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Jesteśmy w małym , biednym porcie Śiepy cieś l a Jozue czyni gorzkie wyrzuty swej córce Jessice, 

pewien, że chce go ona porzucić , by pójść za swym kochankiem. Zrozpaczona Jessica wybiega, 

pozostawiając ojca w strasznej rozterc e: Jozue wie, że znę ca się okrutnie nad n iew inną , tak jed

nak cierpi nad swym kalectwem, że musi część tego cierpienia zrzucić na najbliższą i s totę Poja

wia się stary Ozjasz, szukając Jessiki . Jozue wita go szyderstwem, powtarzając mu raz jeszcze. 

że jego syn utonął i nigdy nie wróci. Ozjasz iest bowiem pewien, że Harry żyje i powróci niebawem 

- najpewnieJ jutro. Jessica zabiera ze sobą oica, widząc jednak, ze Oz1asz pogrąża się w rozpacz)1
, 

próbuje go poc ieszyć Ona t akże czeka beznadziejnie na powrót Harry'ego, którego nigdy w ży

ciu nie widziała, choć podobnie jak Ozjasz wiąże z jego powrotem szalone nadzieje na s zc zęście 
Myśl o tym, że Harry'ego ju ż nie ma wśród zywych jest dla nich nie do zniesienia, nie baczą zatem 

na nowe przekleństwa Jozuego. Dzjasz odchodzi, powtar z aiąc raz Jeszcze ,julro1
'. Jessica zostaje 

sama. Zapada noc. 
Nagle na scenie pojawia się ... Harry. Podchodzi do Oziasza, dopytując się o niego właśnie, lecz 

choć stary odprawia go obcesowo, Harr y rozpoznaje ojca i naw1ązu1e z nim drwiącą rozmowę . Ma 

zresztą w ieś ci o Harrym, któremu grozi dotkliwą nauczką, gdy zaś Oziasz rzuca się nari z pięśc i a
mi, zdejmuje maskę , ojciec Jednak nie chce uwierzyć , ze ten odpychający włóczęga to jego wy

śniony syn - i wybiega. w tej samei chwili na scenie staie Jessica Tłumaczy Harry'emu, że Ozjasz 

czeka ł nań od dawna. wc iąż powtarza1ąc sakramentalne „Jutro' - na Harrym jednak nie to robi wra

zenie, lecz ponetne kształty Jessiki lgno ruiąc Dziasza, poczyna się do niej natarczywie zalecać , 
dopy t ując się zarazem o maj ątek ojca, na1wy rażniej bowiem zgra ł się w karty. Jessica rzuca mu 

parę monet z łasne1 portmonetki, próbuje namówi ć, by został , Harry'emu Jednak ani to w głowie, 
nade wszystko zaś ani myśli s ię żeni ć, jak to sobie ubrda ł Ojciec. Raz jeszcze przechodzi Oz1asz, 

spluwając Harry'emu pod nogi z obrzydzeniem i gde rając na Jessike, Harry jednak myśli JUŻ tylko o 

jednym. Gwałci o rutnie Jessikę , a przy ł apany przez Ozjasza, g1rne pod iego ciosam1. Gdy l essika 

wydostaie się wreszcie z ob1ęć trupa, strasznym śmiechem wita nowe zaklęcia Ozjasza: „N ie mów 

nic, Jessie, Jutro, kiedy Harry wróci, zobaczysz ... '. W ślad za nią , wsparty na lasce, sunie ślepy Jo-

zue 
Maciej aminsk1 w: rys1ąc r iedna opera 

Do kolonii ka rneJ na zaproszenie komendanta przybywa Podróżny, aby wziąć udział w egzekucji 

Żołnierza skazanego za nieposluszeristwo i obrazę zwierzchnika. Egzekutorem jest Oficer, któremu 

pomaga inny Żołn ie r z . Of icer z pa s1ą opisuje podróżnemu aparat slużący do wykonywania wyro

ków; składa się on z trzech częśc i lóż ka, rysownika i brony. Ta niezwykle skomplikowana maszyna 

zosta ła skonstruowana przez n ieżyjącego już komendanta, twórcy kolonii karnej. Oficer jest zdzi

wiony, że obecny komendant nie wprowad z ił podróżnego w tajn iki aparatu, Jak i samej procedury. 

Z przerażeniem i uwagą Podróżny wysłuchuje entuz1astycznych wyj aśn ień Of icera, jednak nie 

może pojąć dlaczego skazany nie miał sposo bności do obrony, co gorsza nie zna swego wyroku. 

Odpow i e dź Oficera pada natychmiastowo - wyrok przecież zostanie wypisany na 1ego ciele, poza 

tym to Oficer 1est tu sędzi ą, wszelkie rozmowy są zbyteczne, a jego decyzja jest arbitralna. 

Po szczegółowym obj aśn i en iu działan i a maszyny, Oficer opisuje etapy, które kolejno przechodzi 

skazany. Egzekutor z rozrzewnieniem spom1na starego komendanta, nie uk r ywając przy tym nie

zadowolenia z praktyk jego następcy, który zaniedbuje aparat 1 tym samym przyczynia s i ę do jego 

niszczenia. Kontynuując swą opow i eść , Oficer powoli rozpoczyna egzekuqę . Podk reś la , że obecnie 

ty lko on jest obrońcą fenomenalnej maszyny, nostalgicznie wraca pamięc ią do czasów JEJ św i et n o

ś c i. Jest wzburzony i rozgoryczony ogólnym zaniedbaniem na rzęd z ia tortur. Pragnie ch ron i ć niepo

wtarzalny aparat przed zagładą , dlatego też próbuje z1ednać sobie Pod różnego i pozysk a ć go do 

wa lki z komendantem. 

Przedstawia mu swóJ p r zemyśla ny plan, zgodnie z którym na ju trze1szym posiedzeniu za rz ądu 

Pod różny-badacz miałby wygło sić pochlebne opinie o u r ządzen i u, a także o um iejętnie przeprowa

dzonej procedurze Oficera. Podróż ny stanowczo odmawia i chce pr zeszkodz ić w dalszym wykony

waniu nieludzkich tor tu r. Słysząc te słowa, Oficer przery wa egzekucję , uwalnia skazańca i wchodzi 

w iego ro l ę. Z du żym namaszczeniem i zgodnie z rytua łem Oficer przystępuje do wykonania wyro

ku na sob ie. Zlęk n io ny Podrózny dostrzega, że aparat się psu1e, a tortura zamienia się w mord, wie 

jednak, ze nie może tego pr zerwać. 

Przed opuszczeniem wyspy Zoł ni e r z prowadzi podróżnego na grób starego komendanta, na któ

rym widn ieje złowrogi napis. 
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Jutro Tadeusza Bairda usłyszałam po raz pierwszy kilka 
lat temu. Płyta była pożyczona, o utworze nie słyszałam 
wcześniej nic. Potem dow iedziałam się , że jest to jedyne 
istniejące nagranie, z Jedynego, premierowego wystawie

nia, sprzed ponad czterdziestu lat. 
Nie jestem szczególnie wrażliwa na muzykę współczesną. 

kompozytorska technika serialna nigd nie była bohaterką 
mojego muzycznego romansu, mimo to, tamtego wieczoru 

od pierwszego do ostatniego dżwięku słuchałam jak urze
czona. iesamowity, gorący, pełen emoqi, naturalistyczny 

w t r eści utwór zrobił na mnie ogromne wrażenie Wiedzia
ł am od razu, że chcę go wystawić , ze we wspólczesne1 

polskiej muzyce operowej nie znałam niczego, co miałoby 

porównywalny ładunek dramatyzmu i ekspresji. 
Trudna jest próba sklasyfikowania gatunkowego Jutra. Naz
wane jest ono dramatem muz cznym. Dramat muzycz

ny stworzony przez Ryszarda Wagnera ojarzy się pow

szechnie np. z Parsifalem, któr wszakże . choc1azby ze 
względu na swoją objętość , skalę i tematy ę stoi od dzieła 
Bairda bardzo daleko. Zgadza się jednak żelazna linia kon

strukcyina: podporządkowanie muzyki przebiegowi a cji, 
brak podziału na arie, duety, recytaty y. Sednem 1 punk
tem wyjścia jest opowiadana historia: w tym przypadku, 

bardzo .nieoperowa', kameralna, boleśnie realistyczna. 
Czym zatem jest Jutro? Muzyczną psychodram . kameral

nym dramatem na ogromną orkiestrę, troje solistów i ak
tora, dzi ną , romantyzująco-współczesną operą, a może 
zapisanym w nutach seansem w teatrze? Niewątpliw i e 

jest to dzieło wyiątkowe . 

Pierwszy powód wyjątkowości to libretto. Doskonała, choć w stosunku do oryginału zbruta
lizowana adaptaqa opowiadania Josepha Conrada pióra Jerzego S. Sity: klasyczna jednosć 

czasu, mie1sca i akcji, cztery pełnokrwiste, niejednoznaczne postaci oraz ciążące nad nimi, 
niczym w antycznej tragedii fatum, przed którym nie ma uc1eczk1. Daje to librettu Jutra rzad
ką w świecie oper cechę - mogłoby z powodzeniem być scenariuszem sztuki w teatrze dra
matycznym. Żadnych uproszczeń, zadnych naiwności, żadnych jednoznacznych charakte
rów: prawdziwe aktorskie wyzwanie dla śpiewaków 

Drugi powód - obecność aktora, roli mó ionej. Oczywiście pomysł był stosowany wcześniej 
przez wielu kompozytorów, chociażby w Uprowadzeniu z sera1u Mozarta, ale u Bairda Jest nie 
ty lko ciekawostką 1 urozmaiceniem. Jest ze wszech miar uzasadnionym zabiegiem, oddzie

lającym wyrażnie przybysza ze świata zewnętrznego od pozostałych bohaterów, mieszkań
ców rybackiej wioski Dzi ne, mówiono-śpiewane dialogi Harrego z ojcem i - zwłaszcza! -
z Jessiką, jeszcze dobitnieJ dają do zrozumienia, jak długą drogę p r zebył Harry, unaoczniają , 

ze przez swą nieobecność stał się niejako innym .gatunkiem• człowieka, który JUŻ nie śpie
wa, a tylko (niestety) mów1. 

I najważniejsza spra a - niepowtarzalna muzyka, w której Baird zawarł na1istotniejsze 
cechy swego kompozytorsk iego języka: romantyzm emocjonalny wyrazony na wskroś 

współczesnym brzmieniem, liryzm, tematy czerpane z wybitnej literatury, sięganie w głę
boki psychologizm. Dla znawców posłuchać wielkiej orkiestry grając ej Bairda to gratka, dla 

,niewtajemniczonego• słuchacza muzyka Jutra może początkowo okazać się niełatwa: 
atonalna, niemelodyjna w klasycznym rozumieniu tego słowa . Jednak nie sposób nie za

uważyć , jak idealnie brzmi z emocjami bohaterów, jak ich określa i charakt ryzuje, jak wy
r az1śc1e opowiada kolejne wydarzenia Wierzę, że nowi słuchacze przekonają się do nut 
i dżw 1ęków Jutra, że będą przez nich odbierane ja o wewnętrzny język postaci. uzupełnie 

nie s ł ów, które wypowiadają , uczuć , które n1m1 ta rgają 

Kameralny dramat w pols iej operze - to rzadkość; w tak wspaniałej oprawie muzycznej, 
opowiadający ta intrygującą historię - to już absolutny yjąte k. Chciałabym, żeb poznań

scy iidzowie, którzy po raz pierwszy będą mieli o azję wysłuchać i obe1rzeć Jutro, poczuli 
tę wyjątkowość , żeby uwiodła ich ta historia i ogarnęła muzyka. • 
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Zadna sztuka nie zdobędzie miana współczesnej, jeśli nie wyda w swoim czasie 

dziel nowych Dotyczy to również opery, która dzisiaj lepiej Jest znana z arcydzieł 

mistrzów przeszłości. Reżyserzy wprawdzie poszukują nowoczesnej oprawy sce

nicznej dla muzyki wieków minionych, niemniej serce naszej współczesności bije 

w utworach być może jeszcze nieistniejących. 

Wiek XX był dla teatru muzycznego czasem próby. Przedwojenne arcydzie ł a w ro

dzaju Wozzecka Albana Berga miały być łabędzim śpiewem opery, która po wojnie 

popadła w skrajną niełaskę kompozytorów i teoretyków nowej muzyki. w najpoważ
niejszych dyskusjach estetycznych ogłoszona została śm ierć opery. Kojarząca się 

z XIX-wiecznym społeczeństwem mieszczańskim, pretensjonalna, nade wszystko 

bardzo kosztowna rozrywka, w powojennej Europie niemal zanikła, przekazując swe 

zadania (a nawet teatry operowe') kinu. Do łask zaczęła powracać wraz z pierwszą 

falą postmodernizmu. Z perspektywy XXI wieku widzimy, że tę próbę opera prze

trwała. Mamy przecież Świętego Franciszka z Asyżu (1975-1983) Oliviera Messiaena. 

monumentalny cykl 7 oper LICHT (1977-2003) Karlheinza Stockhausena, Dziewczynkę 

z zapałkami (1988-1996) Helmuta Lachenmanna, Wielką makabrę (1978) Gyórgy Lige

tiego, by wymienić tylko kilka najbardziej spektakularnych przykładów. 

Historia XX-wiecznej polskiej opery ma swoją szczególną specyfikę, wynikającą 

z określonej , trudnej sytuacji politycznej. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku nad twór

czością żyjących kompozytorów państwo i instytuqe kultury sprawowały znaczący 

mecenat. Choć w pierwszych latach niepodległości polska opera zmagała się z po

ważnymi problemami finansowymi i organizacyjnymi, regularnie wystawiane były 

nowe dzieła. W trudnym czasie kruchej państwowości polskiej, operze przypisy

wano siłę budowania noweJ tożsamości narodowej i konsolidaqi społeczeństwa. 

Wiele dzieł powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym (po wojnie zresztą 

też) ma charakter narodowy, patriotyczny, historyczny. Z dzisiejszej perspektywy 

ich wartość artystyczna jest niewielka. Zeby mogła jednak powstać choćby Jedna 

wybitna opera, potrzebny jest mecenat oraz przychylna twórcom atmosfera. Mo

żemy być pewni, że wysiłki ówczesnych nie poszły na marne, skoro pozostał nam 

Król Roger Szymanowskiego. 
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Po wojnie mecenat paristwa dla wspólczesn eJ twórczo

ści opero ej rea l iz ował się naj pełniej na fes tiwalach oper 

i baletów polsk ich. Nim 1ednak nas t ały czasy względne1 

stabilizaq i, a teatr operowe zdola ł y odtwo r zyć unices

twiony przez wojnę potenqał artystyczny, kompozytorów 

objęla dyrekt wa socrealizmu Paradoksalnie to właś nie 

opera miała s i ę st ać sztuką predestynowaną do realizo

wania idei przystępnych dla szerokich mas muzycznych 

widowisk. w r zecz ywistości po stal szereg dzie ł, o któ

rych ich autorzy najchętn i ej by zapomnieli. 

Lata 60. okazały s i ę sprzyjające operze. Współczes

ne dzieła teatru muzycznego wystawiane były przede 

wszystk im w Poznaniu, Warszawie 1 Lodzi. W tym czasie 

w Operze Warszawskiej działał dyrygent Bohdan· Wodicz

ko, postac mityczna, owiana legend ą geniusza i ty rana, 

który w ciągu zaledwie trzech lat wprowadził do repertu

aru dzieła operowe i baletowe m. in. Bartóka, H1ndem1tha, 

Debussy'ego, Ravel , St rawińskieg o, Dallapiccoli i Nona, jak 

1 ielu wspólczesnych polskich kompozytorów. Przymy

kając oko na socrealizm, jak i realn ą wartość artystyczną 

polskich oper powst ałyc h w tamtych trudnych czasach, 

trzeba pow iedzie ć, ze nie był o źle . Statystyk i są imp on ują

ce Małgorzata Komoro ska podaje, że w drugiej po łowie 

XX wieku dziesięć kra1owych teatrów operowych wystawi

Io 50 nowych polskich oper. Względnie sprzyjający współ 

czesnej twó rczości operowej klimat za owocowa ł ponad 

100. tego typu utworów pows ta ł c h po 1945 roku . Można 

z tego wyciągnąć wniosek, że kryzys opery w XX wie 

ku ominął Polskę. A jednak repertuar XX-wiecznej polsk iej 

opery jest publiczności zupeł nie nieznany. 

Bez wątpienia jest kilka intrygujących dziel, powsta łych za 

równo w Polsce, jak i na emigracji; z iniqatywy po lskich in

stytucj i i na zamówienie zagranicznych teatrów Niektóre 

z nich mate riał na libretto znala zły w arcydzie łach polsk iej 

literatury, m. in. Cyberiada (1 970) Krzysztofa Meyera wg Sta

nisława Lema, za któ rą kompozytor o trzyma ł Grand Prix na 

Konkursie Kompozy torskim ks. Rainiera w Monaco. Muzyka 

opery łączy technikę ser i alną z elementami jazzu i ekspery

mentami dżwięko ymi. Powstały opery do librett wg Sta

nisława Ignacego Witkiewicza, jak W małym dworku (1981) 

Zbigniewa Bargielskiego, a tak że prozy Brunona Schulza. 

Manekiny (1981) Zbigniewa Rudz i ńskieg o naw iązują do es

tetyk i przedwojennej muzyki atonalnej oraz jarmarcznego 

tea tru kukiełkowego . Opera cieszyła się d ługotrwałym po

wodzeniem, grana była nie tylko w Po lsce, ale i za gran i cą. 

Niestety wystawienia nie doczekała s ię dotąd muzyczna 

tragifarsa Pani Koch (1981) Lidii Ziel i ńskiej do tekstu Mirona 

Białoszewskiego , za którą kompozytorka otrzymała w 1982 

wyróż ni en i e na Ko nkursie im. Karola Szymanowskiego. 

Emigracyjny twórca Roman Palester nie d ocze ka ł wysta

wienia swej jedynej dodekafoniczn ej opery Śmierć Don 

Juana (1 961) Skomponowana do francuskiego tekstu Osca

ra Mił osza , zos t a ła wyróżni ona I nagrodą na konkursie 

Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Wspólczesnej 

(Rzym 1962), a jej koncertowe wykonanie, które odbyło się 

w Brukse li w 1965 roku, przyniosło liczne transm isje radio

we. Niedawno na deskach Opery Narodowej pokazana zo

stała Przysięga (1953) Aleksandra Tansmana, jedna z wielu 

oper mi esz kaj ącego na stałe w Paryżu twórcy Wc i ąż nie

znana pozostaje za to opera Ameryka (1964; rev. 1992) Ro

mana Haubenstocka-Ramatiego wg powieści Franza Kaf

ki. Jej założenia ar tystyczne, jak i awangardowy warsztat 

działają cego w Wiedniu kompozytora pozwalają sądzić, 

1z jest to arcydzieło. 

Osobne miejsce w histor ii XX-wiecznej po lsk iej opery zaj

mują cz tery dzieła Kr zysztofa Pendereckiego: Diabły z Lou

dun (1 969), Ra1 utracony (1 978), Czarna maska (1986) i Ubu 

Rex (1 991) Być może właśn i e ten gatunek teatra lno-mu

zyczny po lski kompozytor zre al izował w swojej twórczo-

ści w sposób szczegó ln ie wybitny. Pierwsza z oper, której 

libretto oparte jest na legendzie o pę tan i a zakonnic w XVll

wiecznej Francji, po raz pierwszy wystawiona w Hamburgu 

wywoła ł a skandal obyczajowy. Współcześn i e opery Pen

dereckiego nikogo JUŻ nie szokuj ą , zyskują natomiast co

raz większe zainteresowanie tradycyjnej operowej publ icz

ności. Przekład a się to na powstawanie nowych produkcji, 

które są dz i ś dla polskich teatrów operowych wizytówką 

tak samo, jak dzie a Moniuszk i czy Szymanowskiego 

Ostatnie 20 lat na polsk ich scenach niezbyt sp rz yj ało no

wej twórczości operowej, co wyni kało z trudnej sy tuaCJi 

kultury w rzeczyw i stości transformaCJi ustrojowei A jed

nak pows tało kilka i nt e resuj ą cych d z ieł, wś ród nich nowa· 

torska opera Heart Piece (1999) Krzysztofa Knittla i Johna 

Kinga wg tekstu Heinera MOiiera. Surrealistcznego Wy

rywacza serc Elżbiety Sikory wg Borisa Viana wys t awiła 

w 1995 roku Opera Narodowa w insc nizacji Mariusza Tre

lińskiego. W tym samym roku na zamówienie prestiżowe

go Biennale Nowego Teatru Muzycznego w Monachium 

swoją operę The Mather of Blac -Winged Dreams skompo

nowała Hanna Ku lenty 

Na początku XX I wieku n as tąp i ł , nieco spóźn iony. operowy 

boom. Debiuty operowe stały s i ę ch lebem powszednim 
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wśród młodego pokolenia twórców. Ignorant i szaleniec 

My ietyna (ur 1971) do tekstu Thomasa Bernharda publicz

ność obejrzała w 2001 roku w ramach Warszawskiej Jesie

ni. Dzięki specjalnemu cyklowi ,.Terytoria' w Operze Naro

dowej premierę m i ała w 2006 roku Fedra Dobrom iły Jaskot 

(ur 1981) do libretta Tomasza Cyza. W tym samym czasie 

Opera Wrocławska dała prapremierę Ester Tomasza Prasz

czalka (1981) w operze pokazało się również średnie po

kolenie kompozytorów. wśród których zwłaszcza Tadeusz 

Wielecki w dziele Rycerze Okrąg/ego Sto/u zaproponował 

ciekawą koncepcję opery dokumentalnej. Jej premiera od

była się w 2006 roku we Wrocławiu, w ubiegłym roku druga 

produkCja powstała w Warszawie. Dziś te dwa ośrodki l iczą 

się najbardziej w wyścigu o tytuł mecenasa współczesnej 

polskiej opery Owa lata temu we Wrocławiu powołany zo

stał Festiwal Oper i Baletów Współczesnych, w ramach któ

rego wystawiono m. in. Jutro (1966) Tadeusza Bairda 1 Kolo
nię karną (1968) Joanny Bruzdowicz. Oo końca tego sezonu 

na deskach Opery Narodowej zadebiutują Agata Zubel 

(ur 1978) i Aleksander Nowak (1979) Szykowana jest również 

długo oczekiwana prapremiera opery Pawła Szymańskiego 

Qudsja Zaher Opera Wrocławska przygotowuje zaś polską 

premierę Matki czarnoskrzydlych snów Hanny Kulenty. 

JUTRO TADEUSZA BAIRDA 

Jutro to dramat muzyczny w jednym akcie do libretta Je

rzego S. Sity na podstawie młod zieńczego opowiadania 

Josepha Conrada Tomorrow (1902) Szczęśliwie dla kom

pozytora. premiera odbyła się w roku ukończenia dzieła , 

18 września 1966 roku w Operze Narodowej podczas War

szawskiej Jesieni. Pomimo gorącego przyjęc ia przez pu

b l iczność i krytykę, w Polsce utwór wznowiono zaledwie 

dwa razy w Operze Śląsk iej w Bytomiu (1972) i ostatnio 

w Operze Wrocławskiej (2008) Real izacja bytomska stała 

się podstawą nagrodzonej w Pradze telewizyjnej ekraniza

cji dzieła w reżyserii Bohdana Hussakowsk iego (1973). Ju

tro pokazywane było ponadto w Wiesbaden i Essen (1972) 

oraz w Rostocku. Darmstadt i francuskim Royaumont (1980) 

Choć istnieje sceniczna adaptacja noweli Tomorrow autor

stwa samego Conrada, Jerzy S. Sito stworzy! własną wersję, 

która nieco odbiega od oryginału. S i ła oddziaływania libret

ta, w którym m.in. dopisane zostało drastyczne zakończe 

nie. jest obezwładniająca - tak było kiedyś , tak jest i dziś. 

Rzecz dzieje się w małym porcie. Ślepy cieśla Jozue, 

zgorzkniały z powodu kalectwa, zad ręcza swą córkę Jessi

kę. Obok żyje stary Ozjasz, który wyczekuje powrotu przez 

lata niewidzianego syna. Niepomny na złośliwe docinki Jo-

zuego wierzy, że Harry żyje i nadejdzie jutro Nieustannie 

upominana przez ojca. rozdarta w swej samotności Jessi

ca, również wyczekuje nieznajomego Harry'ego w nadziei, 

że jego powrót odmieni jej nudne i pełne udręki życie. I oto 

w wiosce zjawia s i ę młody mężczyzna. zrazu nierozpozna

ny, okazuje się upragnionym synem Ozjasza Jego powrót 

przynosi jednak nieszczęście Cyniczny 1 wyrachowany, 

zamierza pr zejąć majątek ojca. Rozkochaną w nim Jessikę 

gwałci. Ale to Ozjasz okażę się najbardziej rozczarowaną 

i zranioną of ia r ą Harry'ego. Widząc, co czyni jego syn, za

bija go, a wraz z nim sens swego życia - nadz iej ę . 

Drama urgia. stopniowo budowane napięcie oraz psycho

logicznie pogłębione postaci to wielkie, nie tylko literac

kie, atuty Jutra. Dzieło wyszło spod pióra kompozytora, 

który był zapalonym teatromanem. Ola Tadeusza Bairda 

teatr okazał się jednym z najciekawszych zjawisk w sz tu

ce. Kompozytor sam chęt n ie twor zył muzykę teatralną, 

współpracował m.in. z warszawskim Teatrem Dramatycz

nym oraz z jego reżyserem Ludwikiem Rene. 

,ówczesne zajęcia teatralne - opowiadał Izabeli Grzenko

wicz - pozwalały mi spędzać całe dnie w teatrze na pró

bach, nagraniach itp. Interesowa ł mnie proces powstawa

nia spektaklu teatralnego, lub i łem przyglądać się próbom 

technicznym, ustawianiu świateł, a nawet pracy perukarzy 

i krawców. Połknąłem wtedy przysłowiowego bakcyla i za
kochałem się w teatrze.' 

Jednak miłość Tadeusza Bairda do teatru zaczę ła s ię wcze 

śniej , w latach okupacji i bezpośrednio po wojn ie Kiedy nie 

było go stać na bilet do teatru, zachłannie czytał literaturę 

dramatyczną : Szekspira, Moliera, Schillera, Goethego oraz 

XIX-wiecznych mistrzów literatury polskiej. Baird „Jedną 

z moich ulubionych wówczas czynności było wyobrażanie 

sobie wszystkiego: scenerii, postaci, akcji. Był to prawdzi

wy teatr wyobraźni , początek mojej miłośc i do teatru." 

Dziwi i smuci tylko fakt, że Jutro jest jedyną operą kompo

zytora Za to jednym z jego najukochańszych utworów -

obok 4 Esejów, Pieśni do słów Haliny Poświatowsk iej oraz 
Ili Symfon ii 

Baird ,Jest to utwór szczególnie mi bliski dlatego, że jak 

dotąd jest to utwór jedyny, w którym udało się mi zamani

festować moją m iłość - świadomie używam tego wielkie

go słowa - do teatru. Od dawna, od kilkunastu co najmniej 

lat marzyło mi się jakieś rzeczywiste, prawdziwe, aktywne 

uczestniczenie w tea rze, w zyciu teatralnym. Pomijam ja

k ieś m rginesowe, często nieatrakcyjne prace, które mia

ły dla mnie tę zale tę, ze były okazją do przebywania w e

atrze i poznawania teatru, natomiast Jutro jest jak dotąd 

jedynym dowodem lub może jedyną próbą mojej pełniej 

szej wypowiedzi w dziedzinie muzy 1 scenicznej ." 

Do najciekawszych r ozwiązań artystyczn eh Jutra nalezy 

zderzenie śpiewu i mowy, które ukazują i nno ść posługują

cych się nimi bohaterów - ich psychiki oraz poc odzenia. 

Tadeusz Baird w sposób oryginalny posłuż ył się moty arni 

przewodnimi, symbolizującymi nie tyle postaci dramatu, ile 

ich wnęt r ze, stany psychiczne i emocje Jeszcze pełniej 

szą charakterystykę uzyskał przez podzielenie orkiestry 

na cztery grupy instrumentalne, wyraźnie zr óżnicowane 

pod względem barwy brzmieniowej. Od początku do koń

ca, z żelazną konsekwencją każda z postaci porusza się 

w pewnej określonej aurze instrumentalnej, co jest rodza

jem kolorystycznego lejtmotywu 

Muzyka Jutra jest materią dżw1ę kową misternie u t k aną, 

ujmującą bogactwem barw instrumentalnych i nastro

jów Broni się nie tylko jako .muzyka do dramatu', lecz jest 

sama w sobie sztuką Zjawiskową. Baird zafascynowany 

był modernistycznym dramatem muzycznym Albana Ber

ga Jutro Jest więc swego rodzaju kontynuaCJą tradycj i psy

chologicznego teatru muzycznego Z drugiej strony wyso -
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ko cenił muzy kę Karola Szymanowskiego, czego echem 

Jest wybujała harmonika i swoisty ekspresjonizm. 

N ajwięcej jednak dała Bairdowi li teratura ,Moze wydać się 

to dziwne, ale obcowanie z Szekspirem, którego uważam 

za n a1wię kszego a r ty stę, jaki kiedykolwiek żył na świecie, 

dało mi np. wiele w zakresie zdo l ności operowania formą, 

budowania dramaturgii dz1efa muzycznego, umiejętno

śc i narracji, konstruowania fabuły muzycznej (bo p r zecież 

w muzyce istnieje fabula. podobnie Jak w powieści, scena

riuszu czy dramacie teatralnym). [ ] Myślę, że dało mi to 

więcej ni ż nauka formy muzycznej w konserwatorium czy 

studiowanie pod ręczni ków na ten temat." 

KOLONIA KARNA JOANNY BRUZOOWICZ 
Dla Tadeusza Bairda decydujące znaczenie miała miłość 

do teatru. Dla Joanny Bruzdow1cz liczy się fil m Aktyw

na Jako kompozytorka muzyki fi lmowej, zasłynęła m.in. ze 

współpra cy z awangardową rezyser ą fi lmową Agnes Var

da. Pazem ze swrnm mężem Horstem-Jurgenem Tittlem Jo

anna Bruzdowicz pisze scenariusze filmowe, a także kieru

je utworzonym przez siebie w 2006 roku centrum produkqi 

i dystrybuqi filmów oraz na g rań muzyki filmowej Perpignan 

CAT, które nazywa .małym Holly "JOOd'. Bruzdowicz ,za-

wsze fascynowały mnie formy, w których muzyka spoty

ka się ze słowem i obrazem, Jak w operze bądź kinie. Dla 

kompozytorów współczesnych kino to szansa, by dotrzeć 

do większej pub licznośc i - nawet w przypadku klasycz

nych dz ie ł Mozarta czy Wagnera Ale też impuls, by zatrzy

mać się w piętrzeniu eksperymentów i poszukiwaniu coraz 

bardz iej hermetycznej estetyki. To daje szansę, by wyjść 

z wieży z kości słoniowej, wejś ć w dialog ze słuchaczem, 

ale na wyższym poziomie, niż oferuje to muzyka popularna." 

Idiom muzyki filmowej, pozostaJąCeJ w tle akqi, podpo

r ządkowanej obrazowi. odcisnął swóJ ślad na twórczo

ści operowej Joanny Bruzdow1cz. Twórczość ta obej muje, 

oprócz Kolonii karnej, m.in. Tro1anki wg Eurypidesa (Paryż 

1973, Warszawa 1979) oraz Bramy Raju wg Jerzego Andrze

jewskiego (Warszawa 1987) Pierwsza z oper mówi o losie 

istot wydanych na łaskę 1 pastwę zdobywców po zagła

dzie rodzinnego gniazda Druga, przywołując historyczną 

kru cjatę dz iecięcą z 1212 roku, porusza kwestię manipulo

wania psych i k ą dz ieci w i mi ę zbrodniczei ideologii. Jedna 

z ostatnich oper Joanny Bruzdowicz Przypływy i odpływy 

- napisana na olimpiad ę w Barcelonie 1992 roku do libret

ta kompozytork i i JeJ męża - dotyka z kolei problemu nar

komanii wś ród młodz ieży. Joanna Bruzdowicz jest artyst-

ką zaangażowaną, niestroniącą od trudnych tematów, 

bez względu na to, czy dotyczą one realnych zbrodni po

litycznych, czy niesp rawiedl iwości społecznej, Jak dyskry

minaqa kobiet. Bruzdowicz: „Urodziłam się pod bombami, 

widziałam w życiu wiele strasznych rzeczy i nie mam wąt

pliwości, że a r tyśc i to świadkowie rzeczywistości, która 

ich otacza. Zwłaszcza muzyka ma rolę wyjątkową, bo to 

Jedyny języ k, którego nie trzeba tłumaczyć." 

Nie inaczej jest z Kolonią karną, pierwszą operą kompozy

torki, napisaną w 1968 roku na zamówienie Opery w Pra

dze. Do planowanego prawykonania Jednak nie doszło 

z powodu sytuaqi politycznej w Czechosłowaqi i inter

wencji wojsk Układ u Warszawskiego. Prapremiera odbyła 

się cztery lata później w Operze w Tours we Franqi. W 1986 

roku Kolonia karna wystawiona została w belgijskim Liege. 

Po lska public zność po raz pierwszy obej rzała operę Joan

ny Bruzdowicz w 1995 roku w Operze Narodowej 

Polityczny kontekst nieudanej premiery praskiej wspót

gra z tematyką opery, której libretto zapoż yc zone zosta

ło od jednego z n ajwiększych proroków totalitaryzmów XX 

wieku. Franz Kafka ukończył Kolonie karną w 1914 roku, kil

ka mi es ięcy po wybuchu I wojny świa towej. Mrożąca krew 

w żyłach wizJa tortur więź niów w odlegleJ ko lonii mogla 

być be z poś rednią reakqą pisar za na wieści z frontu. A jed

nak Kolonia karna Franza Kafki stała się złą wróżbą następ

nej wojny z JeJ obozami koncentracyjnymi i gułagami. Choć 

pisarz nie doczekał nawet tryumfu faszyzmu w Europie -

zmarł w 1924 roku - w swej twórczości opisał absurd i pie

kło równ i e ż powojennego komunizmu. 

Akqa Kolonii karnej dzieje się na od ległej wyspie, prawdo

podobnie w jedneJ z francusk ich kolonii. Na zaproszenie 

Komendanta przybywa tam Podróżny z Europy, aby wy

raz i ć swą opinię o karnym więzieniu Podróżny staje się 

św i a dkiem straszliwego procederu polegaj ącego na wy-

konywaniu wyroków przy pomocy specjaln ej maszyny 

Przerażony, odmawia współpracy i, coraz silniej odczu1.1.1a

Jąc swoją bezradność, czym prędzej opuszcza wyspę Po

zornie niewinna postać Podróżnego jest równie tragiczna, 

Jak oprawcy i ofiary. Uosobienie europejsk iego humanizmu, 

ukazuje de facto Jego słabość w zderzeniu z realnym pie

kłem. Bierność Podróżnego przy pominać może zaróvmo 

bez cz ynność aliantów wobec informaqi o obozach kon

centracyjnych, Jak i przyzwolenie Europy na barbarzyń 

stwo w d z i ałaniach USA podczas operaqi w Wietnamie 

i Iraku. Mażemy pow iedzie ć, że u progu XXI wieku tekst 

Kafki nie tylko nie stracił swego dawnego zoaczenia, lecz 

zyskał nowy kontekst interpretacyjny w obliczu kolejnych 

aktów przemocy politycznej 

Dramaturgia Kolonii karnej Joanny Bruzdowicz przypomina 

nar raq ę filmową Dialogi podane są w formie melorecytaqi. 

Muzyka oscyluje między tonal nością i atonaln ością. l ączy 

proste par tie instrumentalne z brzmieniami elektroniczny 

mi. Partia taśmy, którą Joanna Bruzdowicz zrealizowała 

w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Ra dia, słuzy ilustra

cji dzi ałania nieludzkiej maszyny środki artystyczne do

brane zost ały pod kątem suge stywności przekazu. Bruz

dowicz ,Wiek XX nauczył nas, że zdobycze demokracji są 

szczególnie drogocennym i delikatnym bogactwem świa ta 

i trzeba dbać o nie Jak o najwspanialsze dzie ł o sztuki, sta

le narazone na niebe zpieczeństwa i zniszczenie. Do nas 

wszystkich należ y więc obrona świata przed spełnien iem 

przepowiedni wyryt eJ na gro bie starego komendanta kolo

nii karnej na koń cu opowiadania Ka fk i i w ostatnich minu

tach moJeJ opery Demony dawnych, zb rodniczych ideologii 

- niby pogrzebane - mogą powrócić, Jeśli ich nie powstrzy

mamy. Mawiano kiedyś u nas: uwa ż aJ , licho nie śpi . Jest to 

najgłębsza myś l ludowa i najważniei sza nauka, którą wy

ci ąg nąć musimy z ka żdej ludzkiej traged11.' • 
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Dwadzieści a lat temu wraz z przemianami dokonującymi się w każdej dziedzi

nie skończył s ię czas życzl iwości dla polskiej opery współczesnej. W PRL-u 

wspomagały ją ministerialne zamówienia i dyrektywy repertuarowe. W latach 

90. dyrektorzy teatrów, zmagający się z problemami finansowymi, do mini

mum ograniczali ryzyko artystyczne, a ono zawsze pojawia s i ę z dz i e łem nie

znanym publiczności. Wystawiano jedynie sprawdzone tytuły z żelaznego a

nonu klasyki. A jednak rodzima opera przeżyła i coraz śmielej wraca na scenę . 

Wymusiła to publiczność znudzona nieustannym wzruszaniem się nad lo

sem Toski, Carmen czy Traviaty. Teatry zaczęły poszerzać repertuar o dzieła 

rzadko dotąd wystawiane lub wręcz nowe. Na dodatek pojawiła s ię genera

cja reżyserów, poszukująca dziel frapujących intelektualnie, ciekawych dra

maturgicznie. A taka często jest nowa opera. 

CZTERY TYTUŁY PENDERECKIEGO 
Przegląd ostatnich dwóch dekad zacząć trzeba oczywiście od Krzyszto fa 

Pendereckiego, którego opery niemal w całośc i wypełniły w latach 90. mią 

sce w teatrach przeznaczone dla dzieł współczesnych. Trudno się zresz tą 

dziwić, skoro od 1993 co pięć lat uroczyście obchodzimy kolejne okrągłe uro

dziny Krzysztofa Pendereckiego (rocznik 1933) 

Zaledwie w dwa lata po monachijskiej prapremierze sięgnięto po Ubu Króla. 

Polska premiera odbyła się 6 listopada 1993 roku w Teatrze Wielkim w lodzi 

(reżyseria Lech Majewski, kierownictwo muzyczne Antoni Wicherek), a zaraz 

potem wystawiła go Opera w Krakowie (reżyse r i a Krzysztof Nazar, kierownic

two muzyczne Ewa Michnik) Oba przedstawienia cieszyły s i ę powodzeniem 

w kraju i za granicą, a sukces wynikał z atrakcyjności tematu i przystępności 

muzycznej. Kompozytor stworzył tym razem operę komic zną, bawiąc się jej 

konwenqami i przetwar zając na swój sposób pomysły z Mozarta, Rossinie

go, Wagnera czy Bernsteina. 

Libretto napisał kompozytor z Jerzym Jarockim na podstawie sztuki Al freda 

Jarry'ego z 1896 roku, której akcja dzieje się „w Polsce, czyli nigdzie". Tytuło -
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wy bohater zaspokaja ządzę władzy i bogactwa, grabiąc 
i mordu1ąc bez skrupułów W latach 90., gdy Polacy rozpo

częl i b ruta ln ą pogoń za p i eniądzem, opera Pendereckie
go nabrała cech aktualnych, a prymitywny Ubu i jego żona 

Ubica stali s i ę bliskimi nam postaciami. Odniesień wprost 

me unikał też Krzysztof Warlikowski w inscenizacji Ubu 
Króla w Operze Narodowej w 2003 roku (kierownictwo mu
zyczne Jacek Kaspszyk). Chętnie operował aktualnymi alu

zjami np. do naszego życia parlamentarnego, a dom Ubu 
z odpustowym obrazem Chrystusa i nowoczesnym telewi 

zorem został przeniesiony z sitcomu dla masowej widowni. 

Aktualność zachowała pierwsza opera Krzysztofa Pende
reckiego - Diabły z Loudun, powsta ła w 1969 roku według 

sztuki Johna Whit1nga. Nalezy ją uplasować na ·pograni
czu opery i dramatu muzycznego, oszczędny akompania

ment orkiestrowy słuzy budowaniu napięcia i eksponowa

niu tekstu, a umiej~tne różnicowanie słowa mówionego 

i śpiewanego pozwala na dogłębne charakteryzowanie po

staci 1 prowadzenie akCJI. Po latach widzimy w niej głównie 
opowieść o zagrożeniu, jakie niesie władza absolutna. Tak 

pokazał Diabły z Loudun reżyser Marek Weiss-Grzesiński 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu w ł998 roku (kierownictwo 
muzyczne Andrzej Straszyński) ze sceną spalenia księdza 

Grand1era na stosie, którą rozegra ł na placu przed gma
chem teatru. A Laco Adamik w Operze KrakowskieJ w 2008 

roku (kierownictwo muzyczne Andrzej St raszyński ) zrobił 

przedstawienie o władzy, która skutecznie potrafi elimino
wać przeciwników, posługując się kłamstwem, sfingowa
nym procesem i torturami. 

Polscy realizatorzy odkryli tez urok teatralny RaJU utraco
nego, który po prapremierze w Chicago w 1978 roku oraz 
póżniejszej o kilka miesięcy inscenizacji w La Scali uzna

no za dzieło niesceniczne. Marek Weiss-Grzesiński (Teatr 

Wielki-Opera Narodowa, kierownictwo muzyczne Andrzej 
Straszyńsk i , 1993), a zwłaszcza Waldemar Zawadziński 

(Opera Wrocławska, kierownictwo muzyczne Andrzej Stra
szyński, 2008) zaprzeczyli tym sądom. U Weissa-Grzesiń 

skiego Adam i Ewa wywodzili się z epoki Johna Miltona, 
(jego tekst zainspirował Krzystofa Pendereckiego). na

tomiast apokaliptyczny obraz Ziemi. na którą skazali nas 
praprzodkowie popełniając grzech pierworodny. to teraż

niejszość pełna okrucieństwa. Zawadziński , nawiązując 

do barokowych widowisk dance macabre, wydobył gorzką 
myśl poematu Miltona: Szatan, który spowodowal wygna

nie Adama i Ewy, triumfuje nad Stwórcą I będzie decydo
wał o losach świata. 

Nie bardzo natomiast polski teatr umie poradzić sobie 

z Czarną maską, opartą na sztuce George Hauptmanna. 
w jedynej polskiej inscenizacji ostatniego dwudziestolecia 

jednoaktowej opery Krzysztofa Pendereckiego - w Operze 
Krakowskiej (reżyseria Krzysztof Nazar, kierownictwo mu
zyczne Kai Bumann, 1998) nie było narastania napiecia, 

a nadekspresyjność zachowań postaci szybko zaczynała 

nuzyć . 

LITERATURA NA NOWO ODCZYTANA 
Zarówno Krzysztof Penderecki, jak i inni kompozytorzy 
inspiracji szukają w wielkiej literaturze czy dramacie. Zna

ne dzieła próbują zinterp retować inaczej, odnależć w nich 
tematy uniwersalne lub ukazujące problemy naszej rze

czywistości. 

Zbigniew Rudziński jest twórcą najpopularniejszej opery 

powstałeJ po li wojnie światowe]. Manekiny wedlug pro

zy Brunona Schulza wystawiono w 1981 roku w Operze 
Wrocławskiej, a następnie w Teatrze Wielkim w Warsza

wie, gdzie zagrano je ponad 170 razy, także na występach 
w wielu krajach Europy. Po latach Zbigniew Rudziński dla 

Warszawskiej Opery Kameralnej skomponował Antygo
nę (reżyseria Jarosław Kilian, kierownictwo muzyczne Ta-

deusz Karolak, 2001). Posłuzył się tragedią Sofoklesa, ale 
pokazał też dalszy los Kreona, który uśw1adam1a sobie, 

iż poniósł po rażkę jako władca i OJCiec rodziny. Antygona. 
choć powstała dla kameralnego teatru, jest dziełem o mu

zycznym rozmachu. Jej walory pełniej zabrzmia ł y kolej
nej inscenizacji (Opera Wrocławska, reżyseria Marek We

iss-Grzesiński, kierownictwo muzyczne Tomasz Szreder, 

2003). 
Oo nieukończonego dramatu Stanisława Wyspiańskie 

go Daniel s1ęgnąl Zygmunt Krauze w operze Balthazar 
w pierwowzorze biblijna historia o proroku Danielu 1 zagła

dzie babilońskiego królestwa Balthazara peł na była pa

triotycznych odniesień. Autor libretta Ryszard Peryt nadal 
tekstowi uniwersalny charakter. Balthazar jest moralitetem 
w biblijnym kostiumie o zniewoleniu i walce z nim (War

szawska Opera Kameralna, rezyseria Ryszard Peryt, kie

rownictwo muzyczne Ruben Silva, 2001). Walorem jest 

muzyka napisana z szacunkiem dla głosu śpiewaków, co 

rzadko się zdarza u współczesnych kompozytorów. 
Zygmunt Krauze skomponowal też Iwonę księzniczkę 

Burgunda. Rytm zdarzen zgodny z dramatem Witolda 
Gombrowicza wyznacza niespiesznie snująca się muzy

ka. Zgodnie z JeJ przebiegiem królewski dwór zdom1nowa-

19 



20 

ny został rytuałem sztucznych gestów, jakby kompozytor 

założy ł, że należy go wcisnąć w gorset operowej konwen

cji. Iwona ksit;żniczka Burgunda nie zyskała uznania na 

Warszawskiej Jesieni w 2006 roku, publiczność tego festi 

walu preferuje mniej tradycyjną muzykę. Lepiej utwór zos

tał przyjęty w Operze Narodowej (rezyseria Marek Weiss

Grzes i ński, kierownictwo muzyczne Andrzej Straszyński. 

2007) 

Na innej edycji Warszawskiej Jesieni wystawiono operę 

E l żbiety Sikory Wyrywacz serc (Opera Narodowa. reżyse 

ria Mariusz Treliński. kierownictwo muzyczne Mariusz Tre

liński, 1995). W libretcie kompozy torka wykorzystała wątki 

powieści Borisa Viana. dając surrealistyczny obraz mia

steczka, w którym „czerwonym strumieniem spływa hań 

ba świata" Posłużyła się prostymi środkami muzycznymi, 

tworząc intrygujący kontekst dla słowa . 

Ogromny szacunek dla literackiego tekstu wykazuje też 

Bernadetta Matuszczak. W jej skromnych operach instru

mentacja jest ascetyczna. a śpiew często zastępuje melo

recytacja. W Quo vadis (Warszawska Opera Kameralna. re

żyseria Jitka Stokalska, kierownictwo muzyczne Zbigniew 

Graca. 1996) Matuszczak zamieniła powieść Henryka Sien

kiewicza w kameralny dramat psychologiczny, skupiając 

się na ukazaniu ludzi. którzy choć żyją w czasach terroru, 

wierzą w wyznawane przez siebie ideały. W Zbrodni i karze 

(Warszawska Opera Kameralna. reżyseria Jitka Stokalska, 

kierownictwo Kai Bumann. 2008). z powieści Dostojewskie

go wybrała trzy postaci: Raskolnikowa, Porfirego i Sonię. 

A Prometeusz (Warszawska Opera Kameralna, reżyseria 

Jitka Stokalska, kierownictwo muzyczne Tadeusz Strugała, 

2009) przekonuje, ze warto poświęcać się dla innych, nie 

zważając. jaką przyjdzie za to zapłacić cenę. 

Odmiennie na tym tle prezentuje się opera Alicji Gronau 

I co wy na to (Opera na Zamku w Szczecinie. reżyseria Ar

tur Hofman. kierownictwo muzyczne Warcisław Kunc, 

2003). Kompozytorka posłużyła się żartem. ironią i grote

ską . Tej opowieści o świecie reklamy bliżej jednak do kaba

retu niż do dostojnej opery 

DZIEŁA WYDOBYTE Z CIENIA 
Prometeusza Bernadetty Matuszczak Warszawska Ope

ra Kameralna wystawiła dwukrotnie - w 1986 i 2009 roku. 

To absolutny wyjątek, polska opera współczesna kończy 

na ogół żywot po jednej inscenizacji. Tymczasem niekie

dy powrót może stać się wydarzeniem, tak sta ło się zjed

noaktowym utworem Tadeusza Bairda Jutro. Prapremiera 

w Tea rze Wielkim w Warszawie w 1966 roku w reżyse 

rii Aleksandra Bardiniego przeszła do historii Jutro wysta

wione po latach w Operze Wrocławskiej (reżyser i a Ewelina 

Pietrowiak, ierownictwo muzyczne Tomasz Szreder. 2008) 

w pe ł ni potwierdziło wartość. Muzyka Bairda zachwyca bo

gactwem pomysłów instrumentacyjnych. różnorodnością 

barw. a przede wszystk im napięciem drama urg1cznym. 

A libretto Jerzego S. Sito według Conrada życiowy natura

lizm łączy z motywami rodem z antycznej ragedi i 

Ta że w latach 60. Joanna Bruzdowicz ukończyła Kolonię 

karną inspirowaną opowiadaniem Franza Kafki. Odnalazła 

w nim analogie do XX wieku. epoki systemów totalitarnych. 

Polską premierę przygotowała dopiero w 1995 roku Opera 

Narodowa (reżyser i a Christopher Martin. kierownictwo mu

zyczne Meir M1nsky), a w 2008 roku Kolonię karną wysta

wiła Opera Wrocławska (reżyseria Marek Weiss-Grzesiń

ski, kierownictwo muzyczne Tomasz Szreder). Dziś jednak 

okrutny świat Kafki już nie p rzeraża. bardziej wymyślne ro

dzaje przemocy og lądamy codziennie w tele iz jnych do

niesieniach. 

Odkryciem okazała się natomiast nigdy nie 1ystawiana, 

pełna subtelnych odcieni muzycznych jednoaktowa Przy

sięga Aleksandra Tansmana, skomponowana w 1953 roku 

(Opera Narodowa, rezyser Laco Adamik, kierownictwo mu

zyczne M1chal Dworzyński, 2009) A Warszawska Ope

ra Kameralna przygotowała w 2009 roku Matrimonio con 

variazioni Józefa Kofflera (reżyseria Romana Angel. kie

rownictwo muzyczne Pr zemysław Fiugajsk1). Koffler był 

pierwszym na z m dodekafonistą , zginął w nieznanych 

okolicznośc iach podczas li wojny, jego spuścizna uległa 

rozproszeniu, na niekompletny wyciąg fortepianowy je

dynego utworu scenicznego z 1932 roku trafiono w la

tach 90. w Berlinie. Joanna Kulmowa. napisała nowy tekst, 

Edward Palłasz uzupełnił braki w partyturze i rozpisał Ją 

na niewielką orkiestrą. Zwiewna instrumentacja wydobyła 

urok muzyki Kofflera, dansingowe rytmy lat 30. sp latają się 

z barokowymi cytatami, a proste melodie z wyrafinowany

mi pomysłami harmonicznymi. 

ZASYPYWANIE POKOLENIOWEJ LUKI 
Z wyjąt iem Alicji Gronau (rocznik 1957) wszyscy wymie

nieni, żyjący twórcy urodzili s i ę w la ach 30. i 40. XX stu

lecia. Nieobecność na naszych scenach następnych ge

neracji jest znacząca . polski teatr nie oczekiwal od nich 

nowych dzieł. Sytuacja zaczęła zmi eniać się dopiero 

w obecnej dekadzie. 
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Początek dal Pawel Myk1etyn rocznik 1971), na operowy 

debiut wybrał sztukę Thomasa Bernharda Ignorant i sza
leniec. Stworzy! na wpół dramat z muzyką, na wpół operę 

(Opera Narodowa, reżyseria Krzysztof Warlikowski, kierow
nictwo muzyczne Wojciech Michniewski, 2001). Muz ka 

najciekawiej brzmi wówczas, gdy Mykietyn wchodzi w dia
log Mozartem, paczą szy od plecenia partyturę kil-

u nut aż po dosłowne fragmenty Czarodzie1skiego fletu. 
Akt drugi to postmodernistyczna zabawa z widzem 1 sztu

k ą; na tle powtarzanego nieustannie prostego, kilkutakto
wego moty u toczy się dysputa pełna ironicznych uwag 

o krytyce i teatrze. 

Jeszcze bardziej konse wentnie granice między operą 

a teatrem zatarła Dobromiła Jaskot (rocznik 1981) w Fedrze 
(Opera Narodowa, reżyseria Maciej Prus, kierownictwo mu

zyczne Wojciech Michniewski, 2006) Z antycznego tematu 

zaczerpnęła jedynie schemat sytuacyjny: Fedra ogarnięta 

jest pożądaniem do pasierba Hipolita. Mąz Tezeusz poja

wia się w finale, ale do tragedii nie doszło, ta opera jedynie 
rejestruje uczucia i pragnienia. Słowa są proste, muzyka 

równiez, ale w jej rótkich, pozornie monotonnych odcin
kach Ja kot zapisała emoc1e bohaterów Za najciekawszą 

pozycję ostatnich lat uznać trzeba jednak Esther Tomasza 

Praszczałka- Prasquala (Opera Wrocławska , reżyseria Mi
chał Znaniecki, kierownict łO muzyczne Tomasz Szreder, 

2006). Młody kompozytor (rocznik 1981) napisał zadziwia
jąco do1rzałą operę . Ester odwotuie się do biblijnej opowie

ści o żonie króla Achaszwerosza, która ocaliła od zagłady 
naród żydowski . ma deli katną t kankę orkiestrową. Prasz

czalek umiejętnie zróżnicował też solistów, każdemu przy
dzielając odmienną styl isty ę i dbaiąc , by wszystkie partie 
miały swą urodę wokalną 

Współ ześni kompozytorzy coraz częsciej wychodzą 

poza teatr, uważając , że tradycyjna scena ogranicza ich 
możliwośc i. Tak uczynił Cezary Duchna ski, prezentując 
Ogród Luizy w postindustrialnym wnętrzu lubu M25 (War

szawska Jesień , reżyseria l ukasz T ardowski, kierownic

two muzyczne Cezary Duchnowski, 2009) Tak rodzi s i ę 

opera ,alternatywna', ale w swym zasadniczym nurcie 

pozostaje ona na scenie. I nadchodzą chyba coraz lepsze 

czasy, skoro w 20l0 roku możemy spodziewać się kołeJ

nych prapremier. Opera Wrocławska szykuje Matkę czar
noskrzyd/ych snów Hanny Kulenty oraz Wolność przyzywa 
wolność Eugeniusza Knapika, a Opera Narodowa Sudden 

Rain Aleksandra Nowaka, Between Agaty Zubel i Ouds1a 
Zaher Pawła Szymańskiego. • 

mieczysław 
nowakowski 

Jest absol entern warszawskie) Państ owej Wyższej Szkoły Muzycz
nej w klasie Bohdana Wodiczki, dyplom w !969 roku z Filharmonią 
arodową W 1964 w Wenecji ukończył m1strzowsk1 kurs dyrygencki 

u Franco Ferrary 
N latach 1958-61 byt dyrygentem Teatru Muzycznego w Gdym: 

w 1961-69 dyrygentem w Teatrze Wielkim-Operze 
Narodowej w Warszawie; w 1969-72 byt dyre to
rem 1 kierownikiem artystycznym Państwowe1 Opery 

Poznaniu: w 1972-73 dyrektorem Teatru Muzycz 
nego Telewizji Polskiej w Warszawie; w latach 1973 

B2 dyrygentem i k1erownik1em muzycznym Teatru 
Wielkiego w Warszawie; w 19B2·B4 k1erowni iem ar
tystycznym F1lharmon11 w Olsztynie. w 19B4 88 Fll 
harmon11 Pomorskiej w Bydgoszczy, a takze w latach 
19B4 B6 dyrektorem muzycznym opery w SkopJe. 
w okresie 19B8-90 był szefem Orkiestry PR 1 T 
w Warszawie. w tym okresie przygotował i popro
wadził polskie premiery oper. Xerxes Handla. Diabły 

z Loudun Penderec 1ego. Ju/ieua Mart1nu, li Re pa
srore 1 Bewlia Liberata w A. Mozarta, w 1979 1 1981 
Straszny dwór 1 Hrabina Stanisława Moniuszk I w To
klD Posiad w repertuarze ok. 50 baletów 1 o . 60 
oper z repertuaru światowego 
Od 1990 do 1996 roku współpracował z Warsza ską 

Operą Kameralną Jest proiesorem Akademii Mu 
zycznej w Warszawie. Dyryg je operami klasycznymi 

współczesnymi oraz koncertami muzyki symfonicz
nej 1 oratoryjnej, w wykonaniu polskich 1 zagranicz

nych zespołów, w większośc i rajów Europy Posia 
da ogromy dorobe , nagrań archiwalnych dla PR 1 TV 
z czołowymi sohstam1, wokalistami oraz pokazny do 
robe nagrań płytowych muzy i polskiej 
Za filmową wersję dramatu muzycznego JUl!a Tade
usza Bairda otrzyma! nagrodę ,Z łota Praha' na kon-

ursie telewizyjnym w Pradze czeskiej. 

małqorzata 
sloniowska 

Absolwentka Akademii Szlu Pięknych we Wrocławiu, od 
1988 r. związana z Operą Wrocławską, dla .' tóreJ projektu
je scenografie 1 kostiumy. 
Opracowała dekoraqe m.in. do spektakli Cyrulik sew1I 
s I Rossiniego. Czarodzif'}ski net I Wesele Figara Mozarta, 
superprodukCJI Carmen Bizeta, Kolonia karna Bruzdow1cz. 
Uznanie na1rnlodsze1 widowni przyniosły Jej prace przy 
operach dla dzieci. Czerwony Kapturek Pauer oraz Alicja 

1 Krainie Czarów Chautsa 
Projektowała kostiumy m.1n. o wszystkich części tetra
logu Wagnera P1er5cietl N1belunga w rezyserti H.P Leh

manna, superprodukq1 Borys Godunow Modesta Musorg
skiego, wystawionych w Hali Stulecia. Re ·opis znaleziony 
w Saragossie Rafała Augustyna, Dan K1choca Ludwika M1n
kusa oraz operetki zemsta nietoperza Johanna Straussa Ostatnio zre
alizowata kosttumy do oper Ra1 utracony rzysztora Pendereckiego 
oraz Opowieści Ha((manna Jaquesa Offenbacha 
Uznanie przyniosły artystce równ ież :cenografie, zrealizowane w in 
nych tea rach w kraiu i za granicą, do takich przedstawień 1ak Peer 
Gynt Griega, NapóJ mi/Osny 1 Don Pasquale Donizettiego, Le Sacre 
du Prrntemps oraz Pietruszka Straw1ńs 1ego, a także scenografia do 
filmu telewizyjnego Gwiazda w rezyse111 Stefana Sztachtycza. Jest au
torką de oraq1 do spe taklu Mały komrn1a1czyk Brlttena, wystawione
go na scenie Teatru W1elk1ego w Lodzi. Projektowała ost1umy dla Ope
ry Lwowsk'ej, Teatru Muzycznego Lublinie oraz Teatru Muzycznego 

w Gliwicach. 
W lutym 200B we wwclaws~1m Ratuszu prezentowano wystawę ar
tystki zatytułowaną ,Kostiumeria·, a w listopadzie kostiumy Małgo

rzaty Słomows 1ej wystawione zostały podczas Gall Międzynarodo

wego Kon ursu Olf Fash1on w Kielcach w grudniu tego samego roku 
w Centrum Scenografii Pols~1ej w Katowicach czynna byla ekspozy
cja .w przestrzeni uniwersum I w lab1rync1e śm1erc1 - inscenizacje pla
styczne oper Krzysztofa Penderec 1ego', podczas której można było 
oglądać kostiumy zaprojektowane przez arty tkę do wrocławskiej in

scenizacji Raju utraconego Pendereckiego. 
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ewe lina 
pietrowiak 

Absolwentka Wydzialu Reżyseri i warszawskie] Akademii Teatralnej 

(2006), Wydziału Archi tektury Politechniki Poznański ej (200 I) oraz 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st Asystowała Mauuszowi Treliń

skiemu w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej przy spe taklach Dama 

pikowa Piotra Cza1kowsk1ego i Andrea Chenier Umberto Giordano. Za

debiutowała Poko1ówkami Jeana Geneta w warszaws~dm Teatrze Ate

neum (styczeń 2006) Rezyserowata takze w zielonogórskim Teatrze 

1m. L Kruczkowskiego. 11 gdariskim Teatrze Wybrzeże i na scenie Le 

Madame w Warszawie. Uczestniczyła w warsztatach ,Sztuka Dialogu•, 

przygotowala takze kilka prób czytanych nowych sz uk, m.1n . w Te 

atrze Pols im w Poznaniu. 

Do swoich spek akii projektuje scenogra 

fię . Jest równiez autorką scenografii przed· 

stawienia Teatru Wierszalin w Supraślu pt. 

Wierszalin Reportaż o końcu swiata wg Wło

dzimierza Pawluczuka w reżyseru Piotra To

maszuka, za którą ot r zymała nagrodę dla 

na1tepszego scenografa XIV Międzynaro

dowych Torul'lsk1ch Spotkan Teatrów Lalek . 

W sezonie 200712008 wyrezyserowala So

nat!? jesienną Ingmara Bergmana w Teatrze 

Ateneum w warszawie. w teatrze o.perowym 

zadebiutowala reahzuiąc Jutro Tadeusza Ba

irda w Operze Wroclawsk1ą w Laboratorium 

Dramatu wyrezyserowala Malkf? cierpiącą 

Tomasza Kaczmarka. 

krzysztof 
sza niecki 

Absolwent Państwowe) Wyższe) Sz oly Mu

zyczne) w Poznaniu. Swoią działalność opero

wą zw1ązal z poznańskim Teatrem Wielkim, na 

którego scenie wykona! 1lkadziesiąt partii bary

tonowych z tytułowymi rolami w Cyruliku sewil

skim i Eugeniuszu Onieginie na czele. Występo

wal w w1ę szości rajów Europy oraz w Japonii 

1 Stanach Z1ednoczonych, ma w dorobku wiele 

nagrań plytowych, radiowych 1 telewizy1nych. 

Od 1990 sprawuje w Teatrze W1elk1m równiez 

funkcję asystenta rezysera - wspólpraca m.1n. 

z Markiem Weissem, Mariuszem Trehńsklm, 

Grzegorzem Jarzyną, Michałem Znanieckim, a za

kres związanych z tym obow1ąz ów stopniowo się poszerza w ostat

nich latach Krzysztofowi Szameck1emu coraz częśc iej powierzane są 

w peln1 samodzielne zadania reżyserskie, m.ln. Gate Operowe, Koncer

ty Verd1owsk1e, Wieczory Sylwestrowe 1 arnawalowe, a takze wzno

wienia oper. Wśród dokonali reżyserskich na uwagę zaslugu1ą rówmez 

autorskie realizacje poza siedzibą Teatru (np. z okazji ,Dm Judaizmu' 

1250. rocznicy urodzin w Bogusławskiego w Muzycznej Wadze). a tak

ze adaptacje pozycji z bieżącego repertuaru związane z gościnnymi 

występami Teatru na scenach kra1owych 1 zagranicznych. 

Od począt k u sezonu artystycznego 2DD3/2D04 Krzysztof Szanieck1 

1est gospodarzem oncertów Poznarisbch organizowanych przez Fii

harmonię Poznańską w Auli Uniwersyteckie). a takze speakerem Mię-

zynarodowych Konkur ów Skrzypcowych im Henryka W1eniawsk1ego. 

Osobnym przejawem ak tywności zawodowej jest działalność pedago

giczna (m.in w latach 1999-2007 byt Nyk l adowcą A ademil Muzyczne) 

w Poznaniu) oraz prezentowanie n1ecodz1enne) techniki wy onawczej 

,cantomanus', stanowiące odrębny rozdział działalności koncertowej. -
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skrzypce I Piotr Kostrzewski. Giedy Jędrzejczak, Eliza Schubert-Pietrzak 

Kamila Gryska, Agata Nocori, Magdalena Olech, Andre asztelan 

Dezydery Grzesiak, Małgorzata Hadynska, Maria Matuszewska 

Beata Niew1tecka, Małgorzata Wn~k. Katarzyna Janda-Daw1dz1uk 

Aleksandra Lesner, Agata abac1ńska 

skrzypce li Tomasz Zelaśkiewicz . Ryszard Chmielewski, Maria Murawa-Fraska 

Wiesław Ziólkowski, Monika Dworczyńska, Dawid Walczak 

altowkl 

Maria Bawolska-Dastych, Joanna Modzelewska, Olga Hala 

Maria Radziszewska Krzysztof Masły . 

Lukasz Kieroriczyk, Dominika Sikora, Ryszard Hoppel, Agnieszka Kubasik 

Remigiusz Strzełczy , WOJCiech Gumny, Bogumiła Kostek 

wtolonczete Dorota Hajzer, Krzysztof Kubasik, Andrzej Nowicki. Aleksandra Awtuszewska 

Aleksandra Jóżwiak, Marta Lupacz, Agata Maruszczak, Ar adiusz Broniewski 

kontrabasy Donat Zamiar a. Ryszard ,aczanowsk1, Jerzy Springer, Stanisław Binek 

Michał Francuz1k, Tomasz Grabows 1 

harfa Paulina 'ostrzewska 

flety Karolina Porwich, Micl1ał Dykiel, Brygida Gwiazdowska·B1nek 

Maciej Piotrowski, Agnieszka Gandecka 

oboje Mariusz Dz1edzin1ew1cz, W1eslaw Markowski, Maria Pasternak , Piotr Furtak 

klarnety Kazimierz Budzik, Slawomir He1nrychows 1, Krzysztof Mayer, Tomasz Goliński 

fagoty Dariusz Rybacki, Joanna Kolodziejska, Andr ze) Józefowicz, Blażej Pasternak 

waltornie Mikołaj Olech, Ja ub Adamek, Ewa Szychowiak, Mirosław Sroka 

Emilia Dobrzyn, Joanna Kubiś, Damian Lotycz 

trąbki Mac1e1 Stomian. Sylwester Szychow1a , Leszek ubiak, Henry Rzeżmk 

puzony Z01gniew Starosta, p;otr Banyś , Piotr Nob1k, Tomasz Stanisławski 

Tomasz Kaczor. Mirosław Milkowski 

tuby Jacek ortylew1cz 

perkusja 

Instrumenty 

Piotr Kucharski, Piotr Solkow1cz. Aleksandra Szymariska 

Malgorzata Bogucka-Miler, Piotr Szulc 

klawiszowe Krzysztof Leśniewicz 

25 



26 

dyrektor 

I z stępca dyrektora 

Michał Znanieck i 

Ryszard Markow 

zastępca d re tora ds. muzycznych Mieczysław Nowakowski 

1erowrnk baletu 

1erowrn chóru 

ierowrnk l1terack1 

1erowrn echrnczny 

kierowrn 

Orgarnzaqi Pracy Artystycznej 

kierownik Biura Obsługi Widzów 

glówny księgowy 

zastępca głównego księgowego 

impresariat 

pozyskiwanie lunduszy 

produkcja artystyczna 

kiera nik Slużb Praco11 niczych 

kiera vnik adm1nistracj1 

1nwestyqe 

radca prawny 

archiwum 

przygotowanie solistow 

asystent choreograra 

inspe ·tor baletu 

a omparnatorzy baletu 

pedagog baletu 

1nsp1qenci 

suflerzy 

Jacek Przybylow1cz 

Mariusz Ono 

1chal J. Stank1ew1cz 

Jacek Wenzel 

Maciej Wieloch 

Andrzej Frąckowiak 

Ewa Dlcza 

Dorota Wenzel 

Katarzyna Uszkows· a 

Barbara Borgie! 

Micha! Grudziński 

Grazyna Kastro 

Hanna Maląg 

Norbert Sobcza 

Agrnesz a Brzozows a-Wilczek 

Tadeusz Borneck1 

Olga Lemko. wanda Marzec 

Barbara Odwrot, Olena Skro 

Małgorzata Polyńczuk-Stańda 

Andrzej Plate 

Grazyna Lewandowska 

Magdalena Maryniak 

Uran Azymov 

anuta Każmierska 

Ryszard Oluzewicz, Pawel Kromolic i 

Janusz Temrnc 1, Niesława Wiz 

Magdalena Gluszyńs a. Wad1m Zorin 

1erowrn produkcji 

pracownia scenograficzna 

realizator s 1atła 

scena 

de oratorn1a 

peru amia 

garderobiane 

malarnia 

pracownia krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 

modystki 

pracownia obuwnicza 

ślusarnia 

stolarnia 

opracowanie 

i redakcja programu 

opraco anie graficzne 

rotogralie 

Zbigniew Łakomy 

Czesław Pietrzak 

Marek Ryd1an 

Dariusz Michalski 

Robert iednch 

Ewa N1edżw1edż 

Ewawower 

Jacek Wysocki 

Krystyna Jędryczka 

Grażyna TumidaJ 

Elżbieta Bogusławska 

Kaz1m1erz Mrkolajczak 

Roman Oerucki 

arek Kw1atkowsk1 

Michał l. Stankie\' lcz 

Sian a Tomaszewska I fenommed1a 

Juliusz Multarzyriski 

na okładce wykorzystano pro1ekt plakatu Pawła Stas1ew1cza 

teatr wielki w poznaniu 

ul. Fredry 9; 61·701 P znań 

tel. 61 65 90 200 

opera@opera.poznan.pl 

www.opera.poznan.pl 
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