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Przed kurtyną 

KOCHANE 

DZIECIAKU 

Kłopotów ·b~ło ~użo. ~o c~wila pro~by, ŻJ'.cze
nia, wymow'ki... Basia me chce te'J sukm.•1, bo 

widać w niej, że utyła, a Monika ma sufknię w ta
kie same paski. Pierwszy bas nie chce szczekać. 
bo widzowie powiedzą, że zeszedł na p3y. Proszę 
k·upić szklanki do stolóWki, ·bo 'dzieci nie mają 
w ozym pić heribaty. Jutro próby nie •będzie, bo 
bra<k tlenu do spa.wania podestów. Gdzie by tu 
znaleźć ze dwie butle? W tekście wysłanym do 
Ministerntwa jest błąd, zamiast 'ku1ltury i sztuki 
ma~zynist1ka wydr:ukowała •kultury i szutki. 
Awantura gotowa. Inspicjent nie wie co ma robić , 
kiedy Samuel w kominie zacznie wołać siusiu. 
Sufler chory, nie m a kto podpcwiadać. Drugi 
reżyser nie .przyszedł !la próbę i dzieci płaczą. 
Głowa pęka o•d tego wszystkiego. Jeszcze do tego 
konferencja prasowa. A wiolonczeliście pękła 
struna i nie zabrał zapasowej. Czy nie odwołać 
próby, bo wyznacZ1C1r10 na tę godzinę jeszcze jed
ną? A o ·godzinie dwunastej akademia i scena 
zajęta. 

Na scenie dzieją się różne straszne i zabawne 
rzeczy, macie taim konia na biegunach, misia i Fa
gota i okreipną Miss Baggott i wstrętny·ch komi
niarzy, którzy nagle zdejmują przypraiwiane nosy 
i jeden z nich okazuje się najlepszym na świecie 
wujki:em Tomaszem, a drugi p oczciwym panem 
Klemensem. Z brzucha woźnicy Toma lecą kolo
rowe cukierki, flru.wa parasol i kominiarczyk cho
wa się do 'kufra. 

Napewno chcielibyście zinaleźć coś podobnego 
w programie. Było dużo sporów i wreszcie: d-0&ta
nie.cie zamiast śmiesznego kominiarczy1ka wyłażą
cego z komi!na, albo pani Ba·ggott •ze spiczastym 
nosem - wesołe nutki z pi.own'kami. 
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A co myślicie o plakacie, czy jest dosyć wesoły 
i k~lorowy? Było tak: jeden nie chciał nic śmiesz
nego, dbawiał się, że jest za poważny na talkie 
1•zeczy. I w oigóle nie wypada, bo może i1nni będą 
s;ę z niego śmiać. Drugi zaś myślał, że jak będzie 
coś tylko dla dZJieci, to clornśli nie będą przycho
dzić do Opery. Ale chy1ba nie miał racji, bo dorośli 
wam zazdroszczą wesołego śmiechu, z przyjem
nością patrzą na wasze radosne buzie i zapominają 
przy tym o swoich 1kłc,potach. 

Chętnie byśmy sobie jeszcze z wami poga,wę
dzili i opowiedzieli o naszej pracy w teatrze, 
o tym jak mówić wyraźnie i ładnie, jak dzieci raz 
przerwały próbę i prosiły zgasić światło, bo za 
CZJtery minuty miał przelecieć nald Poznaniem 
sputnik, albo jak Janek roZJbił is:olbie nos kiedy 
uczył się wy.Iatywać z kominka i musia'ł go zastą
pić drugi lkolega - a tu za chwitlę Janek z waitą 
w nosie wraca na scenę i wyrzuca swojego za
stępcę - ale na to wszystko za maiło mamy miej
sca i cza~u, więc tyl1ko 1na ·zakończenie powiemy 
waim, że ten Kominiarczyk chociaż mały ale dużo 
trrudu nas kosztował. 

J ednalk pracowaliśmy chętnie - dzieci i dorośli 
- bo chcemy żebyście bardzo, jeszcze mocniej niż 
dotąd kochały muzykę, śpiew, tan:ec ma.laTst:wo, 
teatr, ptaki, ZJWierzęta, ludzi i naszą kochaną mo
wę ojczystą . 

Pozdrowienia od Fagota 
Pa! Pa! 
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O wielką sztukę 
dla małych obywateli 

JAN BRZECHWA 

c o to jest twórczość dla dzieci? Czym być powinna? 

Jaką rolę ma do spełnienia 9 Jakie kryteria należy 

wobec niej stosować? 

Pytania te można byłoby mnożyć, ale na żadne z nich 

nasza współcze3na krytyka artystyczna nie daje odpo

wiedzi. 

Są to zagadnienia, które pozostawiono pedagogom. 

Jeśli natomiast chodzi o kręgi publicystyki . artystycz

nej, literaturoznawstwa, muzykologii czy teatrologii, to 

dor-0śli panowie wplątani w wielkie dyskwje z ulgą od

stąpili tę dziejzinę matkom i ciotkom, tak jak w za

padłych wsiach sprawę narodzin dziecka o:lstępuje się 

akuszerkom. 

Twórczość dla dzieci początkowo związana była 

z praktyką wychowawczą i służyła jej zadaniom. Do

piero z biegiem lat zaczęła sobie przebijać drogę oj 

dyktaty.zmu do artyzmu. 

Na łamach „Czasu" anonimowy autor już w r. 1852 

stwierdzał, że utwór dfa dziecka „powin!en jednoczyć 

w sobie najwyższą sztukę z formą najprościejszą". 

Krytyk rosyj..;ki Bieliński apelował do pisarzy: „Piszcie, 

piszcie dla dzieci, ale tylko tak, żeby książkę waszą 

przeczytał z przyjemno.5cią również człowiek dorosły ... 

Rzecz najważniejsza, to ,iak najmniej sentencji, morali

zatorstwa i rezonerstwa". 

Najszerzej sprawy te rozwinął w swej publicystyce 

Maksym Gorki. Znana je3t jego teza, że „1la dzieci p:sze 

się tak sarno jak dla doro3łyeh, tylko je3zcze lepiej". 

4 

Niech mi więc będzie wolno wyrazić przekonanie, że 

tylko takie utwory dla dzieci można uznać za dobre, po 

które chętnie sięga-ją również dorośli. I to jest chyba 

najwłaściwsze kryterium przy ocenie omawianej dzie

dziny twórczości. 

· Wrażliwa wyobraźnia dziecka jest _podatna do budze

nia w nim wrażeń estetycznych, do kształtowania jcgo 

artys.tyczneg-0 smaku i jego przysz,':ych zamiłowań. Dla

tego też powinno się oddziaływać ua tę wyobraźnię ze 

szczególną ostrożnością. Utwory wypełnione drętwą ·dy

daktyką, utwory, które nie potrafią dziecka zaintereso

wać, wszelkiego typu rozwodnione ple-pl-e może tylko 

zniechęcić małego czytelnika, słuchacza i widza. 

W mojej praktyce literackiej doszedłem do wnio>ku, 

że piszę dla dzi.eci, aby w miarę mych skromnych s ił 

i możliwości ułatwić i uprzyjemnić im pierwsze kon

takty z literaturą . Przerzucam lekki i malowniczy mo3t 

po którym niepostrzeżenie i chętnie mogłyby przejść do 

dzieł klasyków, a potem do utworów pisarzy wsp6ł

czesnych. Jestem więc w pewnym sensie dobrą nianią 

literatury polskiej, nianią, która jak w owej bajce roz

sypuje ziarnka maku, aby dzieci po ich śladzie, igrając 

słowem, bawiąc się w słowo, dotarły szczęśliwie do 

krainy Wielkie.i Literatury. 

Lew Tołstoj, przywiązywał tak dużą wagę do swych 

trzech zbiorów opowiadaii dla dzieci, wydanych pod 

nazwą „Abecadła'', że po ich ukazaniu się napisał: „Te-
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Dzieci stanowią w Polsce ponad czwartą cz~ść lud

ności. Mówi się o nich, że stanowią przyszłość narodu. 

Ale jednocześnie bagatelizuje się ich potrzeby arty

styczne. 

Na przestrzeni dwudziestolecia wyprodukowano u nas 

zaledwi~ kilka pełnometrażowych filmów dla dzieci. Nie 

ma \\. Polsce, poza teatrami lalek, ani jednego stałego 

teatru r:-zeznaczonego dla małego widza. Wystawienie 

przez Teatr Narodowy w Warszawie widowiska dla 

dzieci wywołało zgorszenie pewnej grupy krytyków 

teatralnych, którzy w tej inicjatywie nie dostrzegli jej 

doniosłości społecznej. 

Ponad osiem milionów dzieci w Polsce ma prawo nie 

tylko do swoich książek, ale róKnież do swojego teatru. 

Stworzenie przez artystę tej miary co Beniamin Brit

tcn opery dla dzieci, stanowi wydarzenie ogromnej wagi. 

Nie jestem znawcą twórczości operowej, ale wydaje mi 

się, że po nielicznych operach jest to wreszcie pierwsza 

·opera stworzona przez współczesnego kompozytora dla 

młodocianej i nie tylko mło:iocianej widowni. 

Nazwisko Brittena nadaje .wystawieniu dzieła, prze

znaczonego dla dzieci, splendor wydarzenia artystycz

nego najwyższej rangi. 

6 

BENJAMIN 
BRITTEN 

„Musimy pogodzić się z faklem, że ar
tyści są ludźmi o szczególnej wrażliwości 
i wskutek lego reagują mocniej na wiele 
spraw i często zachowują się Inaczej, niz 
inni. Do tego odznaczają się niewygodną 
właściwością: dzięki rozwiniętej spostrze
gawczości i konieczności konsekwentnego 
postępowania często mają racjq. Być 
prawdziwym artystą, to dumny przywi
lej, ale J~dnocześnle gorzki los i ogrom•n 
odpowiedzialność społeczna". 

Benjamin Britten 

B
yło to w Pradze Czeskiej przed paru miesiącami, na 

drugim z kolei światowym wykonaniu „War Re
quiem". I chociaż festiwalowi „Praska Wiosna" nie zby
wało na atrakcjach muzycznych, wykonanie dzieła Ben
jamina Brittena stało się centralnym wydarzeniem: jest 
bowiem w tej muzyce potężny ładunek emocji z bez
pośrednią siłą trafiających do słuchacza; prostota, mimo 
bogatej architektury dzieła; jednocześnie jest to muzyka 
p isana z poczucia najgłębszego protestu przeci,wko wojnie. 
Na karcie · tytułowej partytury „WDjennego Requiem" 
Britten umieścił wymowne słowa angielskiego poety 
Wilfreda Owena, najlepiej wyrazaJące treść utworu: 
.,:\1:y subject is War, and the pity of War. The Poetry 
i · in the pity. All a poet can do is to warn". To już 

bardzo dużo, jeżeli poeta a z nim razem kompozytor. 
~"' ·~..11.>......,.._t, • ...., s r z.„e=-------1 

),,,. ;; 
)\~ 

/) 



Dzieci stanowią w Polsce ponad czwartą część lud

ności. Mó\vi się o nich, że stanowią przyszłość narodu. 

Ale jednocześnie bagatelizuje się ich potrzeby arty

styczne. 

Na przestrzeni dwudziestolecia wyprodukowano u nas 

zaledwie kilka pełnometrażowych filmów dla dzieci. Nie 

ma w Polsce, poza teatrami lalek, ani jednego stałego 

teatru p-zeznaczonego dla małego widza. Wystawienie 

przez Teatr Narodowy w Warszawie widowiska dla 

dzieci wywołało zgorszenie pewnej grupy krytyków 

teatralnych, którzy w tej inicjatywie nie dostrzegli jej 

doniosłości społecznej. 

Ponad osiem milionów dzieci w Polsce ma prawo nie 

tylko do swoich książek, ale również do swojego teatru. 

Stworzenie przez artystę tej miary co Beniamin Brit

ten opery dla dzieci, stanowi wydarzenie ogromnej wa.gi. 

Nie jestem znawcą twórczości opero:wej, ale wydaje mi 

się, że po nielicznych operach jest to wreszcie pierwsza 

-opera stworzona przez współczesnego kompozytora dla 

młodocianej i nie tylko młodocianej widowni. 

Nazwisko Brittena nadaje .wystawieniu dzieła, prze

znaczonego dla dzieci, splendor wydarzenia artystycz

nego najwyższej rangi. 

BENJAMIN 
BRITTEN 

„ Musimy pogodzić się z faktem, że ar
tyści są ludźmi o szczególnej wrażliwości 
i wskutek tego reagują mocniej na wiele 
spraw I często zachowują się Inaczej, nlz 
inni. Do tego odznaczają się niewygodną 
właściwością: dzięki rozwiniętej spostrze
gawczości i konieczności konsekwentnego 
postępowania często mają racjq. Byc 
prawdziwym artystą, to dumny przywi
lej, ale j~dnocześnle gorzki los i ogrom„, 
odpowiedzialność społeczna". 

Benjamin Britten 

B
yło to w Pradze Czeskiej przed paru miesiącami, na 
drugim z kolei ś\viatowym wykonaniu „War Re

quiem". I chociaż festiwalowi „Praska Wiosna" nie zby
wało na atrakcjach muzycznych, wykonanie dzieła Ben
jamina Brit ten a stało się centralnym wydarzeniem: jest 
bowiem w tej muzyce potężny ładunek emocji z bez
pośrednią siłą trafiających do słuchacza; prostota, mimo 
bogatej architektury dzieła: jednocześnie jest to muzyka 
pisana z poczucia najgłębszego protestu przedwko wojnie. 
Na karcie · tytułowej partytury „Wnjennego Requiem" 
Britten umieścił wymowne słowa angielskiego poety 
Wilfreda Owena, najlepiej wyrażające treść utworu: 
.. My subject is War, and the pity of War. The Poetry 
is in the pity. All a poet can do is to warn". To już 
bardzo dużo, jeżeli poeta a z nim razem kompozytor. 
mówią, że wszystko, co może zrobić artysta - to ostrze
g a ć ... Głos ich dzieł, wę1rujących .przez świat, ma silę nic 
mniejszej wymowy, niż wypowiedzi polityków i publi
cystów. Oni, inżynierowie naszych dusz, pomagają nam 
najtrafniej kształtować właściwy obraz rzeczywistości, 

s tosunek do świata, w jakim żyjemy. 

Humanistyczna postawa Brittena, jego zaangażowanie 

. ię po stronie ludzi i ich spraw, wyraża się nie tylko 
w t:wórczości - jest wykładnikiem jego codziennego 
i.ycia. Łatwiej go można · spotkać w gronie muzykujące.i 
młodzieży i wśród dorosłych słuchaczy, w pracy z ze
społami amatorskimi, niż w izolowanej oj życia pra
cowni kompozytorskiej. Czy nie na,ilepie.i zresztą, uka
z ują jego sylwetkę słowa zacytowane na wstępie? 
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A przec1ez mimo, że nie wyłączył s:ę z życia, zdobył 

sobie w muzyce angielskiej pozycję wyjątkową, jak ża
den kompozytor naszego wieku. Piszą o nim, że jest 
najwspanialszym zjawiskiem na Wyspach Brytyjskich od 
czasów Henry Purcella i p:erwszym jednocześnie kom
pozytorem angielskim, który um:ał zdobyć rozglos. 
światowy . 

Benjamin Britten urojził się w miejscowości LowestofL 
w prowincji Suffolk 22 listopada 1913 roku. Studia mu
zyczne rozpoczął bardzo wcześnie: kompozycję robił 

u F. Bridge 'a i J. Irelanda; grę na for tepianie u Harolda 
Samuela i Artura Benjamina. W dziewiętnastym roku 
życia . wykonany zosta:e jego pierwszy utwór „Sinfo
nietta", która natychmiast zwraca uwagę na utalento
wanego kompozytora. Przez wiele lat Britten będzie 

również uprawiał sztukę pianistyczną - przeważni~ 

zresZ;tą jako akompaniator wielkiego tenora angielskiego 
Peter Pears'a - biorąc jefoocześnie udział w licznych 
festiwalach muzyki współczesnej, gdzie też we Floren
cji. E·arcelonie i Londynie utwory jego odnoszą stąle 

8 

BENJAMIN BRITTEN 

. 
POZWOLCIE NAM 

I 

ZROBIC OPERĘ 
CZYLI 

MAŁY KOMINIARCZYK 
WIDOWISKO OPEROWE DLA MŁODYCH, 

STARSZYCH 

L I B 

E R I C 

NAJSTARSZYCH 

R E T T O 

CROZIER 

TEKST POLSKI 

MARIA SERGA- NOWOSAD 
J. S. A D A M C Z E W S K I 
L. TERPIŁOWSKI 

• 
KIEROWNIK MUZYCZNY 

M. D O N D A J E W S K I 

• 



. .,..., 
"' 
~ ;:;., 
~ t 

"' ~ -g 
~ 6 
o IZ 

~ ~ .... „ 
~~ ,_ 
N kl 

;=, I 
(.) -
<:! -
.... "' P. :i:: 

A przecież mimo, że nie wyłączył s:ę z życia, zdobył 

sobie w muzyce angiels kiej pozycję wyjątkową, jak ża
den kompozytor naszego \Vieku. Piszą o nim, że jest. 
najwspanialszym zjawiskiem na Wyspach Brytyjskich od 
czasów Henry Purcella i p:erwszym jednocześnie kom 
pozytorem angielskim, który um:a! zdobyć rozg!o-

BENJAMIN BRITTEN 

. 
POZWOLCIE NAM . 
ZROBIC OPERĘ 

CZYLI 

MAŁY KOMINIARCZYK 

WIDOWISKO OPEROWE DLA MŁODYCH, 

STARSZYCH 

L 

E R 
B 

c 

NAJSTARSZYCH 

R E T 

CR O Z 
T O 

E R 

T E K S T P O L S K I 

MARIA SERGA- NOWOSAD 
J. S. A D A M C Z E W S K I 
L. TERPIŁOWSKI 

• 
KIEROWNIK MUZYCZNY 

M. D O N D A J E W S K I 

• 
R E Ż Y S E R 

JERZY S. ADAMCZEWSKI 

W S P Ó l P R A C A R E Ż Y S E R S KA 

IRENA MAŚLINSKA 

• 
SCENOGRAF 

ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

• 
DRAMATURG 

LECH TERPIŁOWSKI 



BENJAMIN BRITTEN 

PO Z WÓLCIE NAM ZROBIĆ OPERĘ 

DZIECI : 

c z y 

MAŁY KOMINIARCZYK 
(Let's Make An Opera - „The Little Sweep") 

Widowisko operowe dla 

AKT I i II . 
os 

AKT III. 

DOROTA - MISS BAGGOTT, go 

TOMASZ - CZARNY BOB, kominiarz 
oraz Tom woźnica 

ynl 

KLBMENS - CLEM, syn l pomocnik 
czarnego Boba oraz 

ALFRED, ogrodnik 

MON1KA - l\lISS MARY, guwernantka 

ANNA - JULIA BROOK 

BASIA - BETTY BROOK 

MARCIN - GAY BROOK 

P'IOTRUS - JONNY CROME 

MARYSIA - TINA CROME 
hh.tni~ta 

ROMEK -- HENRY CROME 

JANEK - SAMUEL, kominiarczyk 

i najstarszych. 

LUBOMIRA HANKIEWICZ 
ALEKSANDRA !MALSKA 

EDWARD KMICIEWICZ 
ANDRZEJ KIZEWETTER 
BOGDAN RATAJCZAK 

JULIUSZ BIENKOWSKI 
JERZY WALCZAK 

IRENA LUBOMIRSKA 
JADWIGA MYSZKOWSKA 

BOŻENA KARŁOWSKA 

DOROTA SEREMAK 
MARIA TRZCINSKA 

MAŁGOSIA SZOTOWNA 
IRKA GRZYBOWSKA 

KOSTEK WEJMAN 
HENIO TRITT 

MAREK KOWALSKI 

DOROTKA IR5KA 
TERENIA KACZMAREK 

PIOTRUS OSTROWSKI 
MAREK MARENDA 

HENIO TRITT 
WITEK MICHALSKI 
WIESIO BEDNAREK 

„ WIDOWNIA" DZIECI PANSTWOWEJ FODSTAWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ IM. H . WIENIAWSKIEGO W POZNAN!U 

PRZYGOTOWANIE SOLISTOW: EWA CWIECZKOWSKA, INSPICJENCI: JANINA ZALEWSKA, 
RAJMUND NOWICKI EDMUND CZARNECKI 

ASYSTENT SCENOGRAFA: 5TANISŁA W STEFANIAK SUFLERZY: MARIA PŁONKA-FISZER, 

I SKRZYPCE: 

:VUECZYSŁAW KUJAWA 
Koncertmistrz 

JAN MIRUCKI 
z-ca koncertmistrza 

SEWERYN PIETRZAK 
JERZY STASIK 
ROMUALD HEJNOWICZ 

Il SKRZYPCE: 

BOLESŁAW HYPKI 
JOZEF MURAWSKI 
TADEUSZ JARZYŃSKI 
TERESA ZIELĄTKIEWICZ 
STANISLAW TWARDECKI 

ALTOWKl: 

C:ZESŁA W BOBCZYNSKI 
ALEKSANDER RYBKOWSKI 
ANDRZEJ GRZESKOWIAK 
JAN ZIELII'fSKI 

FORTEPIANY: KRYSTYNA KUJAWA, RAJMUND NOWICKI 

JERZY OBARSKI 

WIOLONCZELE: 

LEONARD WYSOCKI 
Koncertmistrz 

ANDRZEJ ŁUKOWSKI 
KAZIMIERZ TRZECIAK 
LECH OSŁA W STASIK 
WŁODZIMIEZ BĄK 



sukcesy. Przez kilka pierwszych lat drugiej wojny świa
towej (1939--42) Britten przebywa w USA, ale zaraz po 
zakończeniu działań staje się jednym z najczynniejszych 
organizatorów życia muzycznego w Anglii. W roku 1947 
jest :współzałożycielem English Opera Company - w rok 
później Aldebirgh Festival. 

Jest autorem olbrzymiej ilości kompozycji, z których 
wiele zdobyło sobie światowy rozgłos. Jego opery: 
„Peter Grimes" (wystawiona również w Polsce przez 
Operę Bałtycką), „Porwanie Lukrecji", „Albert Herring" 
i „Billy Budd" - grane są w wielu teatrach muzycz
nych Europy i Ameryki. Podobnie popularnie grywane 
są jego utwory orkiestrowe: „Sinfonietta", „Symfonia 
Wiosenna" i „Sinfonia da Requiem". Od roku 1945, kiedy 
to Britten napisał swoją pierwszą operę - „Peter Gr~
mes'a - szczególnie interesuje go twórczość wokalna 
i niezależnie od muz:yki symfonicznej, koncertów skrzyp
co:wych i fortepianowych, muzyki kameralnej i instru
mentalnej, muzyki pisanej dla radia, telewizji i filmu -
utwory chóralne i na głos solowy będą jego głównym 
przedmiotem zainteresowania. Ukoronowaniem dotych
czasowej działalności kompozytorskiej jest właśnie ostat
nio napisane „War Requiem". 

Przy ocenie twórczości Benjamina Brittena można sJę 

spotkać z różnymi głosami: również i z wieloma · zarzu
tami, stawianymi szczególnie ze strony środowiska 

skrajnych modernistów, którzy zarzucają mu pewną 

powierzchowność, ekletyzm (głównie w symfonice), kon
wencjonalny język, przesadne .;. uleganiu wpływom Mah
lera i Szostamowicza ... Ale jednocześnie przyznają Britte
nowi jakiś jemu tylko właściwy - mimo wszystko -
bardzo osobisty i własny sposób wypowiadania się 

w muzyce, operowania efektownymi środkami, wrażli

wość na kolorystykę i wirtuozerską umiejętność posługi
wania się aparatem orkiestrowym, a już szczególnie 
grupą smy,czków. W dziełach operowych, muzyka Brit
tena podbija słuchaczy walorami lirycznymi i umiejętno
ścią skontrastowania napięcia · dramatycznego, bogac
twem pomysłów, naturalnością i świeżością ... 

O twórczości wielkiego współczesnego kompozytora 
angielskiego można powiedzieć, że swoją muzyką odkrył 
on najlepszą drogę do dzisiejszego słuchacza, jego upodo
bań i smaku. I to właśnie zapewniło Brittenowi . tę 

wyjątkową pozycję na estradach koncertowych i w tea
trach muzycznych świata. 

ZDZISŁAW SIERPINSKT 
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BRITTEN 
DZIECIOM 
„ Pozwólcie nam 
zrobić operę-" 

czvli „Maly Kominiarczyk" 

T o nie przypadek sprawia, że Benjamina Brittena 
oglądamy zwykle na zdjęciach w otoczeniu młodych: 

czasami będą to swobodne zabawy z zaimprowizowanymi 
naprędce i z czegokolwiek instrumentami muzycznymi; 
częściej poważna praca z dziecięcymi chórami lub mło
dzieżową orkiestrą. Britten nie pominie też żadnej oka
zji, aby nie pojkreślić w wywiadzie roli, jaka ciąży na 
kompozytorze wobec tych najmłodszych słuchaczy, któ
rym ma objawić tajemniczy świat dżwięków i zachęcić 

prostą i piękną muzyką do słuch~mia jej przez resztę 
życi a „ . 

Przecież to właśnie temu angielskiemu kompozytorowi 
zawdzięczają młodzi pyszne „Wariacje na temat Pur
cella", utwór pisany z myślą o pejagogicznej prezen
tacji instrumentów nowoczesnej orkiestry symfonicznej. 
I3ritten jest również kompozytorem o-lbrzymiej ilości 
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W gronie mlodzieży: z za wi.eszonycli na lince filiżanek 

można zbudować prymityu:-ny ins trument... 

piesni własnych, opracowanych dla chórów. Piesni, tak 
·często później wykonywanych w szkołach i salach przy
' kościelnych. On róv.-'11ież napisa ł muzykę do uroczej 
sztuki dziecięcej „Pozwólcie nam zrobić operę", której 
trzeci akt - historia małego kominiarczyka - jes t ccn
·nym przykładem miniaturowej opery dziecięcej„. 

Mały kominiarczyk - bohater tych wydarzeń - jest 
biedny i nieszczęfliwy, prześladuje go złość i niechęć, 

Tównie jak on czarnych oj sadzy, kolegów. Dzieci 
w scenicznej zabawie ukrywają małego i chronią przed 
złym losem. A kiedy skończy się noc pełna przygód, ich 
-c zarny przyjaciel wyjedzie w bagażach gości na wol-
11 ość, daleko poza miasto.„ 

Britten w tej swojej muzyce wybrał przede wszystkim 
prostotę. jest to muzyka tonalna aczkolwiek nie wolna 

H 

od śmiałych „iniekcji" harmonicznych. Nie należy się 

doszukiwać tutaj żadnych rewelacji, żadnej .przesa'dy: 
zarówno jeżeli chodzi o skłonności w stronę surowego 
prymitywu jak i stosowania wyrafinowanych środków 

wyrazu. Również partie chóralne są na ogół proste , 
unisonowe (chociaż i w nich nie brak trudnych rytmicz
nie i intonacyjnie , fragmentów, np.: początkowy chór 
drugie.i odsłony). Troska o percepcyjną łatwość dyktuj e 
Brittenowi efekty ilustracyjne (śpiew ptaków na począt
ku III odsłony), jakby żywcem przejęte ze starofran
cuskiej chanson - a dalej stosowanie melodyki głównie 
diatonicznej, prostej, niejefookrotnic zamkniętej w okrą
g łą formę arietty. 

Zresztą posłuchajmy - smakujmY. tę uroczą muzykę 

i ba•vmy się - razem z młodocianymi i wykonawcami -
w robienie opery„. (zs) 
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·.111odzi ś pi ei.rn q• z ch óru cillop ii;cepo Ro yal Clwp<?l 

te Londynie. 
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. Kompozytor 
powinien tworzyć 
. dla całego narodu 

Rozmowa z Brittenem 

Ostatnio ukazała się w Londynie ksiązka 
M. Scha fera a;awierająca wYWiady ze 
sławnymi współczesnymi kompozytorami. 
Oto fragmenty rozmowy z Benj aminem 
Brittenem na temat muzyk.i . słuchaczy 

. i jego własnej twórczości. 

Jest Pan nie_. ty lk? kompozytorem ale również redakto
. rem edyc1i dziel Henry Purcella. Czy nie uwaza 
Pan, że twórczość tego klasyka angielskiego baroku ni e 
zdobyła należytego uznania w dzisiejszej Anglii? 

- Niestety, tak jest. Jego „Dydona i Eneasz" - dzieło 

wspaniałe, ale - jako nie przynoszące dochodu -
r zadko bywa wystawiane. Jest to u nas typowy przykład 
filisterskiego i mieszczańskiego podejścia do muzyki. 

- Jakie el.ementy w twórczości Purcella najbardzid 
Pana interesują? 

- Jego mistrzo3two w niezwykle subtelnym wyko
rzystaniu języka angielskiego w pieśni. Pewnego razu 
jakiś krytyk zapytał mnie, od kogo nauczyłem się prze
kładać angielską . poezję na język muzyki. Kiedy powie
działem, że od Purcella, krytyk był bardzo zdziwiony ... 

- Uwa ia się, że pozostaje Pan pod wpływem twór 
czości Gustawa Mahlera. W jakim stopniu odpowiada 
to prawdzie? 

- Kiedy po raz pierwszy usłyszałem muzykę Mahle
ra, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jego twórczość 
fascynuje mnie po dziś dzień. Odznacza się on bowiem 
wspaniałym wyczuciem formy. Zrozumiałem to dokład
nie, dyrygując w swoim czas ie rnahlerowską czwartą 

symfonią. 

- Liczne Pana. utwory pisane sq w skali dwunasto
tcnowej, nigdy n;e unika! Pan tonalności. Czy _ można 

16 

wnioskować, że zakłada Pan ograniczoność nie
!.S.Jhj~IJ.0..-lś' 
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sławnymi współczesnymi kompozytorami. 
Oto fragmenty rozmowy z Benjaminem 
Brittenem na temat muzyki. słuchaczy 

i jego własnej twórczości. 

Jest Pan nie„ tylk~ kompozytorem ale również r edakto
rem edyc;i dziel Henry Purcella. Czy nie uważa 

Pan, że twórczość tego kła.syka angielskiego baroku nie 
zdobyła należytego uznania w dzisiejszej Angiii? 

- Niestety, tak jest. Jego „Dydona i Eneasz" - dzieło 

wspaniałe, ale - jako nie przynoszące dochodu -
rzadko bywa wystawiane. Jest to u nas typowy przykład 
filisterskiego i mieszczańskiego podejścia do muzyki. 

- Jakie elementy w twórczości Purcella najbardzit!j 
Pana interesu.jq? 

- Jego mistrzo3two w niezwykle subtelnym wyko
rzystaniu języka angielskiego w pieśni. Pewnego razu 
jakiś krytyk zap;rtał mnie, od kogo nauczyłem się prze
kładać angielską poezję na język muzyki. Kiedy powie
dzi ! m ż Pu ella kr t k b ł b rdzo zdz.iwion „. 

z tego wnioskować, że zaklada Pan ograniczoność nie
doskonałość muzyki serialnej? 

Muzyka serfalna nigdy mn:e nie pociągała. Z jedne.i 
strony uważam, że t·onalność nie przeżyła się w muzyce, 
z drugiej zaś wydaje mi się, że „przepisy" seri.:.Iności 

są nazbyt despotyczne. Jeśli chodzi o mnie, zawsze inte
resowały mnie wszelkie metody techniki kompozytor
skiej i zawiSze gotów jestem przeprowadzać próby 
w najróżruiej.sizych ki-erunkach, nie poczytując sobie tego 
za zasługę. Sądzę bowiem, że nie ma takiej metody ani 
techniki . muzycznej, która gwarantowałaby ja.kość 

utworu. Co się tyczy społecznego aspektu muzyki se
r'.alnej, niepokoją mni-e jej niedostatki. Z samego swego 
zał-ożenia meto::Ia ta nie pozwala na pisanie u.tworów 
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na bardziej popularne instrumenty lub gło5, co odstra
sza o::ł niej miłośników muzyki i młodzież. 

- W Pana twórczości, pieśni stanowią pcwa.żną po
zycję. Czy ten gatunek sprawia Panu mniej trudności 

przy tworzeniu? 

- Ależ nie, tylko innego rodzaju. Praca kompozytora 
jest zawsze trudna, bez względu na rodzaj muzyki, jaką 
bierze na warsztat... 

- Czym tlumaczy Pan fakt, że tak malo wspólczes
nych kompozytorów poświęca się twórczości operowej? 

- W zasadzie, każdy uzdolniony twórca muzyczny ma 
wyczucie dramaturgiczne, ale dla powstania opery to 
jeszcze za- mało„ . 

- Jakie warunki pracy odpowiadają Panu najbardziej? 

- Najłatwiej skupić mi się wewnętrznie w czasie 
licznych podróży. W pociągu lub samochodzie najczęściej 
rodzą się moje pomysły muzyczne, k tóre po powrocie 
do domu zapisuję. Pracuję tylko w domu, wstaję wcześ
nie i zaraz biorę się do pracy, co z przerwą na spacer. 
trwa aż do wieczora. Bardzo lubię tak usystematyzo
wany dzień pracy„. 

- Jakie są Pana poglc1dy na sytuację po!itycznlf 
w świecie? 

- Zasadnicze zadania dzisiejszej polityki - to osiąg
nięcie ojprężenia międzynarodoweg.o. Temu celowi po
winny slużyć również jak najczęstsze spotkania ludzi 
na uki i sztuki. 

- Jak ocenia Pan kierunki rozwoju twórczości mlo
dych kompozytorćw angielskich? 

- Kompozytor powinien tworzyć dla całego narodu, 
a młodzi twórcy przede wszystkim dla młodzieży. Nie
którzy z nich komponują również dla dzieci i to budzi• 
dalsze nadzieje. Jeśli cho:izi o mnie, uważałbym, że 

tworzę w pustkę, g::lybym nie miał kontaktu z moimi 
odbiorcami. Być może, Anglicy nie umieją tak odbierać 
muzyki jak inni, ale to nie byłoby_ jeszcze najbardziej 
przygnębiające. Najsmutniejsze są ich filistersk'e po
glądy na sztukę. Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem 
zapytano mnie, kim chciałbym zostać w przyszłości. 

Odpowiedziałem, że kompozytorem. Na to usłyszałem 

z:iziwione: - „No dobrze, moje dziecko, ale co zamie
rzasz robić n ap r a w d ę?„. (S) 
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na bardziej popularne instrumenty lub głos, co odstra
sza o::I niej miłośników muzyki i młodzież. 

- W Pana twórczości, pieśni stanowią. pcważnq. po
zycję. Czy ten gatunek sprawia Panu mniej trudności 

przy tworzeniu? 

- Ależ nie, tylko innego rodzaju. Praca kompozytora 
j est zawsze trudna, bez względu na rodzaj muzyki, jaką 
bierze na warsztat... 

- Czym tłumaczy Pan fakt, że tak malo wspólczes
nych kompozytorów poświęca się twórczości operowej? 

- W zasadzie, każdy uzdolniony twórca muzyczny ma 
wyczucie dramaturgiczne, ale dla powstania opery to 
jeszcze za- mało„. 

- Jakie warunki pracy odpowiaclajq. Panu najbardziej? 

- Najłatwiej skupić mi się wewnętrznie w czasie 
licznych podróży. W pociągu lub samochodzie najczęściej 
rodzą się moje pomysły muzyczne, które po powrocie 
do domu zapisuję. Pracuję tylko w domu, wstaję wcześ
nie i zaraz biorę się do pracy, co z przerwą na spacer, 
trwa aż do wieczora. Bardzo lubię tak usystematyzo
wany dzień pracy„. 

- Jakie sq. Pana poglqcly na sytuację po!itycz'Mf 
w świecie? 

- Zasadnicze zadania dzisiejszej polityki - to osiąg
nięcie o::lprężenia międzynarodoweg.o. Temu celowi po
\vinny służyć również jak najczęstsze spotkania ludzi 
nauki i sztuki. 

- Jak ocenia Pan kierunki rozwoju twórczości mlo
dych kompozytorćw angielskich? 
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