego teatru operowego na Expo 2000 w Hanowe
rze. Od września 2004 do wrześn ia 2005 r. peł ni! funkcję dyre.ktora 
ar tystyczn ego Teatru Wielkiego - Opery Narodowe j. Obecn ie j t e ta 
towym reżyserem Warszawskiej Opery Kameralnej. 

UJIESUłUJ OLHO 

Scenograf teatralny, op rowy. filmowy 
i telewizyjny. Absolwent Wydzialu Pro
jektowan ia Przestrzennego warszaw
skiej Akademij Sztuk Pięknych (1973). 
Rozpoczyn a! pracę twórczą w stołecz

nym ośrodku telewizyjnym. gdzie pro
jeldowal oprawę plas tyczną do kilku
dzies ię ciu programów, przedstawień 

teatralnych i festiwali . Dla Teatru TV 
realizowal m.in . Wojnę w Polszcze po
sp olitą w reż . H er.uy ka Kl uby, Zamek 
wedłu g Kafki w reż . Marka Weissa
-Grze~ i ń kiego i Kolnbo Song w reż . 

Grzegorza Warch oła. W latach 80. 
rozpocząl owocującą do dzis iaj wspó ł

pracę z lic zącymi s ię sc nami drama
tycznymi. Proj ektował scenografię dla 
teatrów warszawski ch (Dramatyczny, 
Współczesny, Ateneum, Pół n ocny) , po
zna11skich (Nowy) i wrocławskich (Pol
ski, Współczesny ) , pracuj ąc z takimi re
żyserami , jak: Izabela Cywińska, Marek 
Weiss·Grzes ińsk i , Jan Szurm iej, Grze
gorz Warchol. Krzysztof Zaleski i Zbi
gn iew Zapasiewicz. W 1984 r. zadebiu
towal na scen ie m uzycznej, realizuj ąc 

z Jerzym Gruzą Skrzypka na dachu 
Teatrz Muzycznym w Gdyni. Wkrótce 
rozpocząl też współp racę z czołowymi 
scenami operowymi. Dla Teatru Wiel
kiego w Lodzi pro j ektował scenografię 
do Borysa Godunowa (r987) i Diabłów 
z Loudun ( r99 0), a dla Teatru Wielkiego 
w Warszawie do Makbe ta (1985), Tra
viaty i Bram raju (1987) oraz Damy pi
kowej (r988). Jego prace scenogra fi czne 
prezentowane były podczas występów 
zagran icznych warszawski go zespolu 
operowego . zyskując uznanie krytyki. 
obco języczne j. 



HlfiQA PREIS 

Aktorka to::a tralna i film owa. Absolwen tka 
PWST we Wrocł wiu (!996). Od począ tku 
swoj j k ri ry związana jes t z wrocławskim 
Teatrem Polskim. Zadebiutowa ła jeszcze 
jako s tudentka . gra jąc tytulo\\:I pos tać w 
Keili z Hdbro11 n11 Hei nricha Kle ist:i w r ży
. e ri i Jerzego Jarockiego (19 94 ). B> l to jeden 
z najbardziej spcktaku larn ,·ch debiu tów 
aktors kith calej dekad y. Zagra.la \\ filmach: 
Ni<·pisarn: prawa z cyklu Opowieści il!l·ckrn· 
dowi -Ji Krz,1Sztofa Zanuss iego. Fa rba Mi
chalJ Rosy, Po11 iedz ialek Witolda dam ka 
(nagroda za naj lepszą rolę dmgoplanową 
na Festill'ah1 Polski h Filrnó" FabuJamych 
w Gdyni) , Wrota Europ)' Jerzego Wójcika 
i To ja, złodziej jJ ka Brom kiego. Po fil. 
mie Rosy Cisza, uznano ją za j dną z naj· 
zdol n ie1sąch europejskich aktorek i uho· 
norowano nagrodą ;!3 glóv.~1ą rol kobiecą 
na Fe tiwalu Pob ich Filmó\\ abulamvch 
w Gdyn i. Kol ejna nagroda przypadła jeJ za 
najlepszą rolę kobi ecą w filmie Komorn ik. 
Równolegl do ka riery fi lmowej odnosi 
sukcesy w teatrze. Ponownie zagrala u Ja· 
rock iego '' Platonoivie. Akcie pom ini~lym 
Czechowa, w Hi~torii PRL - wedlug Mrożka 
Sławomira Mrożka, u Wajdy \~ lmprowiza
cjac/1 wroclawskich wg Różewicza i Pidninch 
o blask11 wody Karola Wojtyły ażną jej rolą 
by ła Klem en tyna Schwe1gestil w Doktorze 
Famtt1sie Manna w reżyse rii Grzegorza 
jarzyn )' oraz rozgo ryczona i pozbawiona 
zludzeń Katia w Cz ~vartej siost1·u Janusza 
Głowackiego w eży>Prii g n if':zki Gliń
skiej. Za tytulową rolę w Przypadku Klary 
Dei Loher w reżyserii Pawia Miśk iewi cza 
otrzym ala główną nagrodę a.ktorską na 42. 
Kaliskich Spotk<m iad1 ea tralnych (2002). 
Oddzielny rozdzial '' aktorstwie Kingi Preis 
stanowią jej kreacje' w pektaklach muzycz
nyd 1: Polly Peachum w Operze za trzy grosze 
Brechta w reżyseri i acieja Englerta i rola 11 

Syr,;11 ie Ekktro Teatm K2 z Wrocb wia w reży
serii ojciecha Kościeln iaka . Wydarzeniem 
był także je j wrst~p w Blllluduch morderców 
- m uzyczi1ym przedstawieniu z piosenk ami 

icka Cave'a Teatru K2 w reżyserii Jerzego 
Bidunasa (1 9 98). Zagrała równ ież ponad 
dwadzie,;ua ważnych ról w spektaklach Te
a tru Telewizj i. Jes t l a ureatką \\ ie lu znaczą 
cycli nagród i W}Tóżnień a rty::,tycmyc h. 

DARIUSZ fll.ACHEJ 

Bas-baryton. W 2000 r. u k01i c:z.yl Akademi~ 
M uzycrną im. Fryderyka Ch opina w War
szawie w klasie Wlodz.imierza Zalewskiego. 
W tym samym roku zdob 1111 agrodę ora2 
n grndę dla naj le z.ego basa \ Konku rsie 

lokalistyki Operowej im . dam a Didura 
w Bytomiu. Debiutował w re 97 r. n scenie 

arszaws -iej Op ry Kam era lne j. !o>pólpra
cowal z Teatrem 1elk1m \\ Poznaniu , Ope
r.i Krakowską , Teatrem iellim - Operą 
• •arodo\\ ą w arszawie, k rerka rnm ro
per, 'Theat r der Stadt Koblenz. uppe rta
ler Biihnen. Operą we h ankfurcie nad Me· 
nem . Ucz tniczyl w licznych festiwalach 
krajowych , m.in . warszawskim Festiwalu 
Mozart ows ··m, Wratislavia Cant n , Festi
walu Teatralnym Malta w Poznaniu , a także 
zagranicznych: w Strasburgu, Belcanto Ros
sini w Wildbad (Niemcy), Festival di Musica 
Sacra „Anima Mundi" w Pizie, Festiwalu 
Operowym im. Ross iniego w Pesaro i Mai 
Fes tspiele w Wiesbad n. Wystąpił w prapre
mierach oper Katzd mac/1a Kurta Schwert· 
s ika w Wuppertalu i / 111011a. księiniczka 
B11 rgur1da Zygmunta Krauzego \\ Paryżu , 

Pracował pod kierunkiem wybitn eh dyry
gen tów polskiclr i zagranicznych. Wystę
pował w realizacjach scenicznyd 1 Ryszarda 
PeI)ia, !arka Weissa-Gnesiń kiego. Jitki 
Stokal kiej , Kazimierz-.i De jmka, Kr.1;ysz
tofa Warlikowskiego, Grzegorza Jarzy ny, 
Mariu ·za Trelinskigo, etera ussbacha , 
PiĘ~o- Luigiego Pizziego, Achima Freyera. 
Nagrywa! dla wyt v6nii Du..x, Bongiovanni 
oraz archiwum Pol. kiego Rndia , a spekta
kle . w których brał ud7J al, tra n. mitowano 
pr.1;ez stacje radiowe RAJ i SWR. Ma w re
pertuarze wielkie pa rtie Mozartowskie i role 
w operach Rossiniego. a estradzi konce r
t-owej wy . tępu je w reperluarze oratoryjno-
· kantatowym i pieśniarskim . BrJ! t eż udzia ł 
w galach operowych'' Austri i, HiszpJn ii i w 
Chinach. W trakcie pocl ró7y artystycznych 
odwiedził liczn e kraje eu ropejskie, USA, 
Kanadę , Liban, Japonię i Chiny. 

fll.AQDALEfiA BARVLAH 

Sopran . Kiedy w 1998 r. ukończyła wy
dzia ł \ okalno-aktorski Al-ademii uzr
czncj v. KrJkowie , miala ju ż na swym 
kon ie znacz;icy dorobek artystycznr 
nagrodę pe j a l n~ w kategorii operowe j 
na Międzyuczeln ianym Konkursie okal 
nym w Duszn ikach Zdro ju , dwukrotnie 
otrzym an stype ndium lnte rnaz ionale 
Bad 1;ikadem ie I lclmutha Rillinga, de biut 
sceniczn y w partii Pamin} w Czarorfa it:j
sk im flr:cit: Mozarta o raz liczne koncerty 
oratoryjne, operowe i recitale pie:·ni. Je j 
zainteresowania muzyką wspól zesną si~ 
ga ją jeszcze okre u studiów. Wzię ła udział 
w Fom m M łodych Kompozytorów, gdzie 
w kona ła po raz pi n ,szy utwór Abib1 Da
rii Dobroch ny Kwiatkowskie j; podczas Dni 
Kompozytorów Koreańsk ich z Or icstrą 
Kameralną Filha rmonii Krakowski j pod 
dyrekcją Stanisława Welanyka za ~p1 ewa la 
Akrostid1011 Wortspid nsuk Chin na solo 
sopran i orkies tr ; zagrała dwóch spek
taklach Grz.ego a Jarzyn y w Krakowskie j 
PWST: Moje i y ie w sz tuce (p rtia śpiewana) 

i \ nviscki:ja !fragment lamen tu D dony z 
opery Dydo11a i Eneasz Purcella).'\ 1996 r. 
wystąpiła w Carita ie Krzysztofa Olczak na 
sopran i dwa Jkordeony, dwa lata póżn iejw
zięła udzial w prawykonaniu kompozyc ji 
Macieja egreja Vilis Mystiw na sopran 
i ha rf<; on z kompozy j1 .:n di Mengj iqi
'ego Homagi 11m Matri s Tere.sae na sopran 
i ork iestr~ pod dyrekcją ojciecha Cz -
piela. W pólpracuje z teatra mi opero m i 
w Kra kowie . Bydgoszczy, B}i omiu , Lodzi, 
Gdansku , gdzie śpie ' 'a m.in.: tytułową 
Toskę w operze Pucc iniego, Santuzzę w 
Rycerskości 111i .śniacz U Ma scagn iego , tyłu· 
Im ą Aidę i Abigail w ab i~cu V rd iego 
i Ma rschallin w Kcuvu/,r;z:e srebmej róży Ri· 
charda Straussa. Śpiewala w ope rze Gwałt 
nu Lukrecji Brille na . W 2004 r. wyst<1pila 
w Paryżu w koncertowym prawykona ni u 
ope Zygmunta Krauzego według sztuki 

itolda Gom b r w icza Iwona, ksir::nic;:ka 
Burgunda. Prowadzi ta kie d z.ia la lnośc pe
dagogi czną . J t a-; s tentem na wydziale 
wokal no-aktorskim kademi i 1uz.yczn j 
w Krakowie 

ADA1fi ZDUfilHOlIJSHI 

fl•nor Swoje konta.kry z ll1 UZ} k;i roz pocz;ił 
v. wieku ·iedmiu lat. spiewają c w v.arszaw-

ki111 hórz.e chlopi ·cy 1 Lu tn i<i . bsol ~en t 
' 1. zaw~ku? J .\kad mii Muzy e j \\ kl a
·u• Romana Węgrzyna (199 1). W 19 90 r. 
po<lj.11 \\sp6lpracę z Warszaw,ką O pcr;1 
K 1111 r:ilnq. ktora · O\\ Ocowala udziałem " 
T'<sl i\\Jlach Mozartowskich w latach H 90. 
ł':J':J 1996 i 199 8. W)'sti;powa l również 11 a 
Fe ·t1.,.a l11 Monrtowski rn w Z ielone j Górze 
(1991), Festi1,a lu on iuszkowskim w Ku
c.l \\ie Zdroju (1c 9 1), Tygod ni u Talentów w 
Tarno\\I" (19 9 ), Mii:dZ} nar 1dow}m Festi-
11ału Wrnu~ l avia Can tans (l 995), Festiwalu 
Operow) Tll \ Bydgoszczy (l994 i r996), 
liędrynardowych Spotkan iach Muzycz-

11yd1 Wschod- Zachód w Z ielone j Górze 
( 1 ;96), Festiwalu Operowym \ Kra ko ie 
11997, 1998). Mit;>dzyna rodowym Festi
'' <lu Muzyki i z tu ki \\ Be jrucie (199 9 ). 
\\ 199 t r. zosl ł ~ ol istą Teatru Wie lkiego 
'' Warszawie, konsekwen tnie poszerzajac 
fi \\·oj repertu r - obecnie obe jmuj!' on 35 
pariti operowych. W osta tn ich lu tach na 
u :11ic pery Narodowej wystąpi ! m.in. 

I\ partiach Pasterza w Kró/11 Rog.:rz r. Szy
manowskiego o raz arrabotha w Snlomr 
Richarda Str:iussa. Do ban.Izie] znaczących 
w d Jr.le li w swe; kari rz Jr tystyczne j " 
ostatn ich la tach zalicza udz1al w europe j
:kim prawykonaniu Psalmów J~ro:: o/ i mskid1 
Noama Sheriffa pod dyrekc j ą kompozytora 
(19 1;6 ). Po ząwszy od 1992 r. współpra cuje 
r<·gularn te z tea tra m i operowym i w Byd
goszLzy, Bytom iu , Krakowi e , Poznan iu, 
Wroclav. iu , dań sku i _ zczecinie. W 1996 
1. nawiąza l w. pólpra cę z h a mbursk~ St :ia t
soptr, ś piew:i j 4 re rranda w 01i fan t11tt.: 
Muzarta . Z zespołem tym odby ł tournee 
po faponi i (1 9 96). Wspólp cowal ró\\nież 
7 Teatr,-m Narodowym \ Pradze . występu 
HC w prz ·dstawien iach Cymlika "wil~kiego 
Ro,~iniego i Cwrodz i<jski~go Jld11 l\1ozarta 
(199l'i/99 ). Arty, ta ma bogaty reperh1ar 
oratory jno-ka n ta towy (okolo 30 tytulów), z 
ktoryrn W~>tępowal 11 1.in. 1 Fil ilarm omach: 
lh1ło tockie j, Koszal111 ·kie j. Olszty11sk ie j. 
Opolskiei. Rzeszowsk iej. Szczeci ń sk iej, 
Wroclawskiej. Zi lonogórskiej oraz f ilhar-
1111mii Naroduwe1 w Wa rszawie. 

ARTUR RUCIÓSHI 

Baryto n. Studia v. okalne u ko n zyl '' klasie 
Jerzego Knetiga \\ Akademii Mnzyczne1 
11 n. Fryderyka Chopina I ' Wa rsza" ic Na
u l.ę k ntyn JO\\ al pod kierunkiem K<J udi 
Kaludowa. La u rea t między 11 arodowycl1 
ko nkursó\\ wokal nyd1 , m .in . im. Adam a 
Didura w Bytomiu (2000). BelYedere w 
Wiedn iu (:1002), M iędzyn~rodowego Kon
kurs u Operow go we Lwowit (20 03). W 
20 o r r. rozpoczą ł współ pracę artystyczną 
z Warszawską Op rą K m r lm1. gdz ie 
\'}konu j . 1 \\ ni e p;ui i Moza rtowsk ie. 

Z zespo łem rym odbył wiele zagranicz
nyd1 to umee (Franc ja, I li ~ zpan i a . \'I/lochy. 

Z\\<J jcaria, iem cy, Holandia , Japon ia). 
W 2002 r. zadebiutowa l na scenic eatm 
\V1ell.iego - Opery Jrod we j w ~ arsza
wi ro l ą tytu l ową w Eug<r1 iusz1' 011i~ginie 
Czajkowskiego: nas tępn i e zosta ł zapro~;w
n · do kole jnyd 1 prod ukc ji w t} m t a trze. 
Od 2005 r. współpracuj e także z Operą 
Krakowską . Występował na ;cenacl1 opte
rowych W:1rny, 'fokio, Lwowa . a taki <' na 
Festi walu Afrodyty w Paphos na C} prze. 
Praco~:a l z rnj wy bitn i jszym i polski mi re
żyse rami (m. in . Ma ia Folt} n , Mariusz Tr -
liJiski. Marek We1ss-Grzesi11sk i) i dyrygen
tam i !Kazimierz Kord , Je rzy Maks)'miuk , 
Ja k Ka ·pszyk). Dysponu j · także bogat, m 
re pe rtuarem koncertowym , obe jrnujqcym 
dzieła od Bacha do Brittrna. Występow.ił rld 

estradach większośc i fil h:irmon ii \ kra ju. 
Dla telewiz ji bulgarskiej nagr, l w Sofi i sce
n iczną ,-e r j ę Can11it1a Bwwrn Orffa . a 
w dorobku udzial w prawykonani u opery 
Osl'aldasa Balakauskasa La lointai11e (Duk 
ka ) n3 fPstiwalu Warszawska J s i eń (ut\\ ó r 
zare j _trowany przez Program 2 TV P), 
a także prawykonan ia De lei Pit• Pio tra Mos
sa , .'.hZ)' Góm icuj i ratori1rn1 Cómilugo 
Andrzeja Marko (zarejestrowanvch na D 
db ll rrny D UX). Bral udz.i dl \\ n;igr:rn iu 
pl)'t)' Pie~ni Eudu.ll)'ll)'•.Zll( I' /1 old: i~ Ojcu 
Swi~lnn11 }anowi Pawiowi 11 oraz ilłbumu 

1algorwta \Ila/owska i p l'Z}jti. frk - TI1c Brs! 
Pol isl1 Si11gm (D X). 

fll.OfiIHA lEDZIOfi 

Mezzosopran . Pocza tkowo uczyła si~ gn; 
1i;1 : krzypcach \\ Rzeszow ie , a póżnie 1 pod
i la s tu ia wokalne v. war, za\\ ·kiej Akade
mii Muzyczne j. ktor;i ukończy la w klasie 
H:il iny Slon id.ie j 12000) . czes tniczy!J 
.,. kursac h mis trzowsk ich prowadzonych 
p rzez Ru ko Rus kova i tefan i ę Toczyską. 
P ukonczen iu studiów zostab soli s tką 

Wa rszawskie j O pery KJmeralne j. gdzie 
obję l a li ne partie \1 ozartowskie . W 2002 
r. wyst powala goscinnie na sce11ie Opery 
Krakows kie 1, w p lenerowym przedst:Jwie
ui u na zamku w Niepolo111 icad1, · rok póź
nie j na scen ie OperJ ~ova w Bydgoszcz}. 
W b tac h 2004- 0 6 po jawi ał;i ·ii; na scenie 
Teatru Wielkiego - Opery Nar d w j w 
Wa sza\, ie. rn .in. jak 1 so li tka v Za pi>km h 
tego, l.: tór)' z 11ikr1ql Leo~a Janacka (2006) . 
Wystep uje ta kżt' w repert ua rze ora toryjno
-kan tatowym i pieś ni a rs k im . czes tniczyla 
rn .in . w wykonaniach Stabat Mut er Pergo
lesiego, Msz y koro1111c}'jni:j , Missu b1wi. 
i R~quifm Moza rta or3z IX S}'mfi:nai Bedho· 
,·ena. Śp iewała pieśni Brah msa, Richa rdJ 
Strau sa . Schu be rt . Schumanna, Mah le
ra . zajkowskiego, Rachn 1an inowa, Mo ni u
szki i Chopina. W 2005 r. hrn L 11dzial w 
wykona n iu Polsk frgo Req11ie111 Krz>sz to fa 
Pendereckiego na zare j s trowan}m przez 
Polskie Radio koncr m C' fi nalowy m I Fe~ t i 
" a lu 1uzyk i Polskiej ' Krako\\ ie. 



PIOTR l VHOlIJSHI 

Kontra t nor. \\ 1989 r. ukończył z wyróż
nien i rn Akademię Muzrczną we Wroda
'~i u \\ kla.sie śp i ewu Eugeni u ·za Sąs i adb . 

a I I I Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ad} 
Sari\\ Nowym Sąlzu (1988) :t<lob)I I Na
grodę i tr7.} w) tóżmPnia spe,jalne (m. 111 . 
za wirtuozenę). Doskonalił swe umiejęt

uoki nJ ''ielu kursach in ter pretaq•jnycl1 
1 rn1~trzowskich w kraju i za gran iQ. m .m . 
u Pau!.1 s wooda. Richa nfa Wistrcicha 
i Neil i Anfu,o. Sp cja lizuje si ' w muzyce 
renes;msu i baroku , glówn iL kan ta1owo
·oratory1ne j: ma w swoim repertuarze 
bli~ko sto tJ ·ich partii. Współpra c ował 

z wie loma so li stami i zes polarn i muzy
ki Jawne j, filharmon iami i ork:iesh·am i 
kameralnym i oraz z t:P;1trami operowymi 
(Warszawska Opera Kam r<i.lna, Teatr Wielki 
- Opera arodowa w Warsz.aw~e. Tea tr Wiel
ki w Pozrnn iu , leatr Wielki w Lodzi, Opera 
Sląska w Bytom iu, Opera Il roclawska). Bral 
udziaJ w polskich prem ierad1 oper Claudia 
Monteverdiego - 01frns z, Powrót Uli.m -
5a i Koro11acja Poppri, a taki.e w polskich 
premierach scenicznydi RcUt• utraconego 
Krzysztofa Penderc:ckiego, Ed11101 011a Ph i
lippa Glassa i l'otopc4 Igora St rawińskiego . 

Specjalnie dla Piotra Łykowskiego powstały 
role teatra lne w autorskim spektaklach Je· 
rzego Grzegorzewskiego : Zlowrony. )011alll 

epikptyt:znu i jagogogo„.'l. rn u.z~ ką Stan i
<lawa Ra dw:ma Zrealizował wiele naorafi 
~ad1owych, tele~izyj nych i płytowych ."J es t 
prawykonawcą muzyki Zbigni 'WJ Preisne
ra do film u De ;\rgypt c• oraz Rtą1<it:1 1 t dla 
111oiego prZ}jacida. Jako solista, kameralista 
(rÓ\\Tiie.ż chónn istrz) koncertow:il w kra jach 
Europ) i w Kanadzie, ta kże na m iędzynaro
cJowycl1 (es tiwaJa J 1 rnuzycznyd1. Od 1992 
r. prowadzi klas śpiewu solowego we Wro
cławskiej Akademii fozyczn j. Od 200 4 r. 
ma tytul profe ora . W 2 002 r. został dz ie
kdnem wydziału wokal nego swe j uczel n i. 
Od 19 ')4 r. jest także nauczycielem w Pań
stwowej Szkolt> Muzyczne j I I >W pnia \\e 
Wrocldw iu, gd<:ie prowadzi klaso: spiewu 
solowego. Od kilk ll lat w1klada na kursad1 
in lerpret.icy jn ych , jes t też Z<J prasz ny jako 
juror do konkurs6" wokal nych. 

HRZVSZTOf HUR 

Tenor. kmiczyl" l 9 <J6 r. z ·wyróżnieniem 
studia na w1- dz i;1Je wokalnym warsz:i\\ 
skie j Akademii M uZICznej " kl;1~ i e :pie
wu Kaz im ierza l'u telaka . W 1)1n samym 
rok u idobyl t ż dyplom warszawskie j 
Szkol) Glow neJ Hand lowe j. OcJ 1988 r. 
1es t so l is tą i managerem Filhannonii im . 
Romuald.i 1hną,'1ll!a - gn1py spiewako\1. . 
muąkow i akto row propagującej po l ską 
m uzykę . w szczególnoścj piesm patri o
tyczne . Po ~mii: rc i jc•j z loży ci da Tadeusza 
Kaczyńskiego , w r 999 r. wspóln ie z R}· 
sardem Cieślą zaczął kierowa ć F1m dacją 
Filh armonii im . Romualda ·rraugu tta . jako 
je j dyrektor organizu je Letn ie Fe$bwale 
Pi eśni Kompozytorow Pol kich , Fe·tiwa
le Pi t·ś ni .urope jsk icj. Wieciory z Poezją 
Pol ską oraz Fe, tiwal Pasyjny „Crncif1 .:us 
est". W 1991 r. został sol i stą Warszawskie j 
Opery Kameralne j. Ma v repertuarze wie
le parti i w operach Mozarta . Rossin iego. 
Donize ttiego, C:r...a ikow kiego i Verdiego, 
;1 t: 1 kże Mo nteve rd iego. Peri ego , Lully'ego 
i Ull man na. Wspólpracowal ta kże z war
szawsk im Teat rem Wielkim , Filharmonią 

arodowq i innym i kraj owym i fil h am10-
n ia rn i. l3ral udział w fos tiw;i\ach nrnzyi:z
nych : Rosenhcimer Qperntrge i Ti roler 
Feshpiele Erl. Wystąpil w dwóch koncer
towyd1 wy konaniach Zlala Rrn1i Wagne ra 
na sce nie Tea tro di San Ca rlo " Neapol u 
pod dyrek cj~ Gus tiJ \,ł Kuh na. ag rar1i e 
z tych ko ncertów ukazało się na plytad1 CD 
fin1J) Arte Nova Cla.s ,ic ;: (1999 ). Dokonal 
licznych nagrJ1'i płytowych i dla l'obkicgo 
Radia. Wystąpil w kilku programach mu· 
zyczn rcl1 zn:;i\ izowanych pr.re7 'frlewiz j ę 
Po l s ką Koncertow-Jl na s tradach Niemiec . 
Holandi i, Francji, Wloch , Hi szpanii , Au
strii, Sz; · jca rii, S tanóN Z jeJnoczonycl1, 
Kanady. Libanu i Japon ii . By! a s~sten l m 
Ryszarda Peryta przy rea li zac ji kilku oper 
w Wa rszawskiej Ope!7e Ka rnera lrwj. Od 
2005 r. pe! Hi fu nkcj~· za 5tępcy clyre.k tora 
naczelnego tej sceny. 

JOflllilA CORITS 

\1ezzosopran. UroJz ib s it; w \Varsza> ie. 
\' rodzinit' ku l t}-wującej tradycje m uzyczne 
od wielu okoll"ń . Studia wokalnl' ukoiiczy-
1.a z wyróżmen iem w Akademi i Muzyc.z· 
ne j we Wrodaw1u (1 980 ). kontynuowała 
w Niemczech oraz \\e Wloszech (AcCil dc
mia Chigiana) . Jesl solis tką Teatn.1 ~ ie lkie
go Opery 'arodowej w W<.LTszawie. a w 
rcpcr iu<JTZl' wil'lki role soprano" e i m ez
zo~oprJn owe, w ty1n tytułową w Salo111<: Ri
charda Straussa \1999) i Zygl indęw Walk i
rii WagTiera (zooo), pom dto parli' Matki 
Joa11ny w D1ablacl1 z l.0 11d1m Krzysztofa 
Pendereckiego, Roksanv w Królt1 Rogerze 
Ka rola Szyman C1wskiego, Chryzotemis w 
El.ek! rzr Miki sa Theodorakisa (pra prerillera 
w Luksemburgu w 1995 r.) i inn e. Jako To
sca odnios!J. sukces w nowojorskiej Na tio
na l Gra nd O p ra pod dyr. An tona Coppoli 
(1990). Jej Abiga il w Nulmcco Verdiego na 
scen ie Teatru Wielkiego w l odzi uznano za 
na jciekawsze os i:1gnięcie sezonu r987/19 88 
i wyróżniono nag rodą Srebrnego Pier
ścieni ;i. Za rok C;,mnt n. jako na jl e p 5Zą 
rolę kobiecą w ~ezon ie 1991/9 2 otrzyma
IJ Zln t1 Ma..kę , przy-,;na ą przez łódzkich 
recenz( ·ntó\\ teatralnych . WspólpracowJ.la 
z Krzysztol ern Pe ndereckim biorąc udzial 
w wykonani. eh jego Dił'5 Irm: . l'olsb<'go Re
q1iiem , Te Drn m i Din/J/ó iv z Loudmr. · p ie
wab '/. Placidem Domin go podczas kon
ce.rtu w Zabrz u \\ 1 <) 92 r. (duet z Cr1r111rn ). 
Prowadzi również dzialal n ość koncertowa 
\'> krajn i za graniq. 

fłCiflIESZHfl DąBROlIJSHfł 

lezzosopran . l'ocl1odzi z rodziny o tr.r dy
jJch muzycznych . ko1\czyła wydzial 

\\11kali10-aktorsk i wa rszawskiej Akademi i 
:-.1ul;cz1w1 w klasie Krystyny Szostek-Rad
ko" ej . Po ·tudiach podj c;-1a współpracę z 
re~tr m Wielkim w t odzi . Z zespolern 
t m brala udz1>il w wys t~pach go>ci nnych 
" Aus rii, Belgii , Holandi i, icmczech i 
Siwa1c rii . W 1993 r. rozpoczęla współpra 
c~ z 'le;1trem Widk im - Op<'rą Narodową 
\\ Warszawit>. Spiew:1!J mnzosoprano
Wil parllę " in,;cen i2owa 11ym W}kotta 11 iu 
c;)'ll!/omi /}'>•ąrn Mah lera, Cześnikow;i w 
SJra z-upn dworu Moniuszki, Amneri:; w 
id~1e Verd iego , Lubo" w fozr:pre Cza j

kn,,.,sktego . Diakonissc; w Królu Rogorze 
Sz/ nw1ow. kiego i Fi lipow nę ' fogrni11 -
. 11 011it·15i111' Cza jkowskiego. Pro\v;1clz i 
ta Lr działa l ność koncertową . wykonując 
pic~ r,i I reperhJa r oratoryjny. W 199 9 r. W} · 

st:ą11ła z recitalami ' okalnym i w Pradze 
i \\ I ondynie. Ma również na swoim kcm
d ' i1 ](' nagra1i dla rad ia i teh wił ji. 

CJ:OSifl BfłCZV ńSHfl 

Pro j ktan tka kostmmów. W r 996 r. ukori
c;cy la h dem.ic;> Sztuk Piękn } ch we Wrocb
" iu . Rok późn i e j o\worql.a wla ·ną pra O\\· 

me r od tego czasu w1muj.: sit;> profesjona l
n ie projektowaniem mody. W 2000 r. we 
Wrod awiu za prezentowała swą pienvsza 
;1 ut or:;ką kolekcje. Od 20 0 2 r. m ieszka 
i tworzy \\ Wa rszawie. Projekty Gos i Ba
czyński e j S)stematyLznie ukaz1tJ<I sie na 
lamach magazynów dla kobiet (. Eile" . 
„Twój Styl". „Parn" , .Viva''. „Gdb "). bin;i 
~ iazcl, i ko biety biznes u, a w pokazach 
je j kolekcji b i orą udział swia towej sławy 
111oclelki W 2 0 0 4 i 2005 r. magazyn „ E.lle" 
przyz11a! je j ry tu I projektant:i roku, len sam 
tytul przyzna! je j również magazyn „Exlu
sive" (2005) . W 20 0 3 r. w Lizbonie r·pre
z n tC1wala Polskę podczas gali akcesyJTl<'J 
z okaz ji roz.szerze n i:i Urn i Europejskie j. 

czi:stni czyla również w podobn)c h uro
czystościach ' Berli nie. 

WOJCIECH DZIEDZIC 

Projek tant kostiumów. Sh1d.i owa l na wy
dz iak mcidy G!'rri t Rictn~Jd Akad mie w 
Am~t rd<im i . Arnh ·m JM,ti tu k oraz Cei1-
tral t Ma rti n 's School of Art and Design 
w Londyn ie . Pracowal dla domów mod 
Jil Sander i lb rta Fen 'tti. Jego prace był} 
prezentowane na wystawacl1 i w muzeach 
w Amsterdamie, Maastrid1l . Paryżu i Rzy
mie. Zapro j ek tował kostiumy la m th Ca 
ro lina Dance Thealre. Showroom MAMA 
" Rotterdamie , I looge School v or Ku n
sten F. i n d h o~Vl't1 . Do oswtn ich jego os i ą · 
gn ięc na leżą projekty kostiumów do oper 
O::.il'Tko i c ary oraz Godzina lri 1zpa ń1k11 

Ravela (Royal College of Music w Lundy
nie) a t :ikże do przedstawienia Grzegorza 
Jarz)'ny 0 0'1 GiOl'ann i (featr Rozm;,ilosci 
Wan1zJw;i ). 



SVfiOPSIS 
fkt 1 
The members of the royal family are taking a walk when the Prince. bored with the court ritual and his part in il, notices Yvonne 
and her aunts approaching him The aunts scold Yvonne: ''You have no sex appeal whatsoeverl Nobody wants to look at youl , 
and they complain to the Prince about her being so listless. lntrigued by her behaviour the Prince unexpectedly declares thai 
he is going to marry Yvonne. The royal couple and the court come up to them and the Prince introduces Yvonne. They all try to 
persuade Yvonne to make a courtly bow in accordance with the court etiquette, but in vain; Yvonne does not make the sllghtest 
move. Only after she has gone, the Pnnce reahzes !hat it was the royal family who bowed to her. The King and Queen are 
extremely upset about the Pnnce's new idea. 

Act 2 
At the Prince's apartments. The Prince, backed up by Cyril , makes efforts to find out the reason behind her silence and goad 
her inio speaking . He is hardly effective; Yvonne speaks in the end but her words are very mystenous: "li goes on and on 
everybody always . . everything always„ over and over again.„" The girls we1rd look infunates the Prince. li is the first time he 
starts thinking about murdering her. Some vis1tors come; the ladies make fun of Yvonne. The Prince stops them from mocking 
her; convinced lhat Yvonne 1s in love with him, he makes up his mind to love her as well 

; ,.. 

TRESC 

I hł 1 
Rodzina królewska na spacerze. Znudzony dworskim rytuałem i swoją rolą Książę zwraca uwagę na nadchodzącą z Ciotkami 
I wonę. Ciotki strofują Iwonę („D laczego wcale nie masz sex appealu? Nikt na ciebie spojrzeć nie chce") i skarżą s ię Księciu na 
jej apatyczn ość . Zaintrygowany zachowaniem Iwony Książę oznajmia nagle , że s ię z nią żeni. 
Nadchodzi dwór i królewska para. Książę dokonuje prezentacji . Wszyscy usiłują skłonić Iwonę . by, zgodnie z etykietą, złożyła 
ukłon . Na próżno . Iwona ani drgnie. Dopiero po jej odejści u Król zdaje sobie sprawę , że to rodzina królewska ukłoniła się 
Iwonie. Król i Królowa są w najwyższym stopniu zdenerwowani nowym pomysłem Księcia . 

ru~i 2 
W apartamentach Księcia . Książę, wspierany przez Cyryla , próbuje dowiedzieć się, co kryje się za milczeniem Iwony i spro
wokować ją do mówienia . Omal mu się to udaje. Iwona w końcu odzywa się , ale jej słowa są zagadkowe: „To tak w kółko . To 
tak w kółko każdy zawsze, wszystko zawsze„.". Książę , wytrącony z równowagi dziwnym spojrzeniem Iwony, wpada w furię . 
Po raz pierwszy świta mu myśl o jej zgładzeniu. Nadchodzą goście. Damy wyśmiewają Iwonę. Książę ucina żarty. Przekonany, 
że Iwona zakochała się w nim, postanawia ją także pokochać . 



fłd 3 
At the Prince·s request the King and Queen try to 'tame' Yvonne, yet their efforts tum out to be fulile • she remains silent. 
What is worse, when left alone with the King, she escapes, terrified of his growing irritation. The King is upset and confides to 
the Chamberlain thai Yvonne reminds him of a needlewoman they once raped . The Queen comes; her complaints drive him 
absolutely mad. All of a sudden, he says !hat when looking at Yvonne he cannot stop thinking about the Oueen's peccadilloes. 
He leaves triumphantly, not even botherlng to give a elear explanation . The Prince enters; he offends his parents as well as 
the Chamberlain He kisses Isabella, a lady-in-waiting who is present at the whole incident. Delighted with the prospect of 
freeing himself from Yvonne and feeling light-hearted, the Prince calls Yvonne to tell her about his new engagement Yet JUS! 
one glance from her makes him reahze thai he will remam her hostage forever. To kill her - thai is the only way out. 

fld4 
The King hides behind a couch to spy on the Queen. The Chamberlain comes and sets some nonsensical traps for Yvonne. 
He tries to persuade the King to eliminate her 'accidentally' during the engagement reception . The Queen enters. Unaware of 
the fac! thai she is being watched, she recites some poems she has written in secret. Convmced thai the King has discovered 
her embarrassing secret, the Queen becomes intoxicated witll her own wortliless poetry. She wants to work herself inio a state 
in order to be able to kill and take revenge - she is going to poison Yvonne. 
The King and the Chamberlam suddenly iump out from beh1nd the couch. The King demands thai I.he Queen take part in the 
Chamberlain's conspiracy. Meanwhile. the Prince and Cyril come 1n; the Prince also means to annih1late Yvonne. Hidden behind 
the door, he watches her sleeping. Then Isabella turns up, she attempts to hold him back. Suddenly Yvonne. who has woken 
up, appears in the doorway. This is a signal to start the banque!. The guests arrive. Everythmg goes according to plan: Yvonne, 
terrorized by the court, chokes on a fishbone and dies. 

J 
Próby „oswojenia" Iwony, podejmowane przez Króla i Kró l ową na żądanie Księcia nie dają rezultatów Iwona milczy. W do· 
datku, przerażona irytacją Króla . z którym zostaje sam na sam, ucieka . Zdenerwowany Król przyznaje s i ę Szambelanowi, 
że Iwona przypomina mu zgwałconą przez nich obu k i edyś szwaczkę . Nadchodzi Królowa. Jej pretensje doprowadzają 
wściekłość Króla do zeni tu. Oznajmia zn ienacka. że patrząc na Iwonę , nie może pozbyć się myśli o grzeszkach Królowej. Nie 
tlumacząc się jasno, z triumfem wychodzi. Wpada Ks iążę . Obraża rodziców i Szambelana; całuje obecną przy awanturze damę 
dworu. Izę. Zachwycony perspektywą uwoln ienia się od Iwony i upragnioną „ lekkością" , wzywa Iwonę i oznajmia jej o swoich 
nowych zaręczynach. Jednak jedno spojrzenie Iwony uświadamia mu, że stał się jej zakładn i k i em na zawsze . Zabić ją - to 
Jedyne wyjście . 

I t 4 
Król chowa s i ę za kanapą, by podglądać Królową. Pojawia s ię Szambelan , który zastawia na Iwonę absurdalne pułapk i . Na
mawia Króla na "przypadkowe" zgładzenie Iwony podczas zaręczynowego bankietu. Wchodzi Królowa. Nieświadoma tego, że 
Jest obserwowana , deklamuje swo1e wiersze pisane w ukryciu. Przekonana , że Król od krył jej wstyd l iwą tajemn i cę, upaja się 
własną grafomanią, by podniec i ć się do zbrodni i zemsty zamierza I wonę otru ć . Król i Szambelan znienacka wyskakują. Król 
domaga się, by Królowa uczestniczyła w wymyślonym przez Szambelana planie. Tymczasem nadchodzi Książę z Cyrylem. 
On także zamierza zgładz ić Iwonę. Ukryty pod drzwiami Iwony, obserwuje ją jak śpi. Nadchodzi Iza . Próbuje powstrzymać 
Księcia . Obudzona nagle Iwona staje w drzwiach. Jest to hasło do zorgan izowania balowej uczty. Nadchodzą gośc i e . Wszyst
ko odbywa si ę według planu: zastraszona przez dwór Iwona dław i się ością i um iera . 
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