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JOANNA BRUZDOWICZ 
Fot. L eon Myszkowski 

JOANNA BRUZDOWICZ urodziła się w 
Warszawie w roku 1943. Naukę muzyki 
rozpoczęła w latach dziecięcych. Lekcje 
gry na fortepianie pobierała u Ireny Pro
tasewicz i Wandy Łosakiewicz. Kompozy
cję studiowała w warszawskiej PWSM, w 
klasie Kazimierza Sikorskiego, otrzymując 
dyplom w roku 1966. W latach 1968-70, 
jako stypendystka rządu francuskiego, 
kontynuowała studia w Paryżu, u Nadii 
Boulanger i Oliviera Messiaena, a z za
kresu muzyki elektronicznej w Groupe de 
Recherches Musicales radia francuskiego 
i w klasie Pierre Schaeffera w paryskim 
konserwatorium. Ponadto studiowała mu
zykologię na Sorbonie u Jacquesa Chail
ley. 

W roku 1975 przyjęła obywatelstwo 
francuskie, a wkrótce potem wyszła za 
mąż za H. J . Tittela i osiedliła się w Bel
gii. 

Joanna Bruzdowicz zaczęła kompono
wać mając lat dwanaście, ale dała się sze
rzej i:;oznać jako kompozytorka dopiero 
po wyjeździe z kraju . Przedtem była pia
nistką, dziennikarką, recenzentką muzycz
ną i działaczką polskiej sekcji J eunesses 
Musicales - Stowarzyszenia Polskiej Mło
dzieży Muzycznej, które w tym czasie 
przeżywało najaktywniejszy okres swego 
rozwoju . Nie zaprzestała działalności spo
łecznej po przeniesieniu się na Zachód. 
Prowadziła serię audycji popularyzujących 
muzykę polską w rozgłośniach France
-Culture i France-Musique, propagowała 
muzykę współczesną wśród dzieci w ra
mach specjalnego cyklu koncertów w Wer
sal u, kierowała warsz ta tern elektroakusty
cznym na Międzynarodowych Spotkaniach 
J eunesses Musicales we Francji, jest 
współzałożycielką i członkiem Groupe In
ternational de Musique Elektroacoustique 
w Paryżu . 



Jako kompozytorka znana jest w ponad 
dwudziestu krajach. Jej utwory wykony
wano - poza Polską i Francją - w Bel
gii, Austrii, Hiszpanii, Czechosłowacji, 

Szwajcarii, RFN, Jugosławii, Szwecji, Da
nii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Meksy
ku, Chile, Japonii, Stanach Zjednoczo
nych, Maroku, Afryce Połudn!.owej, Aus
tralii, we Włoszech i na Kubie. Włączooo 
je do programów wielu międzynarodo

wych festiwali, ro.in. w Royan, Aix-en
Provence, Awinionie, Barcelonie, Wiedniu, 
Grazu, Lizbonie, Montrealu. 

Uprawia wszystkie rodzaje muzyki : 
symfoniczną, kameralną, operową, baleto
wą, elektroniczną, teatralną, telewizyjną i 
filmową. 

Muzyka sceniczna Joanny Bruzdowicz 
obejmuje dwie opery i balet. Tragedia 
muzyczna w jednym akcie Ko~onia karna 
według Franza Kafki powstała w roku 
1968; została wystawiona po raz pierwszy 
w Operze w Tours, w roku 1972. Trage
dia muzyczna Trojanki według Eurypide
sa została skomponowana w roku 1972, 
wystawiona po raz pierwszy w Teatrze im. 
Gerarda Philipe'a w Saint-Denis .w roku 
1973. Balet Mały książę według Antoine'a 
de Saint-Exupery powstał w roku 1976, 
a jego prawykonanie odbyło się w Palais 
des Beaux Arts w Brukseli pod koniec 
tego roku. (TK) 



Troja to krwawy popiół. 
Krew płynie ulicami. 
Ucztują Grecy, 
ucztuje śmierć: 
Biada nam! 

N a ołtarzach krew, 
pusty święty gaj. 
Na stopniach ołtarza 
Priam! 
Zastygły . 

Trup. 

Grecy zamordowali 
to kwitnące miasto. 

Dla nich 
Troja 
to wielka zdobycz! 

M i chał Sprusiński - Trojanki 



Tadeusz ·. Kaczyński 

OD PORWANIA HELENY 

DO „TROJANEK" 

JOANNY BRUZDOWICZ 

To nieprawda, że Grecy ruszyli na Tro
ję, aby odebrać Parysowi Helenę, prawo
witą małżonkę jednego ze swoich wład
ców, Menelaosa. Skłoniło ich do tego nie 
tyle święte oburzenie, co nadzieja złupie

nia tego bogatego i dobrze ufortyfikowa
nego miasta. U czucia samego Menelaosa 
też może nie były całkiem czyste; kto w ie, 
czy nad tęsknotą i miłością małżeńską nie 
dominowała żądza zemsty na podstępnym 
porywaczu. Romantyczny bój o ukochaną 
kobietę był raczej tylko pretekstem naj
słynniejszej mitologicznej wojny i znisz
czenia Troi, która - jak wykazały bada
nia - istniała naprawdę i została znisz
czona właśnie w tym czasie, w którym 
umieścił te zdarzenia ich pierwszy piewca 
władający piórem, Homer. 

Podobnie jak porwanie Heleny było dla 
Greków pretekstem do Wojny Trojańskiej , 

tak owa wojna stała się pretekstem dla 

wielu greckich, a potem już nie tylko 
greckich, lecz europejskich a wreszcie i 
pozaeuropejskich artystów - do tworze
nia najrozmaitszych dzieł opartych na tym 
temacie. Rzecz charakterystyczna, że tylko 
bardzo nieliczni twórcy, i to pośledniej

szego gatunku, pokusili się ogarnąć całą 

historię Wojny Trojańskiej . Na ogół pi
sarze wybierali epizody, które z jakichś 

względów wydawały im się najciekawsze. 
Nawet tak elokwentny poeta jak Homer 
kończy swoją Iliadę (Ilion to, jak wiado
mo, druga nazwa Troi) na opisie pogrzebu 
Hektora. 

Jana Kochanowskiego szczególnie zain
teresował zalążek konfliktu : sprawa cał

kiem prywatna, która wówczas, gdy do
tyczy osoby należącej do grona rządzących 
państwem, łatwo stać się może sprawą pu
bliczną . Pertraktacje o oddanie Heleny 
Grekom, toczone w Troi tuż przed wybu
chem wojny, będące treścią Odprawy po
słów greckich, były dla Kochanowskiego 
oczywiście tylko pretekstem do uczulenia 
rodaków na analogiczne przypadki, mogą
ce się zdarzyć w Rzeczypospolitej. 

Eurypides opisał końcowe sceny drama
tu Troi. Akcja jego tragedii rozgrywa się 
na gruzach miasta, a jej głównymi boha
terami są kobie ty trojańskie pozostałe 

jeszcze przy życiu. Scena spotkania Me
lenaosa z Heleną schodzi na drugi plan 
wobec ogromu tragedii Hekuby, która po 
przeżyciu śmierci syna (Hektora) i męża 
(Priama) a przed zostaniem niewolnicą na 
dworze Klita jmestry, musi jeszcze oglą

dać zrzucenie z murów maleńkiego wnuka 
Astynaksa. Bo żeby zagłada Troi była zu
pełna, nie może pozostać przy życiu żaden 
potomek rodu rządzącego tym krajem„. 

Totalna zagłada narodu, zrównanie z 
ziemią miasta„. Te motywy Trojanek Eu
rypidesa są nam aż nazbyt dobrze znane 



skądinąd. Gorzka aktualność antycznej 
tragedii spowodowała, że sięgnęli po nią 
współcześni twórcy: librecista Jacques Lu
ccioni i kompozytorka Joanna Bruzdow.icz. 
W swojej adaptacji dzieła Eurypidesa Lu
ccioni wydobył wątki tak boleśnie bliskie 
Polakom, a zwłaszcza warszawiakom, ale 
jeszcze silniej wypunktował, zaś miejsca
mi nawet przerysował, akcenty bliskie 
Francuzom; zwłaszcza tym, którzy znali 
jedną z najbardziej niechlubnych kart w 
najnowszej historii Francji - jej wojnę 
z Wietnamem. 

Niektóre teksty, wypowiadane przez bo
haterów Trojanek Luccioniego i Bruzdo
wicz brzmią aż nazbyt współcześnie i nie
całkiem przekonywająco. Grecy nie uwa
żali chyba Trojan za barbarzyńców i nie 
operowali pojęciami „europejczyków" i 
„azjatów". Nie znali też zapewne słowa 
„cywilizacja". Będąc ludźmi cywilizowa
nymi, nie wiedzieli, że nimi są, tak jak 
Molierowski Pan J ourdain nie wiedział, że 
mówi prozą. 

W tej postaci Trojanki ZJostały wysta
wione po raz pierwszy w Saint-Denis ko
ło Paryża, w roku 1973. 

Polskie libretto Michała Sprusińskiego 

nie jest, na szczęście, wiernym przekładem 
libretta Luccioniego, lecz tekstem całko

wicie nowym, opartym bezpośrednio na 
tragedii Eurypidesa. Sprusiński dokonał 

zatem wtórnego niejako zbliżenia drama
tu do antyku, nie rezygnując wszakże z 
jego współczesnej interpretacji. 

Dla Joanny Bruzdowicz tekst Eurypide
sa był także w jakimś stopniu pretekstem 
do uwspółcześnienia antycznego dramatu, 
ale w swej aktualizacji muzyczno-teatral
nej nie poszła ona tak daleko jak poprzed
ni librecista. Gdyby to uczyniła, na taśmie 
magnetofonowej towarzyszącej przedsta
wieniu musiałaby nagrać riężki szum lotu 

bombowców, huk rozrywających się po
cisków, walących się domów, krzyki ran
nych i jęki konających. Na szczęście kom
pozytorka nie zdecydowała się na tak jed
noznaczną ilustracyjność . W swojej kon
cepcji umuzycznienia tragedii Eurypidesa 
spróbowała pogodzić dwie tendencje: uw
spółcześnienie, czy raczej zuniwersalizo-



wanie tematu, z łagodną, niepedantycznie 
traktowaną archaizacją. Tej pierwszej słu
żą środki warsztatowe, czerpane z najlep
szych dzisiejszych źródeł, głównie od Pen
dereckiego i Xenakisa. Tej drugiej - uży

cie instrumentów azjatyckich i afrykań

skich (ze zbiorów paryskiego krytyka mu
zycznego Maurice'a Fleuret), zarejestrowa
nych na taśmie magnetofonowej. Temu sa
memu celowi służy wprowadzenie przez 
kompozytorkę do niewielkiej orkiestry 
(flet, piccolo, 2 trąbki, 2 wiolonczele, al
tówka, fagot, duża perkusja) instrumentu, 
przypominającego brzmieniem grzmot pio
runa, ilustrującego w tym wypadku 
„gniew bogów". Ten instrument, wzoro
wany na starożytnym zwanym bronte (co 
po grecku znaczy piorun), zrekonstruowa
ny przez Vincenta Geminianiego, w orkie
strze Joanny Bruzdowicz odgrywa pierw
szorzędną rolę, prawie tak ważną jak 
siedem występujących w tym utworze 
postaci scenicznych: czworo śpiewaków i 
dwoje aktorów. 

Głównym zadaniem, jakie postawił 

przed kompozytorką zamawiający Trojan
ki Teatr imienia Gerarda Philipe'a w 
Saint-Denis pod Paryżem (a ściślej: miesz
czący się w tym teatrze ośrodek ludowej 
sztuki operowej - Centre Lyrique Popu
laire en France) nie była wszakże ani ak
tualizacja tragedii Eurypidesa, ani też jej 
archaizacja muzyczna, lecz skomponowa
nie utworu, który połączyłby na nowo 
dwie sztuki rozdzielone od kilku stuleci: 
teatr i operę. Joanna Bruzdowicz spróbo
wała tego dokonać angażując do swego 
utworu śpiewaków i aktorów i każąc jed
nym i drugim - jak również chórowi -
wykonywać obie funkcje : śpiewać i recy
tować. Ustępy mówione zajmują w party
turze więcej miejsca niż partie wokalne 
solistów, ale współudział bardziej śpiewa-

jącego niż recytującego chóru decyduje o 
tym, że między „teatralnością" a „opero
wością" panuje na scenie równowaga. 

Udział orkiestry i taśmy nieco zmienia 
postać rzeczy, bo muzyka instrumentalna 
i elektroakustyczna pozostają prz·ez cały 

czas na drugim planie. Wszystkie kulmi
nacje dramatyczne, łącznie z końcowym 
całopaleniem (które dumne i bohaterskie 
Trojanki wybierają zamiast niewoli) roz
grywa się w warstwie słownej i teatralnej, 
jedynie przy wtórze muzyki. 

Czy wobec tego Trojanki Joanny Bruz
dowicz można uznać za syntezę teatru i 
opery? Chyba raczej za teatr „zoperowa
ny", melodramat (w sensie formy, nie 
treści), „tragedię muzyczną" - jak napi
sano w programie prapremierowego przed
stawienia w Saint-Denis w roku 1973, czy 
wreszcie - jak chce kompozytorka -
„teatr totalny". Stwierdzając ów brak syn
tezy należy wszakże pamiętać, że skleje
nie na powrót sztuk niegdyś rozbitych to 
zadanie bodajże najtrudniejsze. Nawet ta
kiemu geniuszowi jak Wagner nie całkiem 
się to powiodło. Właściwie dotąd nie uda
ło się tego dokonać żadnemu twórcy. Mo
że jest to w ogóle niemożliwe, albo możli
we za cenę utraty jakiejś istotnej wartoś
ci? 

Tadeusz Kaczyński 



HEKUBA: 

Zostawcie, 
zostawcie samą. 

Bogowie! 

Odeszli? 
Bogowie! 
Pustka, pustka! 

Bogowie nas porzucili. 

Świat jak krwawy cmentarz. 

Królowa 
zwęglonego tronu, 
trojańska władczyni, 

matka Hektora, 
matka pięknych córek, 
wierna bogom, 
zawsze 
wierna, 
w osłupieniu stoję na zgliszczach, 
patrzę w oczy pomordowanych. 

Matka bolejąca, 
widziałam jak ojczyzna ginie, 
ginie. 

Córki, 
które oddałam bogom, 
stworzone dla szczęścia, 
greckie niewolnice, 
córki -
zemsta wrogów 
waszym wianem. 

A ja, 
Hekuba, żona Priama, 
pani Troi, 

skazana na wędrówkę 
nędzna sługa . 

Ten jest tylko radosny, 
komu śmierć 
otworzyła bramy. 

Michał Sprusiński - Tro janki 



Michał Sprusiński 

ŚPIEW Z POŻOGI 

Wojna trojańska. Wielki temat poezji 
i dramatu, od Homera i Eurypidesa po 
Franza Werfla i Sartre'a, autora nowej, 
egzystencjalnej wersji Eurypidesowego 
dramatu. Inspiracja opery Hectora Berlio
za Trojanie (1859). Ale nie miejsce tutaj 
na encyklopedyczne rozważania. Powróć-: 
my do Troi. 

W alka toczyła się o miasto rozłożone na 
obfitej w wody równinie, o bramę handlu 
między Wschodem a Zachodem. J ego 
władca, król Priam, miał pięćdziesięciu 

synów i dwanaście córek. Dał swej ziemi 
bogactwo i potęgę . I wojn:a trojańska nie 
zaczęła się z powodu Heleny. Oto Priam 
zażądał tonem groźby, aby Grecy uwolnili 
jego siostrę, Hizjanę. Zresztą czy sama 
Helena istniała? P ewien poeta sycylijski 
z VI wieku pne. uznał jej postać za zja
wę tylko. Zjawę spotworniałą. 

W dramacie Eurypidesa istnieje. Minęło 
już dziewięć lat zmagania i kończy się 

ostatni, dziesiąty rok rzezi. Grecy ogra-

bili porty i wybrzeża Azji Mniejszej. Te
raz całą siłą uderzyli na miasto. 

Ten właśnie rok opisuje bardzo precy
zyjnie Homer w Iliadzie. Homer uznaje 
cnoty obleganych Trojan, z pogardą czy 
niechęcią ocenia oblegających, Greków. 
Współczesny poeta angielski Robert Gra
ves przekonuje nas: Wojna trojańska jest 
wydarzeniem historycznym i bez względu 
na powody byla wojną handlową. Troja 
władała czarnomorskim handlem złotem, 
srebrem, żelazem, cynobrem, budulcem 
okrętowym, lnem, konopiami, suszoną ry
bą, oliwą i chińskimi nefrytami. Tego 
właśnie pragnęli Grecy. Ich legendarny 
koń trojański to nic innego jak maszyna 
oblężnicza kierowana w załom murów. 
Wszystko w opowieści Homera i wszys;tko 
w dramacie Eurypidesa jest konkretne. 
Burzenie miasta, mordowanie ludzi, oby
czaje zwycięzców i los pokonanych. 

Eurypides daje świadectwo finałowi 

wojny. Trojanki zostaną niewolnicami. Co 
stało się z nimi potem, gdy milknie dra
maturg grecki? Historycy szczególnie wie
le miejsca poświęcają Hekubie. Zabrana 
przez Odyseusza rzuciła nań klątwę tak 
straszliwą, iż musiano ją zgładzić . Wtedy 
przeistoczyła się w przerażającą, czarną 

sukę. A dzieje miasta? Antyczni spisywa
cze dziejów zwierzają nam różne prawdy. 
Albo na gruzach rychło założono nowe 
miasto, albo też Astynak::; jednak przeżył 
i po odpłynięciu Greków objął władzę. 

Jedno pewne: był to na zawsze kres 
świetności Troi. 

Życie, które otaczało Eurypidesa, powta
rzało „motyw Troi". Zbliżał się do końca 
wiek piąty pne. Trwała okrutna i wynisz
czająca wszystkich wojna peloponeska. 
Schwytanych żeglarzy zrzucano ze skały 
lub obcinano im ręce. Nadchodziły kolej
ne ewakuacje ludności . Grasowała zaraza. 





Eurypides uczynił swoimi bohaterkami 
kobiety, ofiary i heroiny wojny. Ten scep
tyczny i samotny pisarz nie zdobywał wie-
1 u laurów swymi dramatami. Oskarżano go 
o zbytni tragizm, o szerzenie namiętności 
i obłędu . Czy wierzył w bogów? Posługi

wał się mitami. Znał doskonale historię 

i zapewne słuszna jest opinia o nim jako 
człowieku nieufnym wobec każdego syste
mu wiary czy myśli. Właśnie dlatego do 
Eurypidesa powrócili po wiekach drama
turgowie nowożytnej Europy aż po wiek 
dwudziesty. A polski poeta Józef Wittlin 
jego imię przywoła w swym Eseju d!a 
Kasandry , widząc w greckim klasyku 
świadka prawdy i o naszych czasach -
czasach totalnej wojny. 

Dramaturgowie greccy mówią nam ot
warcie, co sądzono w ich dobie o obycza
jach i powodzeniu wojennym, o kodeksie 
moralności. W Agamemnonie Aischylosa: 
Jeśli uszanują bogów zwyciężonego kraju 
i ich świątynie, mogą się nie obawiać, że 
ze zwycięzców staną się znów pokonany
mi. Tak wyrokuj e kobieta, Klitajmestra, 
małżonka Agamemnona. W dramacie Eu
rypidesa słyszymy: Tylko szaleniec wy
ludnia i grabi miasta, ich świątynie i gro
by czczone jako domy zmarłych, gdyż tak 
czyni wokól siebie pustynię i sam w niej 
się zatraca. Tak mówi Posejdon. 

Jego słowa - sądzę tak jako autor lib
retta wspartego o motyw dramatu Eury
pidesa - stanowić mogą uczciwe motto 
opery Joanny Bruzdowicz. Jej Trojanki to 
rzecz o spaleniu miasta i spopielaniu ludz
kiego wnętrza. O zagładzie murów i znie
woleniu człowieka. O zabijaniu wyobraź
ni. O sytuacji, która całe bogactwo mowy 
ludzkiej zmienia w kilka ledwie słów roz
paczy. 

Dla tego też dążyłem do lakoniczności . 

Dlatego usunąłem wszystkie prawie tropy, 

które wiodą w krainę mitów greckich, da
leko w głąb historii trojańskiej . Dlatego 
daję przede wszystkim zapis czasu teraź
niejszego. Dlatego unikam archaizacji i 
stylizacji „antycznej''. Niechaj przed na
mi stoi świat tragedii nagiej w chwili fi
nału finałów . Dwaj mężczyźni - rezoner 
Menelaos i skłopotany sługa łupieżców, 

Taltybios. I , na planie pierwszym, na tym 
proscenium tragedii, trzy kobiety - He
kuba, Kasandra , Helena. 

Rzucono losy. Jeszcze ostatnie, pospiesz
ne morderstwo. Jeszcze jedna, rychło za
niechana przez Menelaosa, próba ukara
nia wiarołomnej . Trojanki swoją samot
ność wyśpiewują wobec nieba bez bogów. 
Bogowie milczą . Lament kobiet , ich śpiew 
z pożogi to opłakiwanie urody świata, na
tury i człowieka . 

Każda ma prawo do ostatniego głosu. 

I naprawdę nie najważniejsze, jak chce 
Eurypides (a za nim Sartre), aby Hekuba 
była kobietą starą i zniszczoną. Nie idzie 
o charakteryzacj ę. Cała operowa drama
turgia - dialogi, monologi, chóry, tworzyć 
powinna jedno uniwersalne brzmienie. 
Rozpaczy i bluźnierstwa . Desperacji i na
dziei. Jeśli widz i słuchacz usłyszy w nim 
echo nieobojętne sobie, a może nawet wię
cej - echo poezji, znaczyć to będzie, że 
autorzy nie zgubili się w wielkim teatrze 
martwych dekoracji z umarłej epoki. 

Michał Sprusiński 



KASANDRA: 

Ja, Kasandra, czysta. 
Ja, kapłanka Apolla, 
chcę jednego: zabić . 

Śmierć, śmierć królowi. 

Żegnajcie, s:ostry, 
żegnajcie, suknie. 
Zniknął cień kapłanki . 

Jest tylko Kasandra. 

Ciskam swe suknie, 
morderczyni króla nad królami, 
suknie kapłanki 
zhańbione. 

Nasi bliscy odeszli, 
lecz to nie klęska. 
Najw~ększą klęską jest ucieczka. 
Śmierć bohaterska 
daje życie wieczne. 

Przegrać bez ciosu -
tylko to jest hańbą. 

Nie szlochaj nade mną, 

Matko. 
Troja będzie pomszczona. 
Zwycięży . 

Ten, kto zabił, 
zostanie zabity. 
Kasandra 
to przysięga 
wszystkim swoim siostrom. 

Micha ł Sprusi r'lski - Tro janki 



( ... ) Dookoła przewalały się już płomie
nie, ulice były zatarasowane przez trupy. 
Z poroztwieranych drzwi domostw, to tu, to 
tam, wynurzały się gromadki zwycięzców . 

J edni nieśli na plecach , inni wywozili na 
mułach łupy - złoto , sr ebro, miedź, dro
gie tkaniny ; jeszcze inni pędzili branki . 
Pomiędzy brankami Helena poznała wiele 
bliskich sobie osób : szła Poliksena , szła 

Andromacha z maleńkim Astianaksem na 
ręku , szła , jak uosobienie boleści , s ędziwa 

królowa Hekabe. Mijając ją , przeklinają

cym ruchem powitała przez złe losy ze
słaną synową. Lecz gdzie Kasandra? Ze 
swoj ej izdebki w dworcu Priamowym rzu
c iła się szukać schronienia w świątyni 

P allady i przypadła do nóg bogini. W 
świątyni zastała kapłankę Teano, która 
umyślnie na ści eżaj rozwarła drzwi , aby 
ścigani mogli znaleźć ocalenie . Osoba Tea
no była nietykalna dla Achajów: była ona 
małżonką Antenora, tego samego, który 
tak gościnnie przyjął obu ich posłów przed 
rozpoczęciem wojny ; za to Kasandry bro
niła jedynie świętość miejsca, i to od tych 
tylko , którzy poważali świątynie . Nie na
leżał do nich nieste ty człowiek , który się 

puścił za nią w pogoń. Był to Ajas lok
r y jski , syn Oileusa. Wpadł za królewną do 
świątyni, a ujrzawszy ją u stóp posągu 

P allady , w pierwszej chwili zawahał się . 

Wkrótce jednak namiętność wzięła górę . 

S chwycił błagalnicę za ramię, chcąc j ą 

przemocą odciągnąć od posągu . Zaczęła 

się walka i posąg, śród obustronnego sza
motania , sam upadł do stóp swojej wier
nej . 

„Zbrodnia" - krzyknęła Teano. 
Ale Ajas, niepr zy tomny , nie słyszał jej; 

z dzikim śmiechem wywlókł swoj ą bran
kę ze świątyni. 

I znowu przystań okrętowa zaroiła się 

od ludzi. Byli t am i zwycięzcy i zwycięże

ni . Na wschodzie wykwitała jutrzenka, 
jednak jej różane palce bledły wobec czer
wieni ognia, który pożerał umęczoną Tro
j ę. 

T ad eu sz Z ieliński 
S tarożytność bajeczna 
W -wa 1957 



CHÓR: 

Patrzcie na dni ostatnie , 
na naszą radość i strach 
w otwartych bramach Il ionu. 

Tych kilka chwil 
o świcie: 
słońce nad pustym brzegiem, 
cisza, nawet cienia namiotu . 
Wszyscy odeszli -
zniknął nieprzyjaciel. 

Pustka po horyzont , 
morze całe w blasku , 
żadnego żagla , 

cisza pokoju 
po dziesięciu latach . 

Pod murami miasta 
stoi koń, 
na czterech kołach . 

Koń drewniany. 

Cała Troja 
i wszystkie Trojanki 
przywiodły go w triumfie 
przez umajone bramy mias ta . 
Dymiły pochodnie, 
wielka radość , 

noc jasna. 
Łaska, łaska , łaska 

dla naszej ziemi. 

Nagle 
krzyk: 
ach' 
czarny krzyk śmierci - wróciła wojna! 
Grecy 
zbrojni 
na ulicach , 

nagle 
na rynku miasta. 
Myśmy ich przywiodły, 
niewidocznych, skrytych 
w drewnianym kadłubie . 

Mordowali dorosłych, 
zabijali dzieci, 
odcinali martwym głowy. 
Na ulicach wielkie plamy żywej krwi 
i ranni w okrutnych męczarniach . 

To uczynił człowiek człowiekowi! 

Oto czym był wielki triumf wroga 
nad nami. 

Oto jak zginęła Troja 
te j nocy. 

Micha ł Sprusiński - T ro janki 



"li 

HEKUBA: 

Sława, sława, sława 

Grekom. 
Oto zapłonął ogień nieśmiertelny . 

Troja 
przez wieki , 
Troja jaśnieje, 
wieczna 
Troja. 
Sławna na cały świat. 
Każdy, kto walczy o imię człowiecze, 
powtarzać będzie: 

Troja! 

Nie zapomną nas przez stulecia, 
z nami sława. 
Zapamiętajcie: 

dziesięć lat najkrwawszej rzezi, 
miasto w pożodze. 

Czekają nas okrutne męczarnie , 

a le po wiekach z obcej ziemi 
na zawsze wrócimy. 

Ludzie, 
powstańcie 

do walki, 
zemsta tyranom. 

Wy, śmiertelni , żywym ogniem palący 

ziemię, 

drżyjcie: 

oto nadejdzie dzień prawdy, 
zginiecie z ręki Trojan! 

(Wsz ystko przesłaniają plamienie) 

Michał Sprusiński - Trojanki 



Z GŁOSÓW PRASY 
O „TROJANKACH" 

JOANNY BRUZDOWICZ 

( ... ) Kompozytorka staje w obronie 
spraw bardzo istotnych: naświetlenia po
przez współczesność tekstu „wiecznego", 
pełnego mobilizujących idei ; wyprowa
dzenia teatru muzycznego z politycznej 
bierności ; przekształcenia go w sztukę dla 
mas, która byłaby zdolna w imieniu „vox 
populi" przełamywać ucisk, wojny kolo
nialne i głupotę zwycięzców. 

A.R. 
LE MON DE z dn. 30 III 1973 r. 

( .. . ) Polska kompozytorka Joanna Bruz
dowicz wykorzystuje instrumenty dęte, 

blaszane i drewniane, smyczkowe i per
kusyjne, a wśród nich „bronte", naśladu

jący do złudzenia odgłosy grzmotów -
wszystko to wywołuje nastrój do głębi 

przejmujący i całkowicie zgodny z du
chem tekstu. 

Ctarendon 
LE FIGARO z dn. 3 IV 1973 r. 

( ... ) Trojanki, dzieło prawdziwie lirycz
ne... W epoce, gdy współczesna sztu
ka operowa usiłuje się odnaleźć, za
równo po to, aby rozwijać się dalej, jak 
i po to, by po prostu przeżyć, Joanna 
Bruzdowicz należy z pewnosc1ą do 
kompozytorów najbardziej interesujących 

i najbardziej twórczych z młodej genera
cji. Przede wszystkim ma ona wrodzony 
instynkt teatru, właściwy tylko nielicz
nym; ma także wyobraźnię muzyczną, któ
rej brak wielu współczesnym kompozyto
rom... Subtelna technika instrumentacji i 
wyczucie „przygody" elektroakustycz-



nej - mało współczesnych twórców po
siada je w równym stopniu. 

Cl y m 
LE GUIDE MUSICAL z dn. 5 V 1973 r. 

(„.) Zgodnie z tradycją „humanistycz
ną'', która odnajdywała w utworach sta
rożytnych aktualne problemy, są Trojanki 
teatrem muzycznym, wykorzystującym 

wszystkie używane współcześnie środki 

wyrazu od mowy do śpiewu z osobliwymi 
poszukiwaniami w kierunku szczególnego 
rodzaju „Sprechgesangu" (mowy śpiewa
nej); dzięki temu osiągnięto tu jednolitość 
brzmienia głosu przetwarzanego technicz
nie. 

W duchu tradycji gr eckiej, lecz bez tro
ski o archeologiczną dokładność, Bruzdo
wicz i adaptator-reżyser Jacques Luccioni 
odnaleźli klimat, który jest raczej wykład
nikiem tekstu niż dialektycznym lawiro
waniem między muzyką opery a tekstem. 
Częste stosowanie instrumentów perkusyj
nych , a szczególnie „bronte", nowego in
strumentu przypominającego używaną w 
antycznym teatrze blachę do imitowania 
grzmotów, potraktowanie elektroakustyki 
podobnie jak P enderecki traktuje instru
menty i vice versa, wszystko to nadaje 
Trojankom przytłaczający klimat, który 
jest komentarzem do tekstu, podwójnie 
aktualnego: mówi on bowiem o militaryz
mie kolonialnym i zarazem nawiązuje do 
obecnej walki o pokój, od Palestyny po 
Wietnam. 

J.L. 
L'HUMANITE z dn. 6VIrn73 r. 

( ... ) I prasa, i publiczność przyjęły operę 
bardzo życzliwie , a powody tego są jas
ne: muzyczny i dramatyczny talent Joan-

ny Bruzdowicz, jej artystyczny tern pera
ment i wrażliwoś2 są widoczne w całym 

utworze. 

Marcelle de Manziarly 
RUCH MUZYCZNY .z d :i. 1- 15 V I 1973 r. 

( ... ) Oszczędna i wyrafinowana muzyka, 
pełna ekspresji reżyseria , silne wrażenie 
wizualne potęgowane grą świateł , dosko
nałe wykonanie wokalno-aktorskie i wre
szcie przejmująca idea dramatu - wszys
tko to przyniosło Trojankom zasłużony 
sukces. Prasa francuska pisze o nowym 
utworze polskiej kompozytorki dużo i do
brze. Publiczność kwituje przedstawienie 
hucznymi oklaskami. 

Wojciech Pazdro 
LITERATURA z dn. 7 VI 1973 r. 
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