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BERNADETTA MATUSZCZAK 

PROMETEUSZ 

Prapremiera Prometeusza była spektaklem kończącym cykl przedsta

wień z okazji otwarcia w 1986 roku własnego teatru Warszawskiej 

Opery Kameralnej przy Al. Solidarności 76b. Gdy piszę o tym wydarzeniu, 

ważnym przecież nie tylko dla licznego już wówczas grona artystów i in

nych pracowników Warszawskiej Opery Kameralnej, wypadki tamtych dni 

mieszają się z ostatnimi pracami nad uruchomieniem teatru w jego struk

turze technicznej oraz przygotowaniem pierwszych przedstawień otwar

cia. Niecodzienności chwili posiadania własnego teatru towarzyszyło 

poczucie satysfakcji, Że oto następuje koniec naszej, jakże dokuczliwej, 

trwającej 25 lat bezdomności. 

Teatr otwieraliśmy 14 października 1986 roku odkryciem dla polskiej 

publiczności arcydzieła młodziutkiego Stanisława Moniuszki- jego „wileń

skiej" Halki pisanej w latach 1846-1847 (premiera: Wilno 1848). Dodać na

leży, Że światową prapremierę tego utworu zaprezentowaliśmy 7 maja 1984 

na Festiwalu w Brighton. Ten prawdziwy dramat muzyczny, wyprzedzają

cy o kilka lat dramaty Ryszarda Wagnera, był wielkim sukcesem zarówno 

słynnego reżysera Kazimierza Dejmka i scenografa Jana Polewki, jak rów

nież młodziutkiego, bardzo uzdolnionego dyrygenta Rubena Silvy, który 

dopiero co ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopi

na w Warszawie u profesora Stanisława Wisłockiego. 

Wielkie uznanie zyskało także Wesele Figara Wolfganga Amadeusza 

Mozarta w reżyserii Jitki Stokalskiej, scenografii Łucji Kossakowskiej, 

pod kierownictwem muzycznym Tomasza Bugaja. 

18 października odbył się w naszym teatrze Wieczór Pantomim, na któ

ry składały się piękne, dziś zupełnie zapomniane pantomimy klasyczne: 

Don Kichot Georga Philippa Telemanna, Wesele Amora i Psyche Marcella 

Bernardiniego di Capua oraz Pantalone i Colombina Wolfganga Amadeusza 

Mozarta. W zestawie otwierających nasz teatr przedstawień operowych zna

lazł się utwór bardzo popularny w krajach niemieckojęzycznych - Doktor 

und Apotheker Carla Dittersa von Dittersdorfa. 
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Prezentację licznych, ciekawych i bardzo różnych inscenizacji kończył 

utwór napisany na moje zamówienie (o czym wspomniałem na początku 

tego tekstu) przez kompozytorkę o interesującym dorobku, również sce

nicznym, w tym także dla naszego zespołu - Prometeusz Bernadetty Ma

tuszczak z polskim librettem autorstwa kompozytorki wg Ajschylosa. 

Utwór ten, powstały w latach 1981-82, jest kompozycją o bardzo skupio

nym nastroju i oszczędnej, podkreślającej związek muzyki z postaciami 

i akcją sceniczną, warstwie instrumentalnej. 

Powrót do tego, tak z historią naszego teatru związanego dzieła, jest 

nie tylko miłym obowiązkiem, ale również pokazaniem rozwoju artystycz

nego Bernadetty Matuszczak. Dodałbym tu jeszcze dalsze koleje losu tego 

przedstawienia, które obrazują perypetie teatru w Warszawie, posiadające

go własny budynek, i to po 2,5-rocznym doprowadzaniu go do bardzo do

brego - jak na możliwości w PRL lat osiemdziesiątych XX wieku - stanu 

wnętrz, urządzeń technicznych oraz, z czasem, otoczenia. 

Piętą Achillesa stał się dla nas problem magazynu dekoracji po decyzji 

ówczesnych władz administracyjnych Warszawy zburzenia pięknych, za

bytkowych stajni szwoleżerów, przy ulicy o tej samej nazwie. Wspominam 

ten przykry i bezsensowny fakt niszczenia zupełnie nieuszkodzonych bu

dowli, które były przykładem doskonałej techniki budowlanej XVIII wieku, 

a jednocześnie mogłyby służyć do dziś teatrom jako magazyny. Usunięci ze 

wspomnianych stajni wynajęliśmy w Łomiankach szopę i stodołę u miej

scowego rolnika, bo tylko taka była wtedy możliwość. N a nieszczęście 

wkrótce przytrafiła się sroga zima, dachy wynajętych pomieszczeń nie wy

trzymały opadów śniegu i cały nasz dorobek ostatnich lat uległ zniszczeniu. 

Niektóre bardzo „chodliwe" tytuły udało się uratować, bądź zostały 

zrobione na nowo. Prometeusz, najbardziej zniszczony, przepadł na lata. 

Gdy dziś wracamy w nowej obsadzie wykonawców do tego ważnego dzie

ła, mamy w pamięci przeszłość i chwilę obecną. I chociaż znów natrafili

śmy na okres niełatwy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, to trudno 

byłoby porównywać poziom życia ludzi i teatru operowego wówczas i dziś. 

Tyle wspomnień o Prometeuszu, które chciałbym jeszcze okrasić przy

pomnieniem tytułów utworów napisanych dla Warszawskiej Opery Kame

ralnej i wykonanych przez nasz zespół na różnych stołecznych scenach, 
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przy czym niektóre z tych przedstawień są prezentowane do dzisiaj. 

Były to: 
1. Jerzy Maksymiuk Inmedio vero omnium residet sol (libretto: 

Joanna i Jan Kulm owie) 
premiera 24. II. 1973, Teatr Buffo 

2. Tadeusz Baird Sonety miłosne 
premiera 7. X. 1973, Teatr Klasyczny (obecnie Teatr Studio im. 
S. I. Witkiewicza) 

3. Augustyn Bloch Z g;wiazdq w cudobudzie 
premiera 20. I. 1975, Teatr Dramatyczny 

4. Augustyn Bloch Zwierciadło 
premiera 12. VI. 1975, Łazienki Królewskie - Teatr Na Wyspie 

5. Augustyn Bloch Głos milczenia (pantomima) 
premiera 1. X. 1977, Teatr Kwadrat 

6. Bernadetta Matuszczak Pamiętnik wariata (monodram operowy 
wg M. Gogola) 
premiera 5. IX. 1978, Teatr Kwadrat 

7. Elżbieta Sikora: 
- Z twarzq ku niebu (widowisko pantomimiczne) 
-Ariadna (opera kameralna) 
premiera 7. III. 1979, Filharmonia Narodowa - Sala Kameralna 

8. Hubert Stuppner Totentanz 
premiera 14. IX. 1979, Teatr Wielki - Scena Kameralna 

9. Tom Johnson The Four Note Opera 
premiera 31. X. 1983, Muzeum Historyczne 

1 O. Bernadetta Matuszczak Prometeusz wg Ajschylosa 
premiera 20. X. 1986, Teatr WOK 

11. Bernadetta Matuszczak Quo vadis 
premiera 15. XI. 1996, Teatr WOK 

12. Zygmunt Krauze Balthazar 
premiera 7. X. 2001, Teatr WOK 

13. Zbigniew Rudziński Antygona 
premiera 17. X. 2001, Teatr WOK 

14. Bernadetta Matuszczak Zbrodnia i kara 
premiera 3. II. 2008, Teatr WOK. 
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Bernadetta Matuszczak 

PROMETEUSZ 
Opera da camera 

Libretto 

Bernadetta Matuszczak według Ajschylosa 

Kierownictwo muzyu.ne 

Tadeusz Strugała 
Scenografia 

Andrzej Sadowski 
Kos u urny 

Marlena Skoneczko 

Wyko nawcy 

Prometheus (Prometeusz) - Dariusz Górski 

Koryfajos (Koryfeusz) - Agnieszka Piass 

Io (Jona ) - Aneta Łukaszewicz 

Okeanos - Tomasz Garbarczyk 

Hermes - Piotr Chwedorowicz 

Mimowie 

Jerzy Klonowski, Andrzej Pankowski 

Zespół Solistów Warszawskiej Opery Kameralnej 

Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej 

Przygotowanie 
Zespołu Solistów 

Wanda Tchórzewska 

Ruch sceniczny 

Aleksandra Dziurosz 

II dyrygent 

Dariusz Waszak 

Dyrygent 

Tadeusz Strugała 
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Inspicjent 

Michał Kanclerski 

BERNADETTA MATUSZCZAK 

urodziła się w Toruniu. StudiO\vała teorię mu

zyki u Zygmunta Siwws kiego, grę na fortepia

nie u Ireny Kurpis z-Stefanowej w Poznańskiej 

Akademii Muzycznej oraz kompozycję u Ta

deusza Szeligowskiego i Kazimierza Sikorskie

go w Akademii Muzycznej w Warszawie . 

Studia kompozyt0rskie uzupełniała u Nadii 

Boulanger w Paryżu . 

Jest laureatką Konkursu Młodych Związku 

Kompozytorów Polskich (1965), Konkursu 

im. G. Fitelberga (1966), KonkursuJeunesses 

Ważniejsze kompozycje: 

• DRAMAT KAMERALNY na baryt0n, 

baryt0n z taśmy, alt0wy głos recytujący 

i instrumenty do tekstu T. S. Eliota ( 1965) 

• SEPTEM TUBAE na chór, orkiestrę 

i organy ( 1 966) 

• MUSICA DA CAMERA na 3 flety, kotły 

i tam-tom (1967) 

• JULIA I ROMEO - opera kameralna według 

W Szekspira (1967) 

• HUMANAE VOCES - orat0rium (1970) 

• PIEŚNI RILKEGO na baryt0n 

i orkiestrę (1971) 

• SALMI PER UN GRUPPO DI CINQUE 

na baryt0n, głos recytujący, harfę, 

kontrabas i perkusję ( 1972) 

• MISTERIUM HELOlZY - opera w siedmiu 

scenach z introdukcją i finałem (1973-74) 

• ELEGIA O CHŁOPCU POLSKIM 

na sopran, głos altowy recytujący, dwa 

chóry 7.eńskie i orkiestrę do tekstu 

K. K. Baczyńskiego ( 1975) 

• AFORYZMY na flet (1975) 

• PAMIĘTNIK WARIATA - monodram 

operowy według M. Gogola (1976) 

• APOCALYPSIS - orat0rium (1977) 
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Musicales (1967). Jej oratoria H umanae voces 

oraz Apocalypm były nagrodzone na Prix Ita

lia (1972, 1979) . 

Utwory B. Matuszczak były wielokrotnie 

wykonywane w kraju i za granicą, m.in. Sep

tem tubae na Festiwalu Międzynarodowego 

Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Ham

burgu (1969), opera kameralna Julia i Romeo 

na Internationale Maifestspiele w Wiesbaden 

(1972), monodram operowy Pamiętnik wana

ta na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki 

w Bright0n (1984). 

• CANTICUM PER VOCI EO ORCHESTRA 

(1978) 

• QUARTETTO IN DODICI PARTI (1980) 

• PROMETEUSZ - opera kameralna według 

Ajschylosa (1981-82) 

• 12 PRELUDI PER ARCHI (1982) 

TRYPTYK NORWIDA na baryton, 

klarnet basowy i wiolonczelę (1983) 

• CANTO SOLENNE na baryt0n, 

chór męski i orkiestrę (1983) 

• MOMENTI MUSICALI na flet i orkiestrę 

smyczkową (1983) 

• AFORYZMY na fortepian (1984) 

• PEJZAŻE na mezzosopran i fortepian (1984) 

• W NOCY NA STARYM RYNKU 

pant0mima na głosy, chór i orkiestrę 

według I. L. Pereca (1985) 

• LIBERA ME na baryron i taśmę ( 1991) 

• DZIKIE ŁABĘDZIE - baśń balewwa 

według]. Ch. Andersena (1991) 

• QUO VADIS - dramat mu zyczny według 

H. Sienkiewicza (1995) 

• ZBRODNIA I KARA 

opera kameralna według F. Dostojewskiego 

(2006-2007). 



PROMETEUSZ - Tytan, który wykradł 
z nieba ogień i obdarzył nim ludzi. Zeus uka
rał go za to przykuciem do skały. 

Ten grecki mit jest symbolem dramatycz
nego dążenia do zdobycia szczęścia i dobra 
dla ludzkości - przeciwko złym potęgom 
świata; jest tragedią dobrowolnego i świa
domego cierpienia, szlachetnego w swej bez
interesowności; jest sprawdzianem własnego 
człowieczeństwa w walce z losem - fatum. 

Ajschylos: „Dziś ogień świetlisty mają 
Je dno dni o w i!" Kapitalna nazwa dla 
człowieka, którego los jest nierozerwalnie 

. . . . 
związany z czasem - przem1Ja01em. 

O g i e 11, symbol światła-ciepła-miłości, 
może odmienić ten los. Ogień bowiem ob
darza ludzi wiedzą i siłą bogów, a więc także 
udziałem w ich nieśmiertelności. 

W czym tkwi tajemnica ponadczasowej 
fascynacji tragedią grecką? W tym między 
innymi, iż dotyka ona najbardziej ważkich, 
ostatecznych problemów życia człowieka, 
jego fatum - losu i związanego z tym cier
pienia (patos). 

Niechętnie i z wielkimi oporami zgodzi
łam się na wybór prometeuszowego mitu. 
Przerażała mnie potęga zawartych w nim Idei 
oraz odpowiedzialność, ażeby wyrazistości 
tychże Idei nie przesłonić muzyczną oprawą. 

Inicjatywa wyboru właśnie tego, a nie in
nego mitu \vyszła od dyrektora Warszawskiej 
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Opery Kameralnej, Stefana Sutkowskiego. 
Mówiłam o moim lęku przed zmierzeniem 
się z tym gigantem wśród mitów greckich. 
Napotkałam przyjazny, lecz zdecydowany 
upór: tylko ten temat! I tak zrodziła się mo
ja wersja muzyczna Prometeusza. Męczyły 
mnie początkowo ograniczenia w wyborze 
obsady instrumentalnej, którą miałam dosto
sować do kameralnych potrzeb teatru. Jak 
to? Pisać Prometeusza bez trąbek, puzonów 
i kotłów? Powstał więc utwór klasycyzują
cy, a surowy tekst tragedii Ajschylosa był 
mi alfą i omegą dla osnowy dźwiękowej. 

Uwolnić sztukę od wszystkiego, co zbęd
ne, niekonieczne, całą uwagę widza skupić 
na podstawowym problemie etycznym tra
gedii. Takie były założenia greckich drama
topisarzy, takie było źródło słynnej zasady 
trzech jedności tragedii greckiej: jedności 
miejsca, czasu i akcji. 

Z tych założeń wyłonił się śpiew Prome
teusza - niemalże unisonov.-y. Partie pozos
tałych bohaterów dramatu są bardziej zawi
łe dźwiękowo. Kontrastem tym pragnęłam 
podkreślić inny wymiar Prometeuszowego 
świata pojęć, uwypuklić przepaść, jaka dzie
li jego Ducha od pozostałych egzystencji. 

U twór dedykowałam Lidii i Stefanowi 
Sutkowskim. 

Bernadetta Matuszczak 

W ARSA W CHAMBER OPERA 
Managing and Artistic Director 

Stefan Sutkowski 

PROMETEUSZ 
(PROMETHEUS) 

OPERA da CAMERA 

Premiere 7 March 2009 
Performances 8, 9, 1 O, 11 March 2009 
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BERNADETTA MATUSZCZAK 

PROMETEUSZ 

T he premiere of Prometeusz [Prometheus J rounded off the series of 

productions that marked the opening of the Warsaw Chamber 

Opera's very own opera house, at 76b Al. Solidarności, in 1986. When 

I write today about this occasion, the importance of which reached beyond 

the already numerous group of artists and backstage staff at the Warsaw 

Chamber Opera, the events of those days merge with the finał phase of 

work in getting the new theatre technically up and running and the 

preparations for those inaugural productions. That exceptional moment 

when we took possession of our own opera house was accompanied by 

a sense of satisfaction that the extremely trying, twenty-five-year period of 

homelessness was finally coming to an end. 

We opened our theatre on 14 October 1986 with Stanisław Moniusz

ko's youthful masterpiece Halka - the original 'Vilnius' version from 

1846-184 7 (premiere: Vilnius, 1848). After giving the world premie re of 

this work on 7 May 1984 at the Brighton Festival, the Warsaw production 

was a revelation for the Polish audience. This real music drama, preceding 

the dramas of Richard Wagner by several years, was a great success for 

both the famous director, Kazimierz Dejmek, and the stage designer, 

Jan Polewka, and also for the highly talented young conductor Ruben Silva, 

who had only just completed his studies at the Fryderyk Chopin Academy 

of Music in Warsaw under Professor Stanisław Wisłocki. 

Also greatly acclaimed was our production of Wolfgang Amadeus 

Mozart's Le nozze di Figaro, directed by Jitka Stokalska, with stage design 

by Łucja Kossakowska and musical direction by Tomasz Bugaj. 

On 18 October, our theatre staged an Evening of Mime: Georg 

Philipp Telemann's Don Quichotte, Marcello (Bernardini) di Capua's 

Le nozze d'Amore e di Psiche and Wolfgang Amadeus Mozart's Pantalone 

e Colombina. This was a beautiful evening of classical pantomimes that are 

completely forgotten today. In the series of operatic productions that 

inaugurated our work in our own opera house, we presented a work that is 

very popular in German-speaking countries: Carl Ditters von Dittersdorf 's 

Doktor und Apotheker. 
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The presentation of a wide variety of noteworthy productions ended 

with a work written to my commission by a composer whose interesting 

oeuvre includes a number of works for the stage: Bernadetta Matuszczak. 

Her Prometeusz, with a Polish libretto written by the composer after 

Aeschylus, was composed in 1981-82. It is a work with a highly concentra

ted mood and a sparing instrumental layer that underscores the music's 

connection with the action and the characters. 

The present revival of a work that is so closely linked to the history of 

our opera company is not only a pleasant obligation; it also shows 

Bernadetta Matuszczak's artistic development. I would also like to mention 

here what became of this production during the intervening period. It is 

a story that illustrates the fortunes of a Warsaw theatre in possession of its 

own building two and a half years after bringing it up to what was, for the 

People's Republic of Poland during the 1980s, a very good state, as regards 

its interiors, its technical equipment and, with time, its setting. 

Our Achilles' heel proved to be the storing of sets, following the 

decision by the administrative authorities of Warsaw to pull down the 

beautiful and historical light-cavalry stables on ul. Szwoleżerów. It was 

a senseless decision to demolish buildings in perfectly good condition, 

representing a prime example of the excellent construction techniques of 

the eighteenth century, which we could have been using for storage to this 

very day. In the wake of this whole sorry episode, we ended up by renting 

a shed and a barn from a farmer in Łomianki, as that was the only option 

left to us at the time. Unfortunately, in the severe winter that followed, 

the roofs of the rented buildings gave way under the weight of snow, and 

almost all our scenery from the previous ycars was destroyed. 

Some of the sets for the more popular productions were saved or 

remade from scratch. Prometeusz, the worst affected, remained off the 

repertoire for years. On returning to this important work today, with a new 

line-up of artists, we think both of the past and the present. And although 

we have again encountered a difficult period, not only in Poland, but all over 

the world, it would be difficult to compare the prosperity of people and 

operatic companies then and now. 

Such are my memories of Prometeusz, which I would just like to 

enhance by recalling the titles of works written for the Warsaw Chamber 

Opera and performed by our company on various stages in the Polish 

capital, some of which are still performed today. 
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1. Jerzy Maksymiuk In medio vero omnium residet sol 
(libretto: Joanna Kulmowa and Jan Kulma) 
premiere 24 February 1973, Teatr Buffo 

2. Tadeusz Baird Sonety miłosne [Love sonnets J; premiere 7 October 
1973, Teatr Klasyczny (now Teatr Studio im. S. I. Witkiewicza) 

3. Augustyn Bloch Z gwiazdq w cudobudzie [With a star in the 
won der-barn J; premiere 20 January 1975, Teatr. Dramatyczny 

4. Augustyn Bloch Zwierciadło [Looking-glass J 
premiere 12 June 1975, Łazienki Królewskie - Teatr Na Wyspie 
[Royal Łazienki Park - Theatre on the Island] 

5. Augustyn Bloch Głos milczenia [The voice of silence J (mime show) 
premiere 1 October 1977, Teatr Kwadrat 

6. Bernadetta Matuszczak Pamiętnik wariata [Diary of a madman J 
( operatic monodrama after N. Gogol) 
premiere 5 September 1978, Teatr Kwadrat 

7. Elżbieta Sikora: 
- Z twarzq ku niebu [Face to the sky J (mime show) 
-Ariadna (chamber opera) 
premiere 7 March 1979, Filharmonia Narodowa - Sala Kameralna 
[Warsaw Philharmonic - Chamber Hall] 

8. Hubert Stuppner Totentanz 
premiere 14 September 1979, Teatr Wielki - Scena Kameralna 
[Grand Theatre - Chamber Stage] 

9. Tom Johnson The Four Note Opera; premiere 31 October 1983 
Muzeum Historyczne [Historical Museum J 

1 O. Bernadetta Matuszczak Prometeusz [Prometheus J after Aeschylus 
premiere 20 October 1986, WCO Theatre 

11. Bernadetta Matuszczak Quo vadis 
premiere 15 November 1996, WCO Theatre 

12. Zygmunt Krauze Balthazar [Balthasar] 
premiere 7 October 2001, WCO Theatre 

13. Zbigniew Rudziński Antygona [ Antigone J 
premiere 17 October 2001, WCO Theatre 

14. Bernadetta Matuszczak Zbrodnia i kara [Crime and Punishment J 
premiere 3 February 2008, WCO Theatre. 

Stefan Sutkowski 
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WARSAW CHAMBER OPERA 
Managing and Artistic Director Stefan Sutkowski 

Direcrion 

Jitka Stokalska 

Assisranr director 

Maria Grąbkowska 

Premiere 7 March 2009, 7.00 p.m. 
Performances 8, 9 10, 11 March 2009, 7.00 p.m. 

Bernadetta Matuszczak 

PROMETEUSZ 
(PROMETHEUS) 

Opera da camera 

Libretto 

Bernadetta Matuszczak after Aeschylus 

Musical direction Scenography Costumes 

Tadeusz Strugała Andrzej Sadowski Marlena Skoneczko 

Cast 

Prometheus - Dariusz Górski 

Coryphaeus - Agnieszka Piass 

Io - Aneta Łukaszewicz 

Ocean us Tomasz Garbarczyk 

Hermes - Piotr Chwedorowicz 

Mi mes 

Jerzy Klonowski, Andrzej Pankowski 

Soloists Ensemble of the Warsaw Chamber Opera 

Orchestra of the Warsaw Chamber Opera 

Chorus master 

Wanda Tchórzewska 

Stage movemem 

Aleksandra Dziurosz 

Second co nducror 

Dariusz Waszak 

Conductor 

Tadeusz Strugała 
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Stage manager 

Michał Kanclerski 

BERNADETTA MATUSZCZAK 

was bom in Toruń. She studied music theory 

under Zygmunt Sitowski, piano under Irena 

Kurpisz-Stefanowa at Poznań Music Academy 

and composition und er Tadeusz Szeligowski 

and Kazimierz Sikorski at Warsaw Music 

Academy. She continued her composition 

studies with Nadia Boulanger in Paris. 

She was a prize-winner of the Young Compo

sers' Competition run by the Polish Composers' 

Union (1965), the Grzegorz Fitelberg Com

petition ( 1966) and the J eunesses Musicales 

Principal works: 

• DRAMAT KAMERALNY [Chamber drama] 

for baritone, baritone and tape, alto 

rcciting voice and instruments, to words by 

T. S. Eliot ( 1 965) 

• SEPTEM TUBAE for choir, orchestra and 

organ (1966) 

• MUSICA DA CAMERA for three f!utes, 

timpani and tom-tom (1967) 

• JULIA I ROMEO U uliet and Romeo J, 
a cham ber opera after William Shakespeare 

(1967) 

• HUMANAE VOCES, an oratoria (1970) 

• PIEŚNI RILKEGO [Rilke songs J for 

baritone and orchestra (1971) 

• SALMI PER UN GRUPPO DI CINQUE for 

baritone, reciting voice, harp, double bass 

and percussion (1972) 

• MISTERIUM HELOIZY [Mystery of 

H eloi·se], an opera in seven acts with 

introduction and finale ( 19 73-7 4) 

• ELEGIA O CHŁOPCU POLSKIM 

[Elegy of a Polish lad] for soprana, alto 

reciting voice, two fornale-voice choirs 

and orchestra, to words by Krzysztof 

Kamil Baczyński (1975) 

• AFORYZMY [Aphorismsl for flute (1975) 

• PAMIĘTNIK WARIATA [Diary of 

a madman-], an operatic monodrama 

after Nikolai Gogol (1976) 
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Competition (1967). Her oratorios Humanae 

voces and Apocalypszs won prizes in the Prix 

Italia (1972, 1979). 

Works by Bernadetta Matuszczak have been 

performed many times in Poland and abroad, 

including Septem tubae at the ISCM Festival 

in Hamburg (1969), the chamber opera 

Julia i Romeo U uliet and Romeo J in the 

Internationale Maifestspiele in Wiesbaden 

(1972) and the operatic monodrama Pamiętnik 

wariata [Diary of a mad man J in the Brighton 

International Ans Festival ( 1984). 

• APOCALYPSIS, an oratoria (1977) 

• CANTICUM PER VOCI ED ORCHESTRA 

(1978) 

• QUARTETTO IN DODICI PARTI (1980) 

• PROMETEUSZ [Prometheus], a cham ber 

opera after Aeschylus (1981-82) 

• 12 PRELUDI PFR ARCHI (1982) 

• TRYPTYK NORWIDA [Norwid triptych] 

for baritone, bass clarinet and cello (1983) 

• CANTO SOLE NE for baritone, male

voice choir and orchestra ( 1983) 

• MOMENTI MUSICALI for f!ute and string 

orchestra (1983) 

• AFORYZMY [Aphorisms] for piano (1984) 

• PEJZAŻE [Landscapes J for mezzo-sopran o 

and piano (1984) 

• W NOCY NA STARYM RYNKU [At night 

on the Old Market Square], a pantomime 

for voices, choir and orchestra after 

Yitzchak Leib Peretz (1985) 

• LIBERA ME for baritone and tape (1991) 

• DZIKIE ŁABĘDZIE [Wild swans J, a ballet 

fairy-tale after Hans Christian Andersen 

(1991) 

• QUO VADIS, a music drama after Henryk 

Sienkiewicz (1995) 

• ZBRODN IA I KARA [Crime and 

punishment], a chamber opera after 

Fyodor Dostoevsky (2006-2007). 



PROMETHEUS - a Titan who stole fire from 

heaven and gifted it to people. As a punish

ment, Zeus chained him to a rock. 

This Greek myth symbolises the dramatic 

aspiration to obtaining happiness and good

ness for humanity - against the evil powers 

of the world; it is the tragedy of voluntary 

and conscious suffering, noble in its disinte

restedness; it is a test of an individual's 

humanity in the struggle with fate. 

Aeschylus: 'What! Do creatures of a day 

now have flame-eyed fire?' A splendid name 

for man, whose fate is inseparably bound up 

with time - with passing. 

Fire , the symbol of light, warmth and love, 

can alter this fate, as fire besrows upon people 

the knowledge and power of the gods, and 

thereby also a share in their immortality. 

Wherein lies the secret of the timeless 

fascination with Greek tragedy? Among other 

things, in the fact that it rouches on the most 

weighty, critical problems of the life of man 

- his Fa te and its attendant suffering (Pathos). 

It was with reluctance and great resistance 

that I agreed to the choice of the Promethean 

myth. I was terrified by the potency of the 

ideas it contained and the responsibility for 

ensuring that the distinctness of these ideas 

would not be obscured by the musical setting. 

The initiative for choosing this particular 

myth, and not any other, carne from the 

director of the Warsaw Chamber Opera, 
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Stefan Sutkowski. I spoke of my fear of 

tackling this giant among Greek myths and 

met with friendly, but firm insis tence: that 

and nothing else! And thus was conceived my 

musical version of Prometheus. I was initially 

rroubled by the restrictions over the choice 

of instrumental forces, which I was tO taiłor 

to the chamber needs of the WCO. What? 

Write Prometheus with no trumpets, trombo

nes or timpani? Consequently, a classical

leaning work was created, and the austere text 

of Aeschylus' tragedy was the Alpha and 

Omega for my musical setting. 

To free the play from everything super

fluous, unnecessary, and to focus the viewer's 

attention solely on the tragedy's fundamental 

ethical problem. Such were the premises of 

the Greek playwrights, such was the source 

of the famous principle of the three unities 

of Greek tragedy: of time, place and action. 

These premises gavc rise to the song of 

Prometheus - almost in unison. The parts of 

the other characters of the drama are 

mu sically more complex. I wished to 

emphasise through this contrast another 

dimension of the Promethean world of ideas, 

to highlight the gulf that divides his Spirit 

from the other existences. 

I dedicated this work to Lidia and Stefan 

Sutkowski. 

Bernadetta Matuszczak 

Zespół Solistów Warszawskiej Opery Kameralnej 
Soloists Ensemble of the Warsaw Chamber Opera 

soprany I sopranos 

Aleksandra Biskot, Ewa Kuryłowicz, Anna Niedziółka 

Magdalena Smulczyóska, Teresa Tippe, Anna Wyrzykowska 

alty I alws 

Zuzanna Klementowska, Ewa Puchalska, Ewelina Rzezińska 

Dorota Solecka, Maja Wojnarowicz 

basy I basses 

Piotr Artysz, Piotr Kędziora, Andrzej Milewski 

Marek Wawrzyniak, Grzegorz Zychowicz 

Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej 
Orchestra of the Warsaw Chamber Opera 

I skrzypce I first violins 

Stanisław Tomanek - koncertmistrz I leader 

Małgorzata Zalewska, Anna Panufnik, Mariola Peron 

Aneta Borczyńska, Joanna Brych, Katarzyna Jarmuła 

II skrzypce I second violins 

Agnieszka Lech , Małgorzata Willman, Marcin Jamroży, Monika Przyborek, Ewa Wosiura 

altówki I vio las 

Alicja Bator, Joanna Kujda, Agata Wicherek, Mirosław Zalewski, Witold Kabza 

wiolonczel e I ce l los 

Maciej Skowroóski, Ryszard Bednarczuk, Marlena Pilarczyk, Krzysztof Iwicki, Zofia Pieniak 

kontrabasy I doubl e basses 

Jacek Kicman - in spektor I person ne l manager, Dariusz Pogłud 

flet I fiu te 

Elżbieta Tabernacka 

obój I oboe 

Marek Moroń 

klarnet I cla rmet 

Jerzy Czyran 

klarn et basowy I bass clannet 

Adam Mazurek 

fagot I bassoon 

Edward Jamiołkowski 

walt0rnie I French horn s 

Witold Sikora, Krzysztof Dyrda 
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