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B e r n h a r d Thomas, ur. 9.02.1931 w Heerlen [Holandia], zm. 12.02.1989 

w Gmunden [Górna Austria], austriacki prozaik, dramatopisarz. 

Poczucie odtrącenia i osamotnienia stało się jego najwcześniejszym i nigdy nie 

przebolałym doświadczeniem. Byt nieślubnym, nie znającym swego ojca, a przez 

ojczyma źle traktowanym dzieckiem. Spędzone w internacie w Salzburgu lata 

szkolne [ 1943-461 pogłębiają dziecięce fobie i urazy. Autorytarne wedle jego włas

nych słów „klerykalno-narodowosocjalistyczne" metody, praktykowane przez 

wychowawców, budziły w nim lęki, a nawet myśli samobójcze. Na przeżycia szkol

ne nakładała się groza bombardowań miasta przez samoloty alianckie . Obrazy 

pożarów i zniszczeń, sceny cierpienia i zagłady stanowiły codzienny pokarm mło

dej wrażliwości . Lata pięćdziesiąte były czasem intelektualnej inkubacji. Przeby

wając w Wiedniu, gdzie uczęszczał do Wyższej Szkoły Muzyki i Sztuk Plastycznych 

[naukę kontynuował i zakończył w salzburskiej akademii Mozarteum], bywał 

w artystycznych „salonach", poznając w nich zresztą nie tylko najnowsze tendencje 

w sztuce i filozofii, ale również snobizmy i słabostki swych mentorów. Od 1957 roku 

poświęcił się całkowicie literaturze. 

W 1965 roku jako uznany już pisarz rozstał się ostatecznie z wielkomiejskim „tar

gowiskiem próżności" osiadając w Ohlsdorf [Górna Austria], by prowadzić samot

niczo niezależne, przerywane zresztą częstymi eskapadami do wiedeńskich ka

wiarni i teatrów życie. Opinię „mizantropa", „alpejskiego Becketta", „wilka stepo

wego", jaką zyskał już pierwszymi publikacjami, utrwalała nie tylko cała jego 

dalsza twórczość, lecz także publiczne wystąpienia, w których z bezprzykładną 

[i krzywdzącą w wielu przypadkach! ostrością atakował instytucje i czołowych 

przedstawicieli austriackiego życia politycznego i kulturalnego, nie oszczędzając 

zresztą przy okazji i reszty swych rodaków. Swój spór z ojczyzną kontynuował do 

ostatnich dni życia, zastrzegając w testamencie, by „cokolw iek zostało przeze mnie 

stworzone, napisane, nie ma prawa być przedstawione, drukowane czy choćby 



jednostki, to znów w tonacji prześmiewczej, poprzez język pełen natręctw , stylistyki 

przerysowań i powtórzeń pomniejszającej roszczenia protagonistów. „W moich 

książkach wszystko jest sztuczne ". Rzeczywiście nieporozumieniem byloby do 

bernhardowskich opisów i diagnoz przykładać konwencjonalną realistyczną miarę, 

zgęszcza on bowiem barwy, kumuluje i wyostrza efekty, czyli pisze w sposób klini 

cznie subiektywny. Począwszy wszakże od autobiograficznego pięcioksięgu [Die 

Ursache. Eine Andeutung, 1975; Suterena. Wyzwolenie, 1976; Der Keller. Eine 

Entziehung - Chłód. Izolacja, 1981; Ein Kind, 1982]. w którym opisał i osądził świat 

swojego dzieciństwa i mlodości, twórczość jego, nie tracąc bynajmniej monolog

iczna-obsesyjnego charakteru, zyskuje socjologiczną i psychologiczną konkretność, 

pojawiają się w niej sceny o wyraziście zarysowanej werystycznej fakturze, przy

woływane są fakty i postaci aktualnej polityki, a sardonistyczna pasja pisarza 

zyskuje określonych adresatów; dostarcza mu ich Austria, „ podupadly i demon

iczny kraj", rządzony przez „nikczemnych i tępych polityków" , na których zresztą, 

stanowiący w nim większość „urodzeni oportuniści i zapominacze " , gotowi „dla 

wygody zatuszować największe przestępstwo", w pełni zasłużyli. 

Odczytywanym nie bez słuszności jako powieść z kluczem Holzfaellen. Eine 

Erregung ( 1984] obrazil Bernhard wiedeńskie sfery twórcze, wśród których 

dostrzegł wyłącznie „ zadufanych w sobie impotentów artystycznych i duchowych". 

Radykalnie surowy osąd austriackiego charakteru narodowego i austriackiej 

historii najnowszej zawarł w powieściach Alte Meister (1985] i Wymazywanie. Ein 

Zerfall (1986]. także w bulwersującej sztuce Heldenplatz (1988]. w której już tytuł 

przypomina o dniu austriackiej hańby, kiedy to właśnie przy Placu Bohaterów 

Hitler witany byt po aneksji przez rozentuzjazmowanych mieszkańców Wiednia . 

Zbigniew Swiattowski 



Urodzony w 1971 roku w Otawie na Śląsku , P a w e t M y k i e t y n na scenie polskiej 

muzyki współczesnej wystartował bardzo szybko i od razu rozbłysnął na niej niczym meteor. 

Gdy jako osiemnastolatek pojawił się w warszawskiej klasie kompozycji Włodzimierza 

Kotońskiego, miał już w swym młodzieńczym dorobku wtedy właśnie ukończone lub koń

czone trzy utwory - Kwintet klarnetowy, Correlatio na dwie perkusje i smyczki oraz Koncert 

na dwie perkusje i orkiestrę, utwory intrygujące techniczną swobodą, ujawniające w sposób 

oczywisty narodziny talentu . Już następny utwór - ... choć doleciał Dedal ... na klarnet, 

wiolonczelę i fortepian, napisany w roku 1990, wszedł do repertuaru nowej polskiej muzyki, 

wykonywany nie tylko przez zespół przez 19-letniego Mykietyna założony. 

Mykietyn jest bowiem także koncertującym klarnecistą - solistą i kameralistą, nagrodzonym 

na kilku konkursach wykonawczych. Utwór .„choć dol eciał Dedal.„ skomponował dla tria, 

w którym obok Mykietyna-klarnecisty na fortepia nie gra Maciej Grzybowski, na wiolonczeli 

Justyna Rekść-Raubo . Trio obrało sobie nazwę „Nonstrom" od imienia z aprzyjaźnionego psa 

w malowniczym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, miejscowości, w której lubi ą przebywać, 

w której w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych odbywały się 

Mię dzynarodowe Kursy dla Młodych Kompozytorów, organizowane przez polską sekcję 

Międzynaro dowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (PTMW]. W głównym nurcie pro

gramowym festiwalu [a w i ęc nie na towarzyszącym festiwalowi, tradycyjnym koncercie 
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Kola Młodych Związku Kompozytoró w Polskich] „Warszawska Jesień " zadebiutował już 

w wieku 22 lat utworem , skomponowanym dwa lata wcześniej - triem La Strada [na obój, 

violę da gamba i klawesyn lub saksofon, wiolonczelę i fortepia n] i od 1993 roku jego 

utwory wykonywane są na tej prestiżowej, międzynarodowej estradzie n iemal co roku. 

W 1995 roku podczas „Warszawskiej Jesieni " odbyto się prawykonanie zamówion ej przez 

festiwal Eine kleine Herbstmusik na orkiestrę kameralną, w tym samym roku, zamó wiona 

przez Program 2 Polskiego Radia kompozycja 3 for 13 otrzymała pierwszą lokatę w kate

gorii młodych kompozytorów na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów, organizowanej 

przez Międzynarodową Radę Muzyczną przy UNESCO w Paryżu. W następnym roku, sk om

po nowana na zamówienie Polskiego Radia w warszawskim Studiu Eksperymentalnym 

Epifora na fo rtepian i taśmę otrzymała pierwszą lokatę w kategorii mlodych kompozytorów 

na Międzynarodow ej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej w Amsterdamie, w następnym, 

1997 roku, podczas „Warsza wskiej Jesieni" odbyto się sensacyjne prawykonanie jego 

Koncertu fortepianowego [z Ewą Pob locką w partii solowej]. 

Pojawiły się zagraniczne zamówienia kompozytorskie , w październiku 1998 roku prawyko

nanie Kwartetu smyczkowego odbyło się w Londynie, pod czas „Warszawskiej Jesieni" 

w 1999 roku brytyjski zespól lcebreaker wykonuje po raz pierwszy Commencement, 

w Poznaniu Andrzej Bauer jest solistą podczas prawykonania Koncertu wiolonczelowego, 

odbywają się prawykonania kolejnych utworów Mykietyna - m.in. Four for four i Before 

four for four, Mykietyn realizuje kolejny swój utwór w Studiu Eksperymentalnym Polskiego 

Radia - Kiedy przyjdzie Katelbach, w końcu podczas „Warszawskiej Jesieni" w 2000 roku 

następuje prawykonanie Sonetów Szekspira na kontratenor i fortepian. Krzysztof Droba, 

krakowski teoretyk muzyki, m.in. twórca legendarnego w drugiej polowie lat siedemdzie

siątych festiwalu „Mlodzi Muzycy Młodemu Miastu" w Stalowej Woli, wtedy oglaszający 

narodziny „pokolenia 1951 ",a więc Eugeniusza Knapika, Andrzeja Krzanowskiego 

i Aleksandra Lasonia, a następnie też Pawla Szymańskiego , podczas konferencji muzyko

logicznej w Akademii Muzycznej w Krakowie, zorganizowanej w ramach festiwalu „Kraków 

- miasto kultury europejskiej 2000" ogłasza ostatnią dekadę XX wieku w polskiej muzyce 

„ dekadą Mykietyna". W ostatnich latach Mykietyn zaslynąl jako autor muzyki teatralnej 

do sztuk, reżyserowanych m.in . w Polsce, Izraelu, Japonii, Chorwacji i Niemczech przez 

polskiego mlodego, już o międzynarodowej renomie reżysera, Krzysztofa Warlikowskiego. 

Tak szybko i wi dowiskowo rozwijającej się kariery kompozytorskiej w polskiej muzyce nie 

bylo przynajmniej od pojaw ienia się na jej scenie mlodego Krzysztofa Pendereckiego. -

Czym więc muzyka Mykietyna zafrapowala? Na samym początku przede wszystkim 

szczególnym i oryginalnym połączeniem dwóch idiomów kompozytorskich : lubującej się 

w ekspresyjnych repetycjach estetyki Henryka Mikolaja Góreckiego, znanej szczeg ólnie 

z jego Recitativów i Ariosów oraz kwartetów smyczkowych, a także surkonwencjonalnej 

gry z muzyką przeszlości, znanej z partytur Pawla Szymańskiego. Pomiędzy estetykami 

tych dwóch kompozytorów muzyka Pawla Mykietyna balansuje ze szczególną wirtuozerią -

frapuje swadą i przekorą, ludyczną uciechą erudycyjnych skojarzeń muzycznych, iron icznym 

dystansem i inteligencją w konstruowaniu muzyki, która sluchacza ma cieszyć, jak zmyślnie 

wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka . W Epiforze na fortepian i taśmę Pawel 

Mykietyn uderzył jednak w inny ton: ton zgola metafizycznej zadumy nad dyskretnie przy

walanymi frazami Bacha i Chopina, skąpanymi w żywiole elektroakustystycznej materii 

dźwiękowej. Tą drogą podążyl też w utworze na taśm ę i grupę rockową Kiedy przyjdzie 

Katelbach, kontrapunktowanym nie tylko fragmentami muzyki popularnej, ale nękanej 

frazą z Śpiewaków norymberskich Wagnera. Ujawnił, że w muzyce, któ rą tworzy, nie tylko 

o zmysłową i intelektualną - choć przednią' - rozrywkę mu chodzi, ale o sen sy glębokie 

i zmuszające do intensywniejszej refleksji. Bez wątpienia więc na scenie polski ej muzyki 

wspólczesnej rozblysnąl kompozytorski talent pierwszej wody, który nie zgaśnie na jej 

firmamencie, jak meteor, jak modne zjawisko, które ostatnio zafascynowalo nie tylko 

młodych słuchaczy nowej muzyki w Polsce. 

Andrzej Chłopecki 



Ignorant i szaleniec 

Inspirację tym właśnie dramatem Thomasa Bernhardta PaweŁ Mykietyn zawdzięcza 

Krzysztofowi Warlikowskiemu, z którym od dłuższego czasu współpracuje jako 

kompozytor muzyki do reżyserowanych przez niego w różnych miejscach świata 

spektakli teatralnych, recenzowanych zazwyczaj w apologetycznym tonie. Wybór 

tego właśnie pisarza i dramatopisarza austriackiego oraz szczególnie tej jego sztuki 

wydaje się ekscytujące. Z różnych powodów zresztą. Że kompozycja została 
zamówiona i jest realizowana przez Teatr Wielki - Operę Narodową w Warszawie, 

warte jest refleksji także. 

Opatrzona mottem z Novalisa „Ta bajka jest całkiem m u z y cz n a", sztuka Der 

Ignorant und der Wahnsinnige Thomasa Bernharda miała swą premierę w 

Salzburgu w 1972 roku . W polskim przekładzie Grzegorza Sinko opublikowana 

została w „Dialogu" w 1976 roku i ta jej wersja w adaptacji Krzysztofa 

Warlikowskiego, polegającej na skrótach i na drobnym zmianach natury bardziej 

kosmetycznej niż stylistycznej stała się librettem utworu z muzyką Pawła Mykietyna . 

Akt pierwszy zaczyna się instrumentalnym ws·tępem misterioso, jakby rozsuwając 

kurtynę, kończy się kulminacją z przywołanymi ariami Tarnina i Królowej Nocy 

z Czarodziejskiego fletu Wolfganga A. Mozarta . Akt drugi rozpoczyna się subtelnymi 

fakturami „ogrywania" atmosfery po spektaklu i quasi-recenzowaniem spektaklu, 

a kończy ostatnim fragmentem wykładu Doktora na temat techniki przeprowadza

nia sekcji zwłok . Skalpel zatrzymuje się na dolnym krańcu podbrzusza, pada 

diagnoza, że „ kultura to kupa gnoju, na której udają się różne teatralności 

i muzykalności" . Bernhard nie byŁ ignorantem - z tak wielką egzystencjalną silą 

tkwiąc w austriackiej kulturze, także muzycznej, bywał postrzegany jako szaleniec, 

oskarżając ją - a wraz z nią mit Austrii szczęśliwej i radosnej - z całym 

okrucieństwem . Tak wielkie i namiętne obrzydzenie można ujawniać szczególnie 

do czegoś, co bardzo pragnęłoby się miłować . Opowieść o spektaklu dzieła, które 

N - ... -

zdaje się być symbolem kultury najwyższej, arcydzieła nie tylko sztuki austriackiej, 

ale światowej, w którym bierze udział najwybitniejsza, najbardziej ceniona 

i oklaskiwana gwiazda wszystkich na świecie operowych scen, toczy się w kontra

punkcie, a nawet w przytłumieniu, z zimnym i odartym z jakichkolwiek ludzkich 

uczuć wykładem o sekcji [ludzkich] zwłok, postępującej od wejścia w tkankę mózgu 

na początku aktu pierwszego do wyjścia z genitalnego końca tułowia wieńczącego 

akt drugi. 

Jest to paralelizm skrajnie okrutny. Tłumaczy się on w ideowej postawie 

Bernharda: jego tęsknotą [spełnianej zresztą] do inscenizacji na deskach cza towej 

sceny Wiednia - Burgtheater, i jego obrzydzenia, a nawet nienawiści do 

kołtuńskiego środowiska kulturalno-artystycznego, scenę tę oblepiającego; jego 

tęsknoty, by w austriackiej kulturze istnieć i jego awersji do kraju, w którym rząd 

dusz tak czy owak sprawują ex-nazistowskie „niewiniątka" i ich ubrylantowane 

żony. Dramatyczny zapis w testamencie Bernharda o zaka zie wystawiania jego 

sztuk w Austrii byl skutkiem ujawnienia afery Kurta Waldheima, prezydenta 

o nazistowskiej przeszłości . Czasu Heidera nie dożyl. .. 

Mykietyn nie ignoruje operowego gatunku, lecz omija go bokiem, idąc trop w trop 

za tekstem, balansując między dramatem muzycznym a teatrem muzycznym . 

Zewnętrznie calość nie dzieli się na wyodrębnione i zamknięte sceny, obrazy, 

recitatiwy, arie, duety i interludia . Jeśli można je wyodrębnić, bo można, to w spo

sób nieco sztuczny. Formalnie dzieli calość psychologia postaci i ich dźwiękowa 

emblematyka oraz przemienność stylistyczna muzyki, granej przez 13-osobową 

orkiestrę od quasi-mozartowskiej poprzez „ pływający" w swej niejednoznaczności 

gest surkonwencjonalny po muzykę „nastroju " , malarskiego obrazowania niekiedy 

z użyciem nagrań, zarejestrowanych na taśmie . Ramami stylistycznymi stają się 

segmenty skomponowane w technice dodekafonicznej i użyte z calym bagażem 



kontrapunktycznej techniki do przodu, do tylu, w inwersji , raku i transpozycjach 

i dosłowne cytowanie mozartowskiej uwertury, ar ii Tarn ina, Kró lowej Nocy i odzywek 

Trzech Dam Dworu - niekiedy z taśmy, niekiedy wrzuconych we własną Myk ietyna 

muzykę i przeinstrumentowanych. 

Ignorantem jest oczyw i ście oś leply i permanentnie zalkoho l izowa ny Ojc iec, który 

zapragnąl czystko bezinteresownie posiąść w i edzę o profesjonalnej technice kroje

nia ciała . Jest też szaleńcem, któremu wydaje się, że zasługuje na w i ększe zainte

resowanie i gorętsze uczuc ia światowej sławy swej córki, niż to, że może towarzy

szyć jej życiu w glorii i stawie, zawsze mając do dyspozycji kilka wykupionych na 

w idowni krzeseł, wolny wstęp do jej garderoby, wikt i op ierunek. Dopowiada, 

dośpiewuje swym pseudo-Sprechgesangiem kwest ie Doktora, dialoguje z córką 

strzępami kwestii nie tworząc muzycznie okrąglej, samodzielnej wypowiedzi muzy

cznej, potrafi jedynie , poniesiony elokwencją Doktora, dotrzymać mu tonu w duecie 

w akcie pierwszym . 

Szaleńcem jest oczywiśc i e Doktor. Obłąkany na punkcie swej medycznej pro fesji , 

którą porzucił, by stać się kibicem i admiratorem nieodstępowanej na krok Gwiazdy 

w jej pielgrzymowan iu po szczytach sławy, jej fragment bagażu i umeblowa nia, 

dalej naucza, jak przeprowadza się sekcję zwlok i peroruje na temat tego, czym 

sztuka najwyższa jest, czym winna być i jaką w jej przestrzeni rolę pełn i jego 

uwielbiana heroina . Królowa Nocy jest jego narkotykiem i światem zastępczym, 

bardziej realnym, niż świat realny. W tym swym świecie zastępczym jest oczywiście 

ignorantem , wzbogacającym go jedynie o komunały i frazesy, o p i anę bełkotu, który 

szumi wokół sztuki . Tak, jak wszystkie inne postaci w operze, mówi, deklamuje, 

melorecytuje i śpiewa kontratenorem . W Czarodziejskim flecie Mozarta [nie tylko 

tam zresztą w gatunku operowym] teatra lna mowa, a nie tylko śpiew, jest istotnym 

środkiem nie tylko przekazu treści, ale i wyrazu . 

... „ .... „ 

Sza leńcem jest oczywiśc i e Kró lowa Nocy. Wszystko w i dz i ała, wszystko słyszała, 

wszystko c zytała, wszędz i e była, przepełnia ją spełnienie, sięgnęła szczytów tego, 

co w swej profesji posiadaczki nieskazitelnej i brawurowej koloratury osiągnąć 

moż n a . Jest na życ i owym zakręc i e. Następuj e znużenie perfekcją, zniechęcenie do 

slawy. Będę, dopóki starczy mi koloratur - koloratur jeszcze starcza, lecz sens ich 

kreowania gini e w raczej psychicznym, niż fizjologicznym kaszlu. Znerwicowana 

i rozdygotana w zwątp i eniu w sens swego szaleństwa wycofuje s i ę z kariery, prag

nąc z świata ułudy, gdzie byla światowej slawy gwiazdą, wrócić do realnego życia, 

życia dla zdegenerowa nego alkoho lem, nieszczęsnego w swym kalectwie, bezbron

nego ojca, do życia, w obliczu którego wyzwań i zadań jest ignorantką. Jest zwie

rzęciem muzyki - nawet kaszle koloraturą, choć patrząc na swój wizerunek 

gwiazdy ona, zwyczajna kobieta, przeżywa chwile zwątpienia . Jest zwierzęciem 

artystycznym - gdy Mozartem śpiewa swym czystym tenorem Tarnino do portretu 

jej [Kró lowej Nocy] córki, prozaicznie awanturuje się nieśpiewaną prozą o brak 

herbaty w swej garderobie, ona - symbol wzniosłości, sięgająca po życia prozę. 

Aż prosi się tu przywołanie z tradycj i operowej postac i Lulu w serdecznym uścisku 

z Królową Nocy, a dalej relacji tej tytułowej postaci opery Berga z jej domniemanym 

ojcem-st ręczycie lem, Sch igolchem. Ojciec Królowej Nocy nie jest wprawdzie 

stręczycielem, jest jednak na jej, Gwiazdy życiu, jemiołą . Aż prosi się tu o analogię 

przywolan ie relacji pomiędzy bergowskim Wozzeckiem, a światem marzonym, nie 

tyl ko poprzez wspomnienie sceny pomiędzy Doktorem i Wozzeckiem nieszczęsnym. 

Aż pros i się też o przywołanie wątek szatański, choćby z Żywota rozpustnika Igora 

Strawińsk i ego według Audena . Mefistofelesem w tej grze jest oczywiście Doktor, 

lecz - w przeciwieństwie do swych poprzednich wcieleń - nie ma niczego do zapro

ponowania. Staje się kukłą. Na pociechę może sobie powiedzieć - jeśli to potrafi 

sobie zdefin i ować - jak wszyscy dokoła. Prawie wszyscy. Bo nie pan i Vargo, garder

obiana, i nie Winter, kelner, reprezentanci w miarę realnego świata, ani ignoranci, 



ani szaleńcy. Za scenami teatru Thomasa Bernharda kołuje w swej stylistycznej 

ekwilibrystyce muzyka Pawła Mykietyna pomiędzy pastiszem, groteską, malowa

niem nastroju, transformacją, stylizacją i cytatem . Jest to dramat Bernharda 

z muzyką Mykietyna, a nie muzyka Mykietyna na kanwie dramatu Bernharda . 

Dramat stał się muzyczny, jak Bernhard, dając motto Novalisa, chciał. Więc jest 

uczyniony przednio . 

To pierwszy przypadek w dziejach polskiej opery, że podstawą libretta staje się 

tekst tak gorący, tak współczesny. Jeśli już tak s i ę stało, opera Mykietyna staje się 

ważnym głosem na temat tego, czym ta nasza wielka i wysoka dziś kultura jest: 

przedmiotem uwielbienia czy trupem, na którym żerujemy. Muzyka Mykietyna też 

wielbi i też żeruje, jakby umywając ręce od diagnozy. Bo i on - biorąc się za 

Bernharda, był szaleńcem nie wiedząc jeszcze, że jest ignorantem. To samo można 

powiedzieć o dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie . 

Szaleństwem było zamawian ie tej opery, która twierdzi, że opera jest trupem, 

rozłożonym na stole w prosektorium. Że .. ku ltura to kupa gnoju, na której udają się 
różne teatralności i muzykalności " . Paweł Myki etyn swą muzyką diagnozę te 

osłodził i oddalił, nie idąc w estetyczny turpizm . Ozdrowieńcze może być jednak 

wystawienie szaleństwa tego schizofrenicznego dzieła pod osąd ignorancji polskiej 

krytyki nie tylko muzycznej . Że dzieje się to na flagowej scenie opery w Polsce, 

to ważne, jeśli pragnie ona mieć prestiż ten, co wiedeński Burgtheater. 

Andrzej Ch ł opecki 



synopsis 

Act I. In the opera dressing room, waiting for the arrival of the singer playing the Queen of the 

Night in Mozart's Magie Flute, the Doctor and the Father are talking. 

The behaviour of the world-famous diva worries both her father, a blind alcoholic living in his 

daughter's shadow, and the Doctor, who has abandoned his profession to be a faithful fan of the 

admired star's career. She keeps putt ing their nerves, and the nerves of the dresser and the 

whole cast, to the test again and again. She comes to the theatre increas ingly late, 

more and more nervous and irritated . 

At the Father's request, the Doctor passes the time by talking about his farmer occupation, 

describing how post mortems are carried out. The singer arrives, late again, and indiffere ntly 

receives the Doctor's attentions and the reproaches of her Father, who accuses her of showing 

no concern for his fate . She pays him back by painting out that he drinks heavily and doesn·t 

wear the band signifying his blindness. for his own safety. The performance has started and 

the dresser, Mrs. Varga, prepares the Queen of the Night for her appearance, 

to the accompaniment of reprimands that the costume is ripping and the crown keeps falling off. 

At the same time, the dresser recounts what invitations have arrived, 

and the diva replies to them one by one. She decides to turn them all down, as she has been 

everywhere, seen everything, heard everything, read everything, and been admired everywhere . 

The show is a success. 

Act 11. After the show, the characters are having dinner at the Three Hussars inn, 

served by Winter, a waiter who, it turns out, is as faithful an admirer of the singer's talent 

as the Doctor. He follows her career just as carefully, and reads everything the reviewers write 

about her. The Doctor continues his lecture on post mortems - a constant accompaniment of the 

evening at the opera - talking to the Father who shows a disinterested curiosity 

about the secrets of the procedure . 

The lecture becomes intermingled with observations about art. 

The Queen of the Night feels increasingly bored with her life as a star, and reaches 

successive decisions aimed at breaking off all contacts and contracts proposed by 

all the most prestigious opera theatres of the world for the near and more distant future . 

Perhaps she wants to devote herself to saving her degenerate Father, 

abandoning the artificiality of art for the reality of life . 

But the drama does not end on an optimistic note. 

m ... 





Das Marchen ist ganz musicalisch. 
Novalis 

AKT 1 
W operze. Garderoba Królowej Nocy. Toaletka do charakteryzacji. 

Po jej lewej i prawe1 dwa zwykle stoiki. Ojciec na stoiku 

po prawej, Doktor po lewej stronie. Stojący wieszak 

na ubrania. 

Doktor 
ob/ozony kilkoma gazetami 

Niech pan słucha 
Mamy tu 
Nieśmiertelne dzieto 
Geniusz i tak dalej. 
Ojciec, niemal ślepy, 

z opaskami niewidomego na rękawach 

i z laską ślepca, popija z flaszki z wódką 

Glos pańskiej córki 
To z jednej strony 
Czysta perfekcja, 
Z drugiej strony 
Nieska z it e lność . 

Co za technika 
Co drugie s!owo brzmi autentyzm 
Co trzecie slowo brzmi stawa. 
Tu mamy 
Stawo maszyna do koloratury. 
rzuca jedną z gazet na toaletkę 

Tam mamy 
Stawo fenomenalne 
Słowo górne tony. 
rzuca jedną z gazet na toaletkę 

Dwanaście razy materia! głosowy 
Dziewiętnaście razy niesłychany 
Wspaniała partia. 
W tym wszystkim styszymy 
Niech pan słucha, 
Tylko artystyczne świergotanie 

Widzimy 
Tylko teatr lalek. 
Ojciec popija z flaszki 

Czy wolno mi zwrócić uwagę, 
Że od jedenastej rano 
Pije pan bez przerwy. 
Oczywiście ma pan powody 
Oczywiście z jednej strony słyszy pan 
Objawy zmęczenia w arii zemsty b, 
Bra k objawów zmęczenia w arii ze msty 
Z drugiej strony. 
Należy prze de wszystkim 
Uwzględnić obraz krwi 
Jednak proszę pana 
Póki nie mam wszystkich badań 
Z jednej strony burzliwe 
Brawa uznania 
Z drugiej strony 
Imponująca słyszy pan 
W arii zemsty 
Przekonywającej mocy albo 
Mocy pełn ej autentyzmu 
Kiedy jak zaznaczono, 
Niepokojąco 

Giną czerwone ciałka krwi. 

Z drugiej strony niepokojąco 
Mnożą się ciałka biate . 
Z j ednej strony medycyna 
Poczynita po stępy. 

Z drugiej nie poczyn ila postę pów 
Od lat pięciuset. 
Nie mówmy proszę pana o nauce, 
Kiedy mówimy o medycynie 
Proszę posłuchać 

Co za staccato. 

Ojciec 
Co za staccato. 

Doktor 
odrzuca gazety na bok. 

Wciąż te same pomyje 
U ludzi mego pokroju, 
Codziennie baliwernie 
Felietonistów 
Wciąż wciąż jeszcze budzą wstrę t . 

wstaje i chodzi tam i z powrotem 

Półkule spycha się ostrożnie 
Rozdzielając je 
Do tylu proszę pana, 
Dzięki czemu ukazuje się 
Tak zwane spoidło wielkie . 
Teraz lewą pamiętajmy ręką 

Ściągamy lewą półkulę na zewnątrz 
Ku górze i nacinamy 
końcem długiego noża. 

Ojciec 
Końcem dtugiego no ża . 

Doktor 
Precyzja proszę pana 
To nie puste słowo 
W ten sposób otwieramy 
Najdogodniej 
Cella media. 

Ojciec 
Cella media. 

Doktor 
Komory bocznej 
O której już mówiłe m. 

Ojciec 
Mówit pan. 

Doktor 
Podnosi się półkulę 
I dokonuje otwarcia 
Przedniego i tylnego 
Rogu Ammona. 

Ojciec 
Rogu Ammona. 

Doktor 
Tak samo po drugiej stro nie 
Widzi pan 
Kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki 

N 
N 

... 
N 

Corpus callosum 
Potem Wprowadza s ię nó ż 

Ostrzem ku dołowi 
Ostrożnie 

Bardzo ostrożnie proszę pana 
Aż do tak zwanego foramen monroi. 
Ojciec kladzie obie ręce na kolanach tak, 

że widać z przodu jego obydwie opaski ślepca 

I potem zanurza s ię n óż 

W wodzie 
Gdyż suchy nóż ma tę wadę, 
Że powierzchnia przekroju 
Wyglądałaby nietadnie . 
Czynność tę przy sekcj i mózgu 
Należy powtarzać moż liwie często . 

Sposób życia drogiego pana 
Jest zaraźliwy 
Dwie godziny snu 
Zeszłej nocy 
A przez caly tydzień 
Nieprzeciętnie wiele zajęć. 

Ojciec 
Dwie godziny snu 
A przez caly tyd z ień 
Nieprzeciętnie wiele zajęć. 

Doktor 
Kiedy ktoś tak jak ja 
Pracuje by tak rzec umyslowo 
Nie może sobie pozwolić 
Na takie ekscesy. 

Ojciec 
Kiedy ktoś tak 
Jak pan 
Pracuje by tak rzec umysłowo 
Nie może sobie pozwo li ć 
Na takie ekscesy. 

Doktor 
Z drugiej strony jest rzeczą 
Wprost niewiarygodnie 
Fascynującą 
Opuścić s i ę calkiem. 

Ojciec 
Z drugiej strony jest rzeczą 
Wprost niewiarygodnie 
Fascynującą 

Opuścić się całkiem. 

popija z butelki 

Doktor 
Fakt proszę pana 
Wpływ córki na pana 
Równa się zeru. 
Z drugiej strony na córkę 
N ie ma wplywu. 
W ten sposób 
Jak oto widzimy 
Wszystko rozwija się 
Ciągle wódki 
Budzą mój wstręt 
Ale jeszcze ani razu nie widzialem 

Pana bez flaszki, 
Odkąd się z Panem zaznajomiłem 
Pije pan ju ż z d z ie sięć lat 
A mianowicie od chwili, 
Kiedy córka pierwszy raz 
Wystąpiła publicznie. 
siada 

Teraz przecina się spoidło wielkie 
Odkładając je, pamiętajmy , na lewo 
Dzięki czemu 
Spoza comisura habenularum 
Ukazuje się glandula pinealis. 
Ojciec ściąga opaski z rękawów 

i chowa je do kieszeni 

Przy sekcji móżdżku 
Ostrożnie 

U nosi się móżdżek 
Wsuwając lewą, pamiętajmy, rękę 

Pod pólkulę móżdżku 
I nieco ją przechyla. 
wstaje i chodzi tam i z powrotem 

Aby następnie przy przecięciu robaka m óżdżku 
Nie ulegl uszkodzeniu tak zwany dól 
Równoległoboczny 
Lub też lamina 
Quadriquemina. Ujmuje się nóż Niby smyczek. 

Ojciec 
Niby smyczek. 
Doktor pokazuje przebieg czynności 

Doktor 
Zwi lża s ię 

I prowadzi pośrodkowo - strzałkowa 

Aż da się zaj rzeć do fastigium 
Niby w z iejący otwór. 

Ojciec 
Z i ejący otwór. 

Doktor 
Potem obraca się nóż 
I przedluża się cięcie 
Do przodu 
I do tylu. 
Teraz 
Oglądamy doktadnie 
Dól równoległoboc z ny 
wstając 

Nacinamy móżdżek wzdłuż 
Brzegu półkuli w miejscu 
Gdzie włókna istoty białej 
Dochodzą do powierzchni zewnętrznej. 
To samo po drugiej stronie 
Potem skladamy razem caly mózg 
I obracamy go tak 
By podstawa i medulta oblongata 
Zwrócone byty do obducenta. 
Posuwamy się teraz popod móżdżkiem 
Który trzeba podeprzeć w gląb 
I przecinamy odnogę mózgu. 
Doktor siada i patrzy na zegarek. 

Ojciec popija z flaszki 



Doktor 
Obducent przystępuje do zwłok 
Zawsze z prawej strony 
Pod barki kładz i e się drewniany klocek 
By skó ra na szyi była dobrze napi ęta. 
N ie wo lno zra n ić 

Proszę pana 
Skóry w górnej okolicy szyjnej 
Gdyż zwłoki 

Trzeba uszanować 

Ojciec 
Na katafalku 
Wyglądalyby nieładnie. 

Doktor 
Jest zadziwiające 
Że pańska córka 
Coraz p óźniej 
Za każ dym spektaklem. 
Ale pośpiech 
To zarazem 
Skupienie i spontaniczność. 
To nie pierwszy raz 
Ju ż s łyc hać orkiestrę w fosie 
A o có rce ni e slychać 
Ni c. 
Jest pani Vargo 
Ni c 
Wciąż sł ucham 

Lecz nie słyszę kroków 
Aż nagle 
Slyszę kroki 
I wszystko idzie niesamowicie 
Szybko, 
Przejść się przed spe ktak lem 
Rozpuścić nogi 
Skoczyć do parku 
Między rabaty 
Co ostatn io weszło jej w nawyk. 
Ojciec popi;a z flaszki 

Ojciec 
Żadnych wzg lędów 
Żadnych wzg lędów 
Żadnych wzg lędów u własnego dziecka. 
Czy nie ma pan żad nego wplywu 
Na moją córkę 
A mianowicie 
Żeby ją. 

Doktor 
Trzeba się godzić z faktem 
Że twór sztuki 
Nie może od pewnej chwili 
Widzieć nikog o 
Tylko samego siebie. 
Taki twór powiada sobie 
Poza mną 
Nie ma już nic 
Potem 
Kiedy s ię całkow i cie zamyka 
I zamkn ie się 
Oddziel i 
Już wystarcza sam sobie. 

Ojciec 
Słusznie 

Słuszn i e tak się dzieje 
Ojcu co nie widzi 
Na oczy tego 
Na co sobie zasłuży!. 

Doktor 
wstaje 

Wziąć nóż brzuścowy calą dlonią 

Wziąć nóż brzuścowy 

Całą dłonią 

I robi się teraz cięc i e główne 

Od prominentia laryngea 
Aż do spojenia Łonowego 
Proszę bardzo. Zbaczając przy tym, pamiętajmy, 
Nieco w lewo 
W okolicy pępka. 
Ojciec reguluje głośnik . Od te; chwi/1 coraz głośniej 

słychać odgłosy od strony orkiestry i z widowni 

W okolicy mostka wnika się cięciem 
Nawet do okostnej 
Potem c i ęcie na krzyż 
I oddz ielamy skó rę , 

Tkankę podskórną i tak dalej, 
Przednie mięśnie brzucha wraz z powięzią 
I posuwamy się ost rożnie 

Aż do peritoneum parietale 
Nie naruszając jednak takowego 
Ani też położonego pod nim jelita. 
Tutaj 
Widzi pan 
W tym m iejscu 
Haemaskos cholaskos. 

Ojciec 
Haemaskos cholaskos 
Haemaskos cholaskos 
Hae ma skos cholaskos. 

Doktor 
patrzy na zegarek 

Ostatnio lubi chodzić do parku 
Buch w park 
Rozumie pan 
Rozumie pan 
Albo zamyka 
Albo zamyka się 
Zamyka 
Albo zamyka 
Zamyka s i ę w pokoju 
Pomiędzy ptasie 
Ptasie świerrrr rrrr rrr 
Św i e rrrrrrrrrrrrg oty. 
Sam pan przyzna , że to dziwacz ne 
Przyzwyczajenie 
W swo im pokoju 
Przy spu szczonych zaslonach. 

Ojciec 
A nigdy przedtem się nie zamykała 
O ile mi w iadomo 
Nie za jmuj e się swoją partią . 

„ 
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Doktor 
Ale jak sama powiada 
Odwraca właśnie uwagę 
Najrozmaitszymi 
Wlasnymi sposobami 
Od partii która ma śpiewać. 
Ojciec chodzi tam i z powrotem 

Tam i z powrotem. 
Albo memoruje 
Jakiś tekst dramatycz ny. 

Ojc iec 
Partie z Króla Leara 
Z zamkniętymi. 

Doktor 
Albo s iedzi przy oknie 
I kładzie ręce 
Na parapecie 
Moje obserwacje 
Budzą obawy. 

Ojciec 
Oczyma 
Oczyma 
Obawy 
Obawy. 

Doktor 
Rzeczywiście obawy 
Jest faktem 
Że pańska córka ostatnimi. 

Ojciec 
Obawy 
Obawy. 

Doktor 
Czasy 
Zmieniła się w sposób 
Wysoce niepokojący. 

Ojc iec 
Obawy. 

Doktor 
Jest nie ta sama 
To co widz imy. 

Ojciec 
Obawy. 

Doktor 
Jest przec iwieństwem tego 
Co widzie li śmy. 

Ojciec 
Obawy 

Doktor 
Przed rokiem 
Poniewa ż jednak chodzi o twór sztuki. 

Ojciec 
Obawy. 

Doktor 
A więc twór zawsze jednakowy 
Z jednej strony jest taka sama. 

Ojc iec 
Obawy. 

Doktor 
Z drugiej nie taka sama. 

Ojciec 
Obawy. 

Doktor 
Największa trudność 
Dla otoczenia to fakt. 

Ojciec 
Obawy. 

Doktor 
Że chodzi tu przede wszystkim o głos. 

Ojciec 
Obawy. 

Doktor 
Mianowicie o głos całkiem określony. 

Ojciec 
Obawy. 

Doktor 
Który dziś jest 
Jednym z najsłynniejszych. 

Ojciec 
Obawy. 

Doktor 
I pamiętajmy w istocie jednym z najpiękniejszyc h. 

Ojciec 
Obawy. 

Pani Vargo 
Nie chodzi natomiast o istotę ludzką 
Naturalnie ojciec pojąć tego nie może. 
Doktor uderza w tam-tam, ojciec popija z flaszki. 

Ojciec błyskawicznie wciąga opaski na rękawy. 

Pani Varga wchodzi z koroną i wiesza ją na wieszaku, 

zatrzymuje się na chwilę i obserwuje z wyrzutem. jakby ich 

kontrolując, najpierw ojca, a potem doktora. potem wychodzi 

Doktor 
Naturalnie stawiam sobie pytanie 
Z jakim czlowiekiem mam do czynienia 
Kiedy widzę tę osobę 
Bez wątpienia niezwykłą osobę. 
Pani Vargo to bez wątpienia 
Niezwykła osoba. 
Jeśli weszła Vargo 
Niedługo przyjdzie córka 
Sądzę iż pan przyjmuje fakt , 
Że korona już wisi na wieszaku. 



Za okoliczność dobrą 
Nienawidząc osoby 
Takiej jak Varga 
Nie osiągnie pan niczego. 
Tacy ludzie bez przerwy 
Obserwują 

Czyniąc z obserwacji stan chorobowy 
Którego nie mogą się pozbyć 
Gdyż nie panują nad wtasną gtową 

Doktor 
Kto pije 
Pozwólcie mu pić 
Kto zwariowal 
Nic na to nie poradzimy 
Wsadzić do zakladu 
Pijaka 
Szaleńca 

Wariata 
To zbrodnia. 
Taśma: INTERKOM: Strojenie się orkiestry. 
Ojciec kręci gatką gtośnika. 

Pani Varga 
Jeśli dobrze slyszę 
Orkiestra 
Już jest w fosie. 

Ojciec 
Wtasne dziecko 
Ma zawsze najmniej względów. 

Doktor 
Życie w ogóle 
Ma jak najmniej względów 
Jest, proszę Pana jednym wielkim wstydem. 

Pani Varga 
Sztuka i wszystko, co się z nią wiąże 
To biorąc ogólnie 
Okropne napięcie nerwów. 
Ojciec znów kręci gałką przy głośniku 

Doktor 
Jeśli nienawidzi kapelmistrza 
Tak jak tego kapelmistrza. 

Królowa Nocy 
Śpiewa zza sceny. 
Aa aaa. 

Doktor 
Śpiewa wtedy jak najpewniej 
I najlepiej 
A nikogo bardziej nie znosi 
Niż tego 
Ten cztowiek powinien rąbać mięso 
A nie być dyrygentem 
Zawsze pan slyszy gdy go stucha 
Rąbanie mięsa. 

wstaje i chodzi tam i z powrotem 

Ogromna labilność 
Ale bez wątpienia 
Ogromna subtelność 
Cechuje rozwój procesu 
Który przebiega u pańskiej córki 

Wszystko w niej teraz jest inne. 
Ta wizyta w Teatra Fenice 
Zeszlego roku. 
Stalo się to 
Proszę pana 
Na przedstawieniu Falstaffa . 
Od chwili owej zaszta w niej zmiana 
Chciata bowiem zobaczyć 
Najpiękniejszy teatr świata 
A przy tym jak sądzę, 
Postuchać dość przeciętnego kolegi 
Wszystko trzeba 
Brać pod uwagę 
Wszystko może być przyczyną. 
Być może choroba 
Której proszę pana 
Nabawi la się w Teatra Fenice 
Jest śmiertelna, 
Ale jestem przekonany 
Że co najmniej przez 
Pięć lub dziesięć lat 
Choroba ta się nie odbije 
Albo jeszcze się nie odbije 
Na jej glosie. 
Ten proszę pana najpiękniejszy z darów 
Będzie się rozwija! przez lat pięć lub dziesięć 
Aż nagle skończy się 
Proszę pana zwykta sprawa 
Niewątpliwie taka 
Jak wytączenie jakiejś maszyny. 
siada 

Mamy przed sobą 
Proszę pana 
Rzecz to okropna 
Tylko skutki 
Wśród samych skutków 
Nie widzimy przyczyn. 
Poza tym należy 
Zachować w miarę możności 
Zasadę metody Rokitank{ego 
Normalnie związki fizjologiczne 
Poszczególnych organów 
Bowiem przez brutalne przecięcia 
Istniejących normalnie związków 
Często tracimy 
Ważne konstatacje anatomiczne. 
Z drugiej strony 
Albo ewiscerujemy wszystkie organy wewnętrzne 
I dokonujemy sekcji na stole. 
Wstaje. 
Albo za Virchowem calkowita rezygnacja 
Ze związków 
Oddzielić 
Usunąć i tak dalej 
Proszę pana. 
Dla ochrony przed infekcją 
Korzystne jest 
Użycie gumowych rękawiczek, 
Zrezygnujemy z nich jednak 
Gdyż upośledzają dotyk. 
Rozróżniamy 
Opis ogólny i opis szczegótowy, 
Na przyklad 
Zebranie danych co do zmian zewnętrznych 
Wykonuje się jak najszczególowiej 

... 
N 

Przy obdukcjach sądowych albo na osobnikach 
Nieznanych, znalezionych bez życia. 
Trzeba zatem na przyklad 
Zrobić dokladny opis 
Tatuaży blizn na skórze, 
Uzębienia wraz ze wszystkimi plombami. 
Następnie przede wszystkim 
Rozróżniamy zwtoki męskie i kobiece. 
Bardzo ważne jest stwierdzenie 
Wagi zwlok, 
W normalnych warunkach 
Może ona odgrywać l!iużą rolę, 
Na przyklad zwtoki nadzwyczaj wychudzone 
Wskazują od razu 
Na chorobę powstatą 
Z zaburzeń w przyjmowaniu pokarmów, 
Ponieważ na przyklad 
Zlośliwy nowotwór przelyku 
Zacieśni! takowy 
Proszę pana 
I uniemożliwi! przetykanie. 
Najprościej jest zważyć zwtoki, 
Na ogól jednak stwierdza się wagę 

• Szacunkowo podając 
Czy zwloki są kachktycznie 
Wychudzone czy też otyle 
Ottuszczenie Falstaffa 
Ottuszczenie na udach 
W formie bryczesów etc. 
Ważne jest ustalenie dlugości zwtok 
Gdyż pozwala wnosić 
O nienormalnej budowie ciata. 
Dlugość ciala zależy gtównie 
Od średniej wzrostu ludności 
Średnia dtugość ciala w naszych stronach 
Wynosi metr sześćdziesiąt pięć. 
Wychodząc od tej średniej 
Dochodzimy do pewnych skrajności 
Jeśli osobnik jest dtuższy niż metr osiemdziesiąt, 
Określa się to proszę pana 
Jako wzrost wysoki, 
Natomiast dtugość dwa metry 
Określa się jako wzrost olbrzymi. 
chodzi tam i z powrotem 

U osobnika poniżej metr dwadzieścia 
Mówimy o wzroście kartowatym. 
Obok stwierdzenia dlugości ciala 
Baczyć również należy na proporcje 
W szczególności ukladu kostnego 
Który gtównie warunkuje 
Dlugość ci a ta. 
U wielu bardzo wysokich osobników 
Dlugość nie jest proporcjonalna, 
Na przyklad bardzo dtugie nogi 
Dtugość dolnej potowy 
To proszę pana 
Odlegtość między spojeniem Łonowym 
A planta pedis 
Dlugość górnej - to odlegtość od wierzchotka 
GŁ owy 
aż do górnego skraju spojenia Łonowego. 
To już samo jest 
Proszę pana 
Często przyczyną tak zwanej choroby zasadniczej. 

Ojciec 
Co dawalo jej bez wątpienia najwyższe zadowole
nie 
Stalo się teraz nawykiem pańskiej córki 
Że od lat mianowicie 
Wchodzi do coraz innych teatrów 
I wychodzi z nich 
Śpiewa stynne koloratury. 
Ja sam zresztą, 
O czym proszę pana 
Pan być może nie wie, 
Śpiewatem kiedyś przed dwudziestu laty 
Po amatorsku wcale mitym basem 
I na prywatnych zebraniach 
Szczególnie zaś w domu 
Pewnego kompozytora, 
Cieszącego się w tym mieście 
Ogromnym szacunkiem 
W towarzystwie nad wyraz sympatycznym 
Traktującym sprawę bardzo poważnie 
Śpiewalem arie Sarastra i Przemawiającego. 
Nie ma też w mieście 
Kościola, 

Gdzie przynajmniej w co drugą niedzielę 
Nie bytoby stychać mego basu. 
Ojciec kręci gałką głośnika, oklaski z widowni. 

uwertura do „ Czarodziejskiego fletu „ 

Uwertura 
Jeśli się nie mylę, 
To uwertura. 

Pani Varga 
zza sceny 

Uwertura . 
Taśma 

Ojciec 
Uwertura. 

Doktor 
Wzrost nadmiernie wysoki 
Występuje w wielu schorzeniach 
Gruczotów ptciowych . 

Ojciec 
Wciąż komplikacje 
Z moja córką. 

Doktor 
Wzrost eunuchoidalny 
Charakteryzuje nadmierna długość 
Dolnej potowy ciata. 
W pozycji siedzącej wiele osobników 
Wygląda proszę pana 
Normalnie, 
Ale gdy wstaną, są mali 
Sam jest pan tego najlepszym przykladem. 
Ma pan zbyt krótkie kończyny 
Przy normalnym lutowiu, 
Zdarza się to gtównie 
U kartów chondrodystroficznych . 
Kroki . Ojciec poprawia sobie opaski na rękawach . Pani Varga 

wchodzi z lewej, za nią Królowa. Doktor podskakuje ku niej, 

całuje jej rękę. ojciec siedzi apatycznie. Królowa podchodzi 

do niego i całuje go w czo/o. 



Ojciec 
Spóźniasz się dziecko 
Spóźniasz się dziecko 
Jesteś bezwzględna. 

Mam cierpliwość 
Ale taki ojciec zasługuje 
Na bezwzględna córkę 
Cały świat cię podziwia 
A mnie boli 
Schizofrenia mojej córki . 

Doktor 
do Królowej 

Ojciec Łaskawej pani 
Już od dwóch godzin jest w operze 
Wie Pani, jaki jest nerwowy 
Nie da się uspokoić 
Opowiadam mu więc 
O mojej pracy zawodowej 
Podziwiam uwagę ojca pani 
W tym względzie. 
Królowa Nocy raz jeszcze ca/uje ojca w czo/o, 

wychodzi na prawo wraz z panią Vargo 

Doktor 
Widzi Pan 
Jest, choć 
W ostatniej chwili . 

Ojciec 
Zawsze w ostatniej chwili. 

Doktor 
To istny cud. 

Ojciec 
Co za bezwzględność. 

Doktor 
Że w ogóle 
Może występować 
W tym domu wariatów 
Że w ogóle zdolaŁa. 

Ojciec 
Uwertura zawsze 
To samo 
Dom wariatów. 

Doktor 
Utorować sobie drogę 
Musiała w tym celu jechać za granicę. 

Ojciec 
Musiala wyjechać za granicę . 

Doktor 
Teraz kiedy jest stawna. 

Ojciec 
Teraz jest stawna. 

Doktor 
Ma tu niejedno 
Do powiedzenia. 

Doktor 
Gdyby nie była odeszła , 

Nie byłaby 
Tym czym jest dzisiaj . 

Ojciec 
Czym jest dzisiaj. 

Doktor 
Gdyby tu została 
Zadeptaliby ją koledzy, 
Udusiłaby się w intrygach 
Dawno zrezygnowałaby z walki, 
W najlepszym razie 
Śpiewałaby w operetkach 
Lub poniżałaby się 
Do roli kochanki 
Dyrektora 
Dzięki bezwzględności. 

Ojciec 
Bezwzględności. 

Doktor 
Głównie wobec siebie 
Zostala 
Najslynniejszą śpiewaczką koloraturową 
Naszej doby 
Proszę pomyśleć, ile ją to kosztowalo. 

Ojciec 
Ile. 

Doktor 
Pokonanie niebywalej nerwowości . 

Ojciec 
Ją to kosztowalo. 

Doktor 
Która przed pięciu czy sześciu laty 
Stala jeszcze na przeszkodzie 
W zademonstrowaniu jej 
Dawno już osiągniętego artyzmu, 
Naturalnie cierpi dziś przez to 
Jej otoczenie, 
To czym jest ona teraz 
Rozumie pan 
Tu leży błąd proszę Pana, 
Bowiem medycyna 
Nie może się w ogóle zajmować człowiekiem, 
Ludzie tego nie rozumieją 
I ten fakt proszę Pana 
Jest dla nich nie do przyjęcia. 
Człowiek w ogóle nie interesuje medycyny 
Chodzi tu o naukę o organach, 
Nie zaś o naukę o czlowieku. 
Najbardziej proszę Pana interesują nas tkanki 
A nie to co w głębi 
Czy pod spodem 
Czy gdzieś tam jeszcze. 
Aparat jest zgoła nie filozoficzny 
Commsura habenularum 
Glandula pinealis 
Lamina quadrigemina 

CD 
N 

... ... 

Fastigum prominentia 
Laryngea peritoneum parietale 
Haemaskos cholaskos. 

Ojciec 
Glos mojej córki 
Jeszcze się nie zmieni!. 
Publiczność w każdym razie 
Jeszcze nie dostrzegła zmiany, 
Publiczność zawsze uważa, 
Że chwila nadchodzi. 

Ojciec 
Naturalnie wierzy. 

Doktor 
Kiedy ta chwila już dawno minęła. 

Ojciec 
Temu co mówię. 

Doktor 
Publiczność w ogóle nie ma ucha 
Do wykrywania zmian . 

Ojciec 
Nigdy mi jeszcze nie uwierzyła. 

Doktor 
Ale nie wątpię że i pan dostrzega. 

Ojciec 
Jej matka. 

Doktor 
Co i ja dostrzegam . 

Ojciec 
I ona. 

Doktor 
Zawiąż mi pan oczy 
A znajdę 
Przeszedłszy cale miasto 
Dom rodziców. 

Ojciec 
Myśli 

Że to wystarczy. 

Doktor 
Nie sprawi mi to żadnej trudności. 

Ojciec 
Gdy pocałuje mnie w czoło. 

Doktor 
Kto ma tak żywe jak pan 
Poczucie czasu. 

Ojciec 
Wszystko co czyni 
Jest przeciw mnie. 

Doktor 
I wszystko bierze tak serio. 

Ojciec 
Ojciec płaci 
Za niedorzeczność. 

Doktor 
Cierpieć musi 
Wskutek każdego oddechu. 

Ojciec 
Za kłamliwość. 

Doktor 
To predyspozycja. 

Ojciec 
Za potworność. 

Doktor 
Natura jest przez to 
Nie do zniesienia. 

Ojciec 
Jej matki. 

Doktor 
Na pewno ludzie 
Tacy jak Pan. 

Ojciec 
Zapłatą 

Jest zawsze 
Wzgarda. 

Doktor 
Są godni pożałowania. 

Ojciec 
Że piję. 

Doktor 
W końcu się musi stracić. 

Ojciec 
Jak Pan. 

Doktor 
Panowanie 
Co dla postronnych 
Jest komedią . 

Ojciec 
Całymi dniami. 

Doktor 
Jest tragedią. 

Ojciec 
I przez pól nocy . 

Doktor 
W samej rzeczy. 



Ojciec 
Ma swoja przyczynę. 

Doktor 
Proszę Pana. 

Ojciec 
Dwie flaszki dziennie. 

Doktor 
Gdyby odstawić 
Te dwie flaszki. 

O i ciec 
Staty mi się nawykiem. 

Doktor 
Zginie Pan bardzo marnie 
Szuka ucieczki 
W bezsensownym dziataniu 
Czy to już tylko pijąc, 
Od pewnego momentu 
Chodząc tam i z powrotem 
Tam i z powrotem 
Czy to przez caty czas 
Wróżąc z kart. 

Ojciec 
Z wtasnej ręki. 

Doktor 
Albo pisze listy 
Albo czytając gtupstwa 
Albo biorąc za każdym razem 
Gdy się cztowiek zbudzi 
Jakiś środek 

Aby znowu zasnąć 
I tak przez cale lata 
Przez dziesiątki lat 
Gdyż częstokroć 

Najbardziej zwariowane stany 
Jakie tylko mieć można 
Trwają catą wieczność. 

Tarnino/Winter 
Zu Hilfel Zu Hilfel Sonst bin ichl 

Doktor 
Raz wierzymy 
Że literatura. 

Ojciec 
Ponieważ nie ma to znaczenia. 

Doktor 
Raz wierzymy 
Że muzyka. 

Ojciec 
Piję od dtuższego czasu. 

Doktor 
Raz wierzymy. 

Ojciec 
Już tylko najtańszą wódkę. 

Doktor 
Że ludzie. 

Ojciec 
Zawartość flaszki. 

Doktor 
Ale nie ma wcale sposobu. 

Ojciec 
Jest mi obojętna. 

Doktor 
Z drugiej strony alkoholizm 
to środek sztuczny. 
Wchodzi Królowa z panią Varga. 

Królowa jest JUŻ w kostiumie. 

ale jeszcze bez szminki 1 bez korony. 

którą pani Varga doprowadza 

do porządku na wieszaku. 

Królowa siada przy toaletce. 

Pani Varga szminkuje J<t w pośpiechu . 

Królowa Nocy 
Żeby mi tyko korona 
Nie chwiata się na gtowie. 
Dolegliwości 

Na które się Pani skarży 
Są urojone 
Markuje koloraturę. 
Ba, wstydzi się Pani 
Być zdrową, 

Poczytuje to Pani za hańbę 
Markuje koloraturę. 
Ba. 

Pani Varga 
Kostium wyszczotkowany 
Korona wyczyszczona. 

Trzy damy dworu 
Triumphl 

Pani Varga 
Asystent reżysera przeprasza 
Za bezceremonialne odezwanie. 

Trzy damy dworu 
Triumph' 

Pani Varga 
Odwolatam udzial 
W przyjęciu Towarzystwa Muzycznego. 
Trzy damy dworu 
Er ist befreit' 

Królowa Nocy 
Odwolywać 

Odmawiać 

Musimy odmawiać wszystkiego 
Na przysztość odmawiać wszystkiego 
Dawniej we wszystkim braliśmy udz1at 

C> ... 
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Teraz odmawiamy wszystkiego 
Nie jedziemy już nigdzie, 
Wszystko już widzieliśmy 
Wszystkośmy styszeli 
Już znamy wszystko w świecie 
Znamy go 
Nic nam już nie trzeba 
Już nic. 
markuje koloraturę 

Wszystko już widzieliśmy 
Wszystkośmy styszeli. 
markuje koloraturę 

Wszystko znamy 
Wszystko jest nam znane 
Znamy wszystkie opery 
I wszystkie sztuki w teatrze 
Czyta l iśmy wszystko 
I znamy najpiękniejsze zakątki świata 
I po cichu nienawidzimy publiczności 
Naszych dręczycieli , 

Występujemy 

Ze wstrętem 
Do tego co znamy. 

Doktor 
Leży to w naturze rzeczy. 

Królowa Nocy 
Stusznie panie doktorze , 
Wszystko zawsze leży 
W naturze rzeczy. 
B ędę występować 

Póki mi starczy koloratur. 

Doktor 
Bez wątpienia najstynniejszych koloratur. 
Królowa markuje koloraturę 

Szanowny ojciec Pani 
Proszę pomyśleć 

Przez trzy godziny 
Chodzi! po mieście 
Bez opasek. 

Królowa Nocy 
Proszę mu nie wierzyć ani na jotę 
Mówi same kłamstwa 
Ślepiec 
Bez opasek 
Nie zajdzie daleko 
Ludzie go przewrócą 
Zadepczą. 

do Ojca 

Ktamiesz. 

Doktor 
Szanowny ojciec Pani 
Zasluguje w pelni na wiarę. 

Królowa Nocy 
Zastuguje tak na wiarę. 
markuje koloraturę 

Doktor 
Jak się dow i aduję 

Nie jedzie Pani 
Ze mną do Paryża. 

Królowa Nocy 
markuje koloraturę 

Jestem wyczerpana 
Istotnie 
Jestem wyczerpana 
Ojciec ma swoje opilstwo 
Aj wyczerpanie. 

Doktor 
Podróż do Paryża 
Żadnych zobowiązań 
Paszę pomyśleć 

Taka podróż 
To petna regeneracja. 

Królowa Nocy 
A on w żaden sposób 
Nie mogę go tak zostawić 
Sam Pan widzi 
Niepotrzebna mi podróż 
Wręcz przeciwnie. 

Ojciec 
Pewnego dnia będę 
Czeka! na próżno. 

Królowa Nocy 
do pani Varga 

Proszę zrobić twarz na biato 
Catkiem biało 
Biel 
Do Królowej Nocy 
Pasuje biel 
Gruba biel 
Bardzo gruba biel 
Bardzo gruba biel. 

Doktor 
Powtarzalem przebieg sekcji zwłok 
Chciatem właśnie 
Typy Sigarda 
Typus digestorius. 
Królowa markuje koloraturę 

Typus muscularis 
Typus celebralis. 

Ojciec 
Typus digesorius. 

Doktor 
Digestorius 
Proszę Pana. 

Pani Varga 
Czy mam natożyć koronę. 

Królowa Nocy 
Nie teraz jeszcze nie. 

Doktor 
Digestorius. 



Pani Vargo 
Pasek. 

Królowa Nocy 
Pasek. 

Doktor 
Moja praca 
Interesuje ojca Łaskawej Pani 
Jest słuchaczem najuważniejszym 
Jakiego można sobie wystawić 
W bufecie 
Gdzie nabyliśmy flaszkę 
Wyznal ojciec Łaskawej Pani 
Wielkie przywiązanie 
By nie użyć tu 
Słowa miłość 

Całą swoją istotą 

Przywiązany jest 
Do córki. 

Królowa Nocy 
To picie 
Ciągle podróżowanie 

To ciągle przebywanie razem 
Musi się skończyć. 
markuje koloraturę 

Mój ojciec to człowiek 
Całkowicie skończony 

markuje koloraturę 

Bo uległam 
Bo byłam slaba 
I wciąż bratam 
Choć widziałam 

Do czego to wiedzie 
W podróże do Ameryki 
I do Australii 
Największy błąd 

To Skandynawia. 
markuje koloraturę 

Tam nauczył się picia. 

Doktor 
Gdyby szanowny ojciec 
Pojechał w góry 
I spędzał tam czas 
Na prostej pracy 
Zajęciach takich 
Jak rąbanie drzewa. 

Królowa Nocy 
do pani Varga 

Niechże mi pani 
Mocno upnie włosy 
Zawsze mam wrażenie 
Nawet pod koroną 
Że zgubię wlosy. 
Okropne 
Doprawdy 
Uczucie. 
markuje koloraturę 

Doktor 
Czy zbieranie jagód 
Spacery na świeżym powietrzu 

Szczególną wagę zwrócić na posiłki 
Stale w przekonaniu 
Że zawsze 
Myśli pani o nim 
Gdziekolwiek jest pani 
Choćby jak najdalej. 

Królowa Nocy 
do pani Varga 

Jeśli będą kwiaty 
Odesłać 
Do domu starców. 
Gdyby kto pytal 
Nie udzielać informacji. 
markuje koloraturę 

Jeśli będą zaproszenia 
Proszę odmawiać. 
Jeśli będą listy 
Proszę odesłać 
Lecz nie fatygować mnie nimi. 
markuje koloraturę 

Ponadto 
Ponadto wyszła nam herbata 
Proszę się postarać o herbatę. 
do Ojca 

Starasz się 
I nic się nie zmienia. 
Markuje koloraturę. 
Ja też się staram 
I nie zmienia się nic. 
do Doktora 

Niech pan sam powie 
Czy to nie straszne 
Śpiewać tę samą partię 
Przeszło dwieście razy 
Gonić po wszystkich operach 
Przez koloratury Czarodziejskiego fletu. 

Doktor 
To są szczyty 
Absolutne szczyty 
Proszę Pana. 

Ojciec 
Szczyty. 

Doktor 
Geniusz 
Jest chorobą 
Praktykujących artystów. 
Taki wlaśnie rozwój 
To proces chorobowy 
Który publiczność 
Śledzi z najwyższą uwagą. 
Głos proszę pana 
Głos koloraturowy 
Jak glos Pańskiej córki. 
Tłum obserwuje 
Jakby na linie 
W ciągłej obawie 
Że spadnie 
Jak gdyby chodziło 
O istotę ludzką 
A to tylko wrażenie . 

N ... ... ... 

Ojciec 
Jest niegrzeczna 
I bezwzględna 
I niepoprawna. 

Doktor 
Gdyby Państwo razem 
Mogli się zdecydować 
Na rozstanie 
Choćby na czas krótki 
Ojciec Łaskawej Pani 
Ze względów zdrowotpych. 
markuje koloraturę 

Łaskawa Pani 
Ze względów artystycznych 
Bowiem state napięcie nerwów. 
markuje koloraturę 

Kiedy uznać je musimy 
Za bezsensowne, 
Osłabia głos 

I raptem nie zaśpiewa już Pani 
Koloratur z taką Łatwo śc ią . 

Królowa Nocy 
do pani Varga 

Proszę nałożyć biel 
Dużo bieli 
Twarz 
Musi być całkiem sztuczna. 
Ciało sztuczne 
Wszystko sztuczne. 

Tarnino I Winter 
Dies Bildniss ist bezaubernd schon wie noch kein 
Auge je gesehehnl 
Wie dies Gotter bild mein Herz. 

Królowa Nocy 
Jak pani wiadomo 
Droga pani Varga 
Chodzi o teatr lalek . 
Nie grają ludzie 
Lecz lalk i 
Wszystko się tu porusza 
Nienaturalnie 
Co jest wtaśnie 
Całkiem naturalne. 
markuje koloraturę 

Proszę nie skąpić 
Szminki 
Grubej bieli . 
Podkreśla to 
Sztuczność 
Podkreśla to 
Sztuczność naturalną. 

do pani Varga 

Czy szwy trzymają 
Czy kostium nie pęknie, 
Zawsze się boję 
Że się rozpruje kostium 
Gdy podniosę rękę 
Żeby nie pękło 
To straszne. 
Nagle 
Kostium pruje się pod pachą 

A publiczność 
Wybucha śmiechem 
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 
Wprost pęka 
Więc niech się nic nie pruje 
Nagle ten ruch . 
Blyskawicznie podnosi prawą rękę. 

a kostium z wielkim trzaskiem 

pruje się pod pachą . 

Krzyczy. 

Królowa Nocy 
Znowu pękło 
Znów się rozpruto 
Kiedy podnoszę rękę 
To podnoszę. 

Doktor 
Ależ pani Vargo. 

Królowa Nocy 
Widzi pan 
Panie doktorze 
Stale powtarzam: 
Wszystko mocno zeszyć 
A tu się pruje. 

Doktor 
Prawdziwe nieszczę ście, 

Kostium się pruje 
Tu ż przed występem. 

Królowa Nocy 
Zawsze to samo 
Pruje się 
Tuż przed występem 
To wręcz idiotyczne 
Wręcz trywialne 
Proszę Pani . 
Zawsze mówię: 
Mocne ściegi 
Mocno zeszyć, 
Potem podnoszę rękę 
A kostium się pruje . 

Doktor 
Tuż przed występem. 

Ojciec 
To niewybaczalne 
Proszę Pani. 
Pani Varga stara się jak najszybciej 

zeszyć rozpruty kostium 

pod prawą pachą. 

Doktor jej pomaga. 

Doktor 
Nie ma Pani 
Proszę Pani 
Specjalnych nici. 

Królowa Nocy 
Wciąż mówię: 

Proszę się postarać 

O specjalne nici, 



Ale ciągle to samo 
Kostium już zszyty zwyklymi nićmi 
I pruje się oczywiście 
W najdrażliwszym miejscu. 

Ojciec 
Przez to córka 
Jest tak nerwowa 
Przez to może sobie zepsuć 
Którąś koloraturę . 

Doktor 
I zagrożone jest 
Proszę Pani 
Cale przedstawienie. 

Królowa Nocy 
Czemu Pani zaraz 
Tak nie zszyje kostiumu 
Żeby się nie rozpruwa!, 
Żebym się mogla ruszać w kostiumie 
Jak zechcę 
Prut się już sto razy. 

Doktor 
Gdyby to prucie 
Byto częścią opery. 
do Ojca 

Musi to 
Denerwować córkę . 

Królowa Nocy 
Zawsze ta sama historia 
Panie doktorze, 
Podnoszę rękę 

A kostium się pruje 
To właśnie 
Doprowadza mnie do szaleństwa 
Nikt nie rozumie 
Jak jestem nerwowa, 
A od tego 
Prucia się kostiumu 
Ja wariuję. 
Nikt nie wie 
Co przechodzę, 
Bo moje otoczenie 
Jest całkiem nieodpowiedzialne, 
Wszystko tu jest nieodpowiedzialne 
W teatrach i operach aż się roi 
Od ludzi nieodpowiedzialnych . 

Doktor 
Pleni się czysty dyletantyzm. 

Ojciec 
I radość z cudzych nieszczęść. 

Doktor 
Naturalnie z cudzych nieszczęść. 
Pani Vargo skończyła szycie . 

Królowa Nocy 
osuwa się rozpaczliwie z opadającą do przodu glową, 

rękaw pruje się z trzaskiem, ale ona zaraz się prostuje. 

To straszne panie doktorze 

W istocie 
Straszne. 
blyskawicznie podnosi lewą rękę, a rękaw pruje się 

z glośnym trzaskiem 

Doktor 
Katastrofa 
Pani Vargo, 
Katastrofa. 
Pani Varga jak najszybciej zeszywa 

rozprucie pod lewą pachą 

Prędko Pani Vargo, 
Prędko 

Słyszy pani? 
Uwertura . 

Ojciec 
Zawsze za późno 
Zawsze wszystko na ostatnią chwilę 
Za każdym razem katastrofa 
Moje dziecko 
Co za bezwzględność. 

Królowa Nocy 
Do tego 
Kiedy się ma ojca 
Co nic nie rozumie 
I nienawidzi po kryjomu 
Tego, co się robi. 

Doktor 
Prędko 

Pani Vargol 

Pani Vargo 
oddycha z ulgą 

Już. 

Doktor 
W ostatniej chwili . 

Ojciec 
W ostatniej chwili. 

Pani Vargo 
Teraz wielmożna Pani 
Już nic 
Nie może się rozpruć. 

Doktor 
Koncentracja 
Tylko koncentracja 
Koncentracja 
Jest najważniejsza. 

Pani Vargo 
Proszę podnieść rękę 
Żeby Pani była spokojna. 
Królowa markuje koloraturę i podnosi najpierw prawą, 

a potem lewą rękę. 

Doktor 
Widzi Pani 
Nic się nie pruje 
Wszystko teraz trzyma. 

Ili ... 

Pani Varga wszystko przyszyla 

Wszystko tak mocno 
Jak tylko można, 
Sam obserwowałem 
Jak mocno założyła szwy. 
markuje koloraturę 

Co za niemiły tenor 
Tarnino wręcz nie do zniesienia . 
markuje koloraturę 

I nie do zniesienia dyrygent. 
Królowa wstaje i podchodzi do przodu i jak najwyżej 

podnosi glowę , 

I najważniejsza z oper 
W całej historii opery. 
Królowa chce podejść do drzwi 

Ojciec 
Ale korona' 
Nie zapomnij korony. 

Pani Vargo 
przestraszona 

Korona 
Oczywiście, korona. 
zdejmuje z wieszaka koronę i wklada ją Królowej 

Doktor 
do pani Varga 

Proszę tak przyczepić 
Żeby nie mogla zlecieć . 
Pani Varga przyczepia koronęi przewiązuje Królową pasem 

Zdarzało się już, że 

Królowe Nocy 
Gubiły korony. 

Ojciec 
Moje dziecko 
Jakie piękne! 
Królowa i pani Vargo wychodzą 

Doktor 
Niechże Pan 
Sobie wyobrazi, 
Gdyby na scenie 
Na środku sceny 
Pęki proszę Pana 
Kostium pańskiej córki 
Pod pachą 
Najpierw po lewej 
Potem po prawej 
Toż to katastrofa. 
Jej podnoszenie rąk 
Na próbę 
Uważam 

Za absolutnie niezbędne. 
Ojciec nastawia głośnik na jeszcze głośniejszy odbiór 

Tarnino/Winter 
Dies etwas kann ich zwar nicht nennen 
Doch fu hl ich's hier wie Feuer brennen: 
Soll die Empfindung Liebe sein? 
Soll die Empfindung Liebes ein? 
Ja, ja die Liebe ist's allein, die Liebe 
Die Liebe die Liebe ist's alleinl 

O, wenn ich sie nur !inden kbnnte. 
O, wenn sie doch schon vor mir standel 
Ich wurde warm und rein, was wurde ich? 
Ich wurde sie voll Entzucken 
An diesen heissen Busen drucken, 
Und ewig ware sie dann mein , 
Und ewig ware sie dann mein, 
Ewig ware sie dann mein, 
Ewig ware sie dann mein. 

Doktor 
Grać w tym, 
Czego się nie znosi 
Bo się ma talent. 
Albo dlatego 
Bo się jest geniuszem. 
Albo nam każą różne okoliczności 
Na przykład własny ojciec 
To okropne . 
Teatr proszę Pana 
A zwłaszcza opera 
To piekło. 

Królowa nocy 
O zittre nicht, mein lieber Sohnl 
Du bist unschuldig weise, fromm. 
Ein Jungling, sowie du, 
vermag am besten, 
dies tiefbetrubte Mutterherz zu trbsten. 
Zum Leiden bin ich auserkoren, 
denn meine Tochter fehlet mir, 
durch sie ging all mein Gluck verloren, 
durch sie ging all mein Gluck verloren: 
ein Bosewicht ein Bosewichtentfloh mit ihr. 
Noch seh ich ihr Zittern mit 
bangem Erschuttern ihr angstliches Beben 
ihr schuchternes Streben. Ich musste sie mir 
rauben sehen. 
„Ach helftl ach helft!" war allles, 
was sie sprach; allein vergebens war ihr Flehen. 



AKT li 
Tawerna .. Pod Trzema Huzarami·. Królowa Nocy, Ojciec i Doktor 

przy okrągłym stole. Dwa stoliki kredensowe z lampami. Z tylu 

stoi kelner Winter. 

Doktor 
Znakomite przedstawienie 
Świetne wykonanie 
Wyjąwszy dyrygenta 
Co za brak 
Wyczucia partytury. 

Królowa Nocy 
Winter I 

Doktor 
Sztuczność! 

Królowa Nocy kiwa na Wintera 

Zdumiewa 
U publiczności 
Niezdolność do reakcji 
Ubóstwo fantazji 
Glupota wprost paraliżująca. 
Królowa mówi do stojącego za nią Wintera coś, 

czego nie można zrozumieć. Winter odchodzi. 

Glosy wchodzą falszywie 
Maly moment i już strach 
Ciągly strach 
W istocie 
Bez przerwy 
Jak w Covent Garden. 

Królowa Nocy 
Jak w Covent Garden. 

Ojciec 
Jak w Covent Garden . 

Doktor: 
Jak w Covent Garden 
W jak nieznośny sposób 
Można rozstroić 

Calą inscenizację 

Brak dokladności 
Proszę Pana. 

Ojciec 
Dzisiaj przedstawienie 
Trwalo dziesięć minut. 
Krócej niż premiera. 

Doktor 
Świetni wykonawcy 
Śpiewacy , ale brak dokladności 
Wtedy na nic, 
Wszystko na nic 
Slyszy bezblędnie 
Niewiarygodnie. 

Królowa Nocy 
do ojca 

Ty dobrze slyszysz 
Nie widzisz 
Ale slyszysz. 

Doktor 
Wszystko 
Najdrobniejszy szczegól 
Kto nic nie widzi 
Ma sluch niewiarygodny 
Ten ciągly strach 
Wyśmienite miejsca 
Oczywiście 

Michniewski 
Nie do przyjęcia . 

Królowa Nocy 
Myślę za każdym razem 
To już ostatni raz. 
kaszle 

Że wytrzymam, 
Że przet rzymam 
Ten jeden ra z 
I jeszcze jeden 
I jeszcze 
I nagle 
Już nie 
Już nigdy. 
Kaszle. Winter wchodzi z flaszką wina, 

podchodzi do Doktora, nalewa mu lyk, 

potem nalewa Królowej, potem Ojcu, 

potem do pe/na Doktorowi i odchodzi. 

Doktor 
Czego nam brak 
To precyzji 
Dokladności 

Bezwzględności 

Sztukmistrzowskiej sztuczności. 
Brak nam rzeczy 
Najbardziej sztucznej 
Jak partytura. 
Winter wchodzi z potrawami i podaje 

Ale przeraża glupotą 
Co czytamy w gazetach 
Ta bezczelność 
Kiedy ktoś pisze 
O czym pisać nie umie 
A więc nie rozumie 
Ograniczenie 
A wręcz skąpstwo 
Sztuczność. 

do Wintera 

Winter kiedy Pan pojmie, 
Że wszystko 
Jest ze wszech miar wątpliwe , 

Że na nic 
Nie można się zdawać, 
Że wszystko 
Daje pochop 
Do nieufności 
I pogardy 

Winter 
do Królowej 

Nadzwyczajny sukces 
Łaskawa Pani 
Gazety. 

... ... 

Doktor 
przerywa mu 

Klamstwa Winter, 
Same klamstwa 
To organy 
Niekompetencji, 
Każdy jest paszczą 
Z której bez przerwy. 

Królowa Nocy : 
Winter, 
Zawsze się boję 
Że spadnie 
Żelazna kurtyna 
kaszle 

Doktor 
rzyga 

Grubiaństwo 

Nikczemność . 

Winter wchodzi z grzankami 

Dawny sen Pani . 

Winter 
Podaje grzanki Ojcu . 
Wi e lmożna Pani 
Stale o tym m ówi la. 

Doktor 
Że ją zgniata 
Żelazna kurtyna . 
W Metropolitan Opera 
W istocie 
Spadla żelazna kurtyna. 
Winter wychodzi 

Na przedstawieniu 
Fidelia, na którym dyrygowal 
Fritz Busch . 

Królowa Nocy 
Z Kirsten Flagstad 
kaszle 

Ojciec 
Przed dwunastu laty. 

Doktor 
Istotni e 
Przypominam sobie. 

Ojciec 
Który zastępowal 
Bruno Waltera. 

Królowa Nocy 
wola 

Winter I 
kaszle 

Doktor 
Bu sch zastępowal 
Waltera . 

Królowa Nocy 
Gdybym mogla komuś za ufać , 

Ale nie ma czlow ieka 
Któremu bym ufala 
Łatwowie rność 

Już po niej 
To minęlo . 

do Wintera, który nalewa jej wody mineralnej 

Że to jest woda 
W to wierzę, 
Że to jest woda mineralna 

Winter 
W nic więcej 
W nic więcej nie wierzę 
W ogóle w nic. 
Patrzy w twarz Winterowi. 
Calkiem w nic, 
Tylko w jedno, 
Że woda 
Którą Pan nalewa 
To woda mineralna. 
A potem 
Po przedstawieniu 
Kiedy już po wszystkim 
Bezgraniczny apetyt. 

Doktor 
Jeśli chodzi o lokal tak renomowan y, 
Jak pod Holenderską Krową. 

Królowa Nocy 
wola do niewidocznego Wintera 

Slyszal pan, Winter 
Jeśli chodzi o lokal tak renomowany, 
Jak pod Holend e rską Krową. 

Doktor 
Nie jest to jedzenie 
Lecz ekstrwagancja. 

Królowa Nocy 
Pod Holenderską Krową 
Trzeba koni ecz nie 
Jeść rozbratel z cebulką albo 
Befsztyk po tatarsku. 

Doktor 
Rozbratel z cebulką albo 
Befsztyk po tatarsku . 

Królowa Nocy 
Przyrządzi ć go sobie 
Samemu, 
Samemu zmieszać i rozgnieść 
Samemu. 
Winter to rozumi e. 
wola do Wintera za sceną 

Prawda, Winter 
Pan to 
Rozumie . 

Doktor 
Niezawodny czlowiek 
Nigdy nie wypada z roli. 



Ojciec 
Też urodzony 
Pod Skorpionem. 

Królowa Nocy 
do Ojca 

Wszystko gotowe 
Ty jedziesz w góry, 
A ja chcę jechać 
Na tournee 
Sama. 
do Doktora 

Gdy jest coś ważnego 
Nie slyszy, 
Nagle traci także 
Sluch. 
nagle wola 

Winter I 
wchodzi Winter 

Telegram Winter, 
Proszę notować . 
Winter bierze papier i olówek 

Opera Królewska, Sztokholm. 
Winter notuje 

Winter 
Opera Królewska, Sztokholm. 

Królowa Nocy 
Z powodu nagiej ciężkiej choroby. 

Winter 
Z powodu nagiej ciężkiej choroby. 

Królowa Nocy 
Dotrzyma nie kontraktu niemożliwe 
Z żalem odwoluję i tak dalej. 
Nadać zaraz 
Już 

Natychmiast 
Kaszle. Winter wychodzi. 

Doktor 
Ależ pani 
Wcale . 

Królowa Nocy 
Wcale nie jest chora 
To chce pan powiedzieć 
Ale ja nie jadę do Sztokholmu 
I nie jadę 
Do Kopenhagi też nie jadę. 
wola 

Winterr 
wchodzi Winter 

Proszę notować. 

Winter notuje 

Opera Królewska, Kopenhaga. 

Winter 
Opera Królewska, Kopenhaga. 

Królowa Nocy 
Z powodu nagiej ciężkiej choroby. 

Winter 
Z powodu naglej ciężkiej choroby. 

Królowa Nocy : 
Dotrzymanie kontraktu niemożliwe 
Z żalem odwoluję i tak dalej. 
Nadać oba 
Natychmiast I 
Winter wychodzi. 
Jadę z Ojcem 
W góry, 
Żadnych koloratur, 
Nigdy jeszcze 
Nie odwolalam przedstawienia 
ale naraz kaszle 

Doktor 
Choć pierwszy raz 
Jest to klamstwo 
Może to być naraz 
Śmiertelna choroba. 
Królowa i Doktor śmieją się 

Trzeba mieć silę 
By odmówić. 

Ojciec 
N ie znosi sprzeciwu 
Żadnego sprzeciwu. 

Doktor 
Zerwać coś 
Co stalo się przyzwyczajeniem 
Albo 
Albo w ciągu przedstawienia 
Na przyklad w środku arii zemsty. 

Królowa Nocy 
Der Holle Rache kocht in meinem Herzen. 
Królowa Nocy śpiewa fragment arii .. Der Holle Rache„ 

nienaturalnie skracając pauzy. Nagle przerywa. 

Królowa Nocy 
Zignorować orkiestrę 

Zignorować partnerów 
Zignorować publiczność 
Zignorować wszystko. 
Stać 
I nie robić nic 
Tylko się gapić 
Na wszystko się gapić. 
Nagle 
Calkiem nagle 
Na przyklad w Metropolitan Opera 
Albo w Covent Garden. 
Oczywiście 
W najefektowniejszym miejscu 
Zerwać przedstawienie, 
Klasnąć w ręce 
Pokazać język 
I zejść ze śmiechem. 

Doktor 
Widzimy artystkę teatru 
Slyszymy proszę Pana 

• ... ... ... 

Wyszkolony glos 
Sopranistkę koloraturową. 

Królowa Nocy 
Ze śmiechem 
Ze śmiechem 
Ze śmiechem 
kaszle co jakiś czas 

Nagle 
śmieje się 

Calej publiczności 
śmieje się 

Nie I 
patrzy na Ojca 

Nie przy nim 
Przy nim nie. 

Pani Vargo 
Ależ niech Pani mówi 
Co chce Pani powied z ieć . 

Ojciec laskawej Pani 
Przyjmuje wszystko, 
Co Pani robi, 
A jesteśmy już przecież 
Wszyscy w swobodnym nastroju. 

Królowa Nocy 
w swobodnym nastroju wola 

Winterl 
Winter! 
Winter, co robić 
Kiedy coś 
Chce się powiedzieć, 
A nie można powiedzieć, 
Bo byloby przykro 
Przynajmniej jednej z osób. 
patrzy na Ojca 

Winter! 
Winter nie może udzielić odpowiedzi. 
Plunąć w twarz 
Calej publiczności. 
wybucha glośnym śmiechem 

Winter, 
Proszę przynieść 

Wie Pan już, co. 

Doktor 
Przyrzeklem ojcu laskawej Pani, 
Że w restauracji będę dalej 
Objaśnia! sekcję zwlok. 
Królowa kaszle 

Pani Vargo 
Przede wszystkim córka 
Musi się strzec wszelkich przeziębień 
Wciąż na granicy 
Wszelkich chorób 
Cialo ludzkie 
Trwa w ciągłej trwodze 
W śmiertelnej trwodze. 
Królowa kaszle 

Budzimy się 
I myślimy, 
Że już po nas. 
Jakiś ból 

Proszę Pana, 
Bolesność przy ruchu 
I myślimy 
Że już koniec. 
do Ojca 

Chęć 

By umrzeć. 
Winter wchodzi z flaszką szampana 

Wpól do drugiej. 

Doktor 
Wpól do drugiej . 

Królowa Nocy 
Wpól do drugiej. 

Doktor 
Dlugo znosimy 
Różne okoliczności 

Różne uklady 
I nagle padamy trupem. 

Ojciec 
Padamy trupem. 

Kapelmistrz 
Na kupie gnoju 
Proszę Pana. 
Kultura to kupa gnoju, 
Na której udają się różne 
Teatralności 

I muzykalności, 
Ale proszę pana 
To kupa gnoju. 
nalewa wszystkim szampana 

Rozk lada się nogi zwlok 
Bierze się nóż brzuścowy 
Ściąga lewą ręką 
Penis nieco do dolu, 
Przez co skóra spojenia Łonowego 
Ulega napięciu 
I prawą ręką prowadzi cięcie, 
Poczynając od spojenia 
Łukowato na zewnątrz ku lewej , 
Łukowato 

Proszę Pana 
Ku dołowi 
Aż do wysokości kiszki stolcowej 
I anusu 
I odciąga się penis wraz z moszną 
Na lewo. 
Królowa Nocy kaszle 

Takież cięcie 

Po prawej stronie 
Przecina się 
Krótkimi pociągnięciami 
Ruchem piły 
Luźne tkanki 
Aż do wolnego końca spojenia. 
Wbija się tam nóż 
I tnie się Łukowato 
Tkankę lączną 

Dna miednicy. 
do Wintera 

Winter, 



Czy nie za późno 
Na jeszcze jedną flaszkę? 

Winter 
Ależ Wielmożna Pani. 

Doktor 
Dobrze dobrze, Winter. 

Królowa Nocy 
Znowu 
Przez caŁą noc 
Będą mi chodzić po gŁowie 
Koloratury 
Strach 
I wstręt 
Do wszystkiego 
Co się wiąże 
Z wielką operą. 
ziewa 

Kapelmistrz 
do Ojca 

Jeśli zsumujemy 
Kretyństwo 
Proszę Pana 
Które panuje w tym gatunku sztuki 
Z prostactwem widzów 
Przyjdzie nam zwariować. 
Królowa kaszle 

A jesteśmy zbyt inteligentni 
By tego proszę Pana 
Nie dostrzegać. 

Scena powoli pogrąża się w mroku. 

Doktor obraca się do Ojca. 

Ale Łaskawy Pan 
Tego nie zauważa 
I już przez dŁugi czas 
Jak sądzę, przez dziesięć lat 
Albo i dlużej 
Stale żyje 
W mroku 
Podobnym do tego, 
Który teraz zapada. 
Ten rodzaj egzystencji 
To niewątpliwie 
Dowód kompetencji 
Malo kto 
Egzystować może 

W tak intensywny sposób. 
ŚwiatŁo 
To nieszczęście. 
na scenie 1est całkiem ciemno 

Królowa Nocy 
po chwili 

To wyczerpanie, 
Wyczerpanie i nic więcej. 
słychać jak ktoś przewraca na stole flaszki i szklanki 

koniec 



KRZYSZTOF WARLIKOWSKI 
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[PWST, Kraków). W latach 1992 -93 byl asystentem Petera Brooka przy realizacji lmpression s de Pelleas 

według Debussy' ego [Buffes Du Nord, Paryż). Swą samodzielną pracę reżyserską zapoczątkował przedsta

wieniami: Białe noce wg Dostojewsk iego podczas warsztatów Brooka w Krakowie !PWST, 1992, dyplom 

reżyserski); Auto da fe Eliasa Canettiego !PWST, Kraków), Zbrodnia przy ulicy Lourcine Labiche'a !PWST, 

Wrocław). Markiza O według Heinricha von Kleista [Stary Teatr, Kraków). Trucizna teatru Rudolfa Sirery 

!Teatr Nowy, Poznań). Kupiec wenecki Szekspira [Teatr Horzycy, Toruń] i Roberto Zucco Bernharda-Marie 

Koltesa !Teatr Nowy, Poznań]. Brał udział w warsz tatach pod kierunkiem Petera Brooka podczas festiwalu 

Wiener Festwochen. Był także asystentem Krystiana Lupy przy realizacji Malte według Rainera M. Rilkego 

[Stary Teatr, Kraków). Druga polowa lat dziewięćdziesiątych przyniosła szereg 

nowych realizacji artysty w kraju i za granicą . Za adaptował i wyreżyserował opowiadanie Klausa Manna 

Zakratowane okno w spektaklu Ludwig - Tod eines Koenigs IKammerspiele, Hamburg) oraz fragmenty 

prozy Prousta W poszukiwaniu straconego czasu po dczas warsztatów pod kierunkiem Giorgio Strehlera 

!Piccolo Teatra, Mediolan) . W Izraelu, na scenie Beit Zvi w Tel Avivie zrealizował Proces Kafki 11995] oraz 

Hamleta Szekspira 11997). Kolejne prace teatralne reżysera to: Zatrudnimy starego clowna Mateia Visnieca 

[Stary Teatr, Kraków 1996], Elektra Sofoklesa !Teatr Dramatyczny, Warszawa), Opowieść zimowa Szekspira 

!Teatr Nowy, Poznań, 1997]. nagrodzona Honorowym Yorrikiem na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. 

W tym samym roku wystawił Tancerza mecenasa Kraykowskiego Gombrowicza dla radomskiego Festiwalu 

Gombrowicza [Teatr Powszechny, Radom). W 1998 roku zrealizował Poskromienie złośnicy Szekspira [Teatr 

Dramatyczny, Warszawa), a spektakl ten został nagrodzony za najlepszą reżyser i ę na Festiwalu Szeksp ir

owskim w Gdańsku. Przygotował też: Peryklesa Szekspira [Piccolo Teatra, Mediolan). Zachodnie Wybrzeże 

Koltesa [Teatr Gavelli, Zagrzeb i Teatr Studio, Warszawa) oraz Fenicjanki Eurypidesa [Beer Sheva Theatre, 

Izrael). W 1999 roku pracował nad Wieczorem Trzech Króli i Burzą Szekspira w Stuttgarcie 

[Staatstheaterl. a w Warszawie wystawi! Hamleta Szekspira i Bachantki Eurypidesa 12001) 

w Teatrze Rozmaitości. Na warszawskiej scenie operowej zadebiutował przygoto-

wując prapremierową inscenizację opery Roxanny Panufnik The Music 

Programme w Teatrze Wielkim, a ostatnio zrealizował 

tam Don Carlosa Verdiego . 



WOJCIECH MICHNIEWSKI 

Jeden z cz ołowych polskich dyrygentów. Od piątego roku życia muzyka stała się integralną 

częścią jego życi a . Okazał wsz echstronne zdolności muzyczne, szczególnie jako skrzypek. Studiował dyry

genturę u prof. Stanislawa Wi słockiego w Akademii Muzycznej w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem . 

Jednocześnie st udiował teorię muzyki oraz kompozycję. Jako dyrygent przejawia ogromną aktywność. 

Od 1973 r. byl blisko związany z Filharmonią Narodową w Warszawie jako asystent dyrygenta i od 1976 do 

1978 roku jako st aly dyrygent. W latach 1979-1981 byt dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w Łodzi, 

a od 1979 do 1983 roku dyrektorem muzycznym Sceny Współ czesnej Warszawskiej Opery Kameralnej . 

W latach 1984-1987 byt gościnnie głównym dyrygentem Polsk iej Orkiestry Kameralnej, znanej dzisiaj jako 

Sinfonia Varsovia. W 1987 r. objął stanowisko dyrektora naczelne go i artystycznego Filharmonii 

Poznańskiej. Funkcję tę pełnił do 1991 r.; od tej pory nie przyjmuje ż adnych propozycji stałe j współpracy 

i dyryguje wyłącznie gościnnie. Ma na swo im koncie wiele nag rań telewizyjnych, 

radiowych i płytowych . Dyrygował w niemal wszystkich krajach Euro py, Kanadzie, Argentyni e, Meksyku, 

Hongkongu, Stanach Zjednoczonych i na Kubie. Występował w takic h salach, jak: Filharmoni a 

i Schauspielhaus w Berlinie, Teatra alla Scala w Mediolanie, Barb ican Hall w Londynie, Teatra Colon 

w Buenos Aires. Brat udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych. Wojciech Michniewski 

jest artystą bardzo wszechstron nym, dyryguje zarówno koncertami symfonicznymi, jak i operam i. Ceniony 

jest nie tylko jako znawca klasycznego repertuaru, ale także za swoje interpretacje muzyki XX w ieku 

i muzyki najnowszej. Współpracuj e z warszawskim Teatrem Wielkim, gdzie w 1995 r. przygotował 

muzycznie prapremierę opery Elżbiet y Sikory Wyrywacz serc, w 1997 r. poprowadził orkiest rę podczas 

recitalu Ewy Podleś, a w 2000 - dyrygował prapremierą opery The Music Programme Roxanny Panufnik. 

Jest laureatem konkursu dyrygenckiego w Katowicach [1974), dorocznej nagrody 

polskich krytyków „Orfeusz" za kon cert inaugurujący Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 

„Warszawska Jesień" [1975), Pri x RAI za własną kompozycję Szeptet [1975). I nagrody „Guido Cantelli" 

na Międzynarodowym Konku rsie Dyrygenckim w Teatra alla Scala [Mediolan, 1977). 

Brązowego Medalu na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Ernesta 

Ansermeta w Genewie [19781 oraz Nagrody Krytyki na Musikbiennale 

w Berlinie [1987]. W 1996 r. uhonorowany został statuetką 

„Fryderyka" za płytę z muzyką Witolda Lutosławskiego, 

nagraną wspólnie z Krzysztofem Jakowiczem 

i z orkiestrą Sinfonia Varsovia . 



MAŁGORZATA SZCZĘŚNIAK 

Scenogra f teatralny. Jest absolwentką Wydziatu Psychologii Uniwersytetu Jagielloń skiego w Krakowie 

(197 6). W latach 1977-81 kontynuowata studia doktoranckie na tym wydziale, zaś w la tach 1981 -84 uczyta się 

na Wydziale Malarstwa, krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1990 r. wzięta udzi aŁ w Quatriennale 

Scen ografii w Pradze, a w 1994 roku - w Wystawie MŁodych Scenografów w Katowicach . Jej najważniejsze 

prace scenograficzne to: Mefisto wg Klausa Manna, w reżyserii Jeana-Paula Garni era (PWST, Kraków, 1991]; 

Zdrada Harolda Pintera (Stary Teatr, Kraków, 1993]; Don Kichote wg Cervantesa (St ary Teatr, Kraków, 1994]; 

Czajka Antoniego Czechowa (Teatr Polski, Wroctaw, 1995]; Peer Gynt Henryka Ibsena (S tary Teatr, Kraków, 

19961- wszystkie do przedstawień w reżyserii Ma rka Fiedora; Oleanna Davida Mameta w reżyserii Paula 

Lamperia (Stary Teatr, Kraków, 1995]; Iwona , księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza w reżyserii Jana 

Peszka (Teatr X, Tokio, 1996] oraz w reżyserii Ewy Buthak (Teatr Studio, Warszawa, 1997). 

Jest autorką scenografii do takich spektakli zrealizowanych przez 

Krzysztofa Warlikowskiego, jak: Białe noce wg Fiodora Dostojewskiego (PWST, Kraków, 1992]; Auto da fe wg 

Eliasa Canettiego (PWST, Kraków, 1992]; Zbrodnia przy ulicy Lourcine Eugene Labiche'a (PWST, Wroctaw, 

1993]; Markiza O Hainricha von Kleista (Stary Te atr, Kraków, 1993]; Trucizna teatru Rudolfa Sirery (Teatr 

Nowy, Poznań, 1994]; Kupiec wenecki Szekspira (Teatr Horzycy, Toruń, 1994]; Ludwig-Tod eines Koenigs wg 

Zakratowanego okna Klausa Manna (Kammerspiele, Hamburg, 1994]; Roberto Zucco Bernarda Marii-Koltesa 

(Teatr Nowy, Poznań, 1995]; Proces Franza Kafki (Beit Zvi , Tel Aviv, 1995]; Zatrudnimy starego clowna Matei 

Visnieca (Stary Teatr, Kraków, 1996]; Elektra Sofoklesa (Teatr Dramatyczny, Warszawa, 1996]; Opowieść 

zimowa Szekspira (Teatr Nowy, Poznań, 1997]; Tancerz mecenasa Kraykowskiego Witolda 

Gombrowicza, (Teatr Powszechny, Radom, 1997); Hamlet Szekspira (Beit Zvi, Tel Aviv, 

1997]; Poskromienie złośnicy Szekspira (Teatr Dramatyczny, Warszawa, 1998]; 

Perykles Szekspira (Piccolo Teatra, Mediolan, 1998]; Zachodnie Wybrzeże 

Bernarda M. Koltesa (Teatr Gavela, Zagrzeb i Teatr Studio, Warszawa 1998]; 

Fenicjanki Eurypidesa (Beer Sheva Theatre , Izrael, 1998]; Wieczór Trzech Króli 

i Burza Szekspira (Staatstheater, Stuttgart, 1999] oraz Hamlet Szekspira (1999] 

i Bachantki Eurypidesa (Teatr Rozmaitości, Warszawa, 2001]. Zaprojektowata 

także scenografię do prapremiery opery Roxanny Panufnik The Music 

Programme oraz do premiery Don Carlosa Verdiego 

w statecznym Teatrze Wielkim . 



o b s a d a cast 

K r ó l o w a N o c y Queen of the Night 

OLGA PASIECZNIK 
NATALIA PUCZNIEWSKA 

O j c i e c Father 

JERZY ARTYSZ 

0 O k t O r Doctor 

JONATHAN PETER KENNY 

p a n i V a r g o fvfrs Varga 

STANISŁAWA CELIŃSKA 

K e l n e r W i n t e r Walter Winter 

JACEK LASZCZKOWSKI 

K a p e l m i s t r z Kapellmeister 

WOJCIECH MICHNIEWSKI 

Orkiestra Opery Narodowej Orchestra of the National Opera 

dzieci z Chóru Alla Polacca chi/dren of Alla Polacca Chorus 

statyści extras 

dyrygent conductor 

WOJCIECH MICHNIEWSKI 

wspólpraca realizatorska: 

asystent dyrygenta: Piotr Wajrak 

asystent reżysera: Andrzej Bartmański, Malgorzata Siuda !PWST) 

asystenci scenografa: Irena Gaj, Stanislaw Kuczkowski 

kierownictwo Chóru Alla Polacca: Sabina Wlodarska 

pianisci-korepetytorzy solistów: Miloslawa Brzezińska, Maciej Grzybowski 

przygotowanie statystów: Wieslaw Borkowski 

inspicjenci: Halina Kerner, Andrzej Wojtkowiak 

sufler: Lech Jackowski 

kierownictwo obsługi sceny: Andrzej Wróblewski 

kierownictwo produkcji dekoracii i kostiumów: Boguslaw Synkiewicz 

opracowanie projekcji video: Marian Tarczyński 

dźwięk Iwona Saczuk: Malgorzata Skubis 



OLGA PASIECZNIK sopran 
Urodzita się na Ukrainie. Początkowo studiowata pedagogikę muzyczną w rodzinnym Równem [fortepian, 

dyrygentura i śpiew). następnie ukończyła studia wokalne w Konserwatorium Kijowskim, a studia podyplo

mowe odbyta w Warszawskiej Akademii Muzycznej. Od 1992 roku jest solistką Warszawskiej Opery 

Kameralnej. Z zes połem tym występowałam . in. na: Drezdner Musik Festspiele, Festiwalach Mozartowskich 
w Madrycie [1994) i Wiedniu [1997); odbyta także tournee po Japonii. Uczestniczyła w Festiwalach Kultury 

Polskiej w Toronto i Friedrichshafen . Jest laureatką wielu konkursów wokalnych, m.in. w: s'Hertogenbosch, 

Brukseli, Helsinkach. Brata udział w wielu prestiżowych międzynarodowych festiwalach muzycznych. 

W swoim repertuarze posiada partie sopranowe w operach: Koronacja Poppei Monteverdiego, Dydona 

i Eneasz Purcella, Alceste Lully' ego, lmeneo Haendla, Wesela Figara i La finta semplice Mozarta oraz 

Turek we Włoszech Rossiniego. Role te przyniosły jej wielkie uznanie publiczności i krytyki. Śpiewała 
w paryskim Theatre des Champs-Elysees jako Pamina w Czarodziejskim flecie Mozarta [1998). wystąpiła 

z orkiestrą Teatra del Maggio Musicale Florentino [1999); z Orchestre Co lonne w paryskiej Salle Pleyel 

[20001. W tym samym roku wykonała partię Fiorilli w Turku we Włoszech Rossiniego na scen ie Opera 

de Massy i wystąpiła jako Mimi w Cyganerii Pucciniego w Fińskiej Operze Narodowej. 

Artystka występuje z równym powodzeniem w repertuarze kameralnym i oratoryjno-symfon icznym dając 

recitale we wszystkich niemal krajach Europy. Stale współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii 

Narodowej. Orkiestrą Opery Narodowej w Kijowie, Sinfonią Varsovią i Narodową Orkiestrą Symfoniczną 

Polskiego Rad ia w Katowicach. W 1997 roku otrzymata „Paszport Polityki" w dziedzinie kultu ry. 

Jest laureatką „Fryderyka" za najlepsze solowe nagranie [Pieśni kurpiowskie Karola Szymanowskiego) 

i „Orfeusza" Iza najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora podczas „Warszawskiej Jesieni", 1999). 

W jej dorobku nagraniowym znajdują się m.in. opery: Alcide Bortniańskiego, Zenobia Hassego, lmeneo 

Haendla, płyty z muzyką polskiego baroku, utwory Monteverdiego , kantaty Telemanna, Requiem Mozarta, 

Msza Nelsońska Haydna, cykle wokalne Lutosławskiego i Szymanowskiego. 

„ 
"' 

-"' 

JONATHAN PETER KENNY kontratenor 
Urodzi! się w Li verpoolu. Studiował na Universytecie Exeter oraz w Guildhall School of Music and Drama. 

Znany jest z interpretacji partii w operach Haendla, takich, jak: Ezio [Festiwal Haendlowski w Karlsruhe). 
Juliusz Cezar [Royal Opera Covent Garden). Flavio [Festiwal w Amsterdamie). Tamerlana [Opera w Dublinie 

i Covent Garden Festival w Me lbourne). Amadigi IFestival Covent Garden w Lizbonie i Miedzynarodowy 

Festiwal w Melbourne). Śpiewa! także m.in.: Pasterza w Orfeuszu Monteverdiego [Festiwal w Salzburgu, 
English National Opera). tytułową partię w Orfeuszu i Eurydyce Glucka [Scottish Opera). a także Śmierć 
w Raju utraconym Pendereckiego. Do ostatnich osiągnięć artysty należą role w operach: Jephtha 

[Nederlandse Bach Vereinigingl. Serse, Rodelinda [Opera Theatre Company). Hey, Perspehone' i Tobias 

and the Angel [Almeida Festivall i in. 

Dokona! wie lu nagrań dla wytwórni płytowych, nagra! m.in. Izrael w Egipcie i Agrippinę Haendla, 

La convervione di Clodoveo Caldary z Le Parlement de Musique [Accord); oraz Dydonę i Eneasza Purcella 

pod dyrekcją Johna Gardinera dla Philipsa. Pasja wg św. Mateusza Johanna S. Bacha zarejestrowana na 

płycie CD, doczekała się filmu telewizyjnego w reżyserii Jonathana Millera, a artysta wykonywa! ją także 

we Francji i w Hiszpanii. Rodney Milnes nazwa! go w „The Times" „jednym z najbardziej muzykalnych 

kontratenorów", a Michael John White w „The Independent on Sunday" - śpiewakem posiadającym „jeden 

z najczystszych głosów kontratenorowych, jakie istnieją". 



STANISłAWA CELIŃSKA aktorka teatralna i filmowa 

Absolwentka Wydziatu Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoty Teatralnej w Warszawie [ 1969). Związana 

kolejno z warszawskimi teatrami: WspóŁczesnym, Nowym, Dramatycznym, Studio i Rozmaitości, a także 

Nowym w Poznaniu. Zadebiutowata jako Aniela w sztuce Aleksandra Fredry Wielki człowiek do małych 

interesów. W jej bogatym repertuarze teatralnym znajdują się role w spektaklach: Matka Witkiewicza, 

Potęga ciemności Totstoja, Bal manekinów Jasieńskiego, Opera za trzy grosze i Mahagonny Brechta, 

Pastora/ka Schillera, Don Juan Moliera, Edward li Marlowe·a, Kordian Stowackiego, Łaźnia Majakowskiego, 

Portret Mrożka, Gdyby Schaettera, O co biega? Kinga, Zachodnie Wybrzeże Koltesa, Hamlet Szekspira, 

Mi/ość na Madagaskarze Turriniego, Bachantki Eurypidesa i in. Wspótpracowata m.in z takimi twórcami, 

jak : Jerzy Kreczmar, Erwin Axer, Kazimierz Rudzki, Tadeusz Łomnicki, Zygmunt Hubner, Janusz Warmiński, 

Ryszard Pery!, Krzysztof Zaleski, Maciej Prus, Bohdan Cybulski, Jerzy Grzegorzewski, Piotr Cieślak 

i Krzysztof Warlikowski. Wielokrotnie występowata w Teatrze Telewizji, gdzie zagrata blisko 60 ról. 

Jako aktorka filmowa zadebiutowata w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie [1970). Pracowata również 

z takimi reżyserami, jak: Krzysztof Zanussi [Hipoteza, Cwał). Jerzy Antczak [Noce i dni, Dama kameliowa). 

Janusz Majewski [Zaklęte rewiry, Z/oto dezerterów). Stanistaw Bareja [Nie ma róży bez ognia). Gerard 

Zalewski [Dom moich synów). Łukasz Wylężatek [Balanga). Barbara Sass [Historia niemoralna, Tylko 

strach). Andrzej Barański [Owa księżyce). Jerzy Stuhr [Spis cudzołożnic!, Jerzy Łukaszewicz [Faustyna). 

Waldemar Krzystek [Polska śmierć). Krystyna Janda [Pestka). Janusz Kondratiuk [Zlote runo) i Juliusz 

Machulski [Pieniądze to nie wszystko). 

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Otrzymata m. in.: Ztote Grono za rolę Niny w filmie Krajobraz 

po bitwie [ 1970). Nagrodę za rolę Synowej w spektaklu Wcześniak podczas Kaliskich Spotkań Teatralnych 

[1978). Nagrodę Komitetu ds PR i TV [1982). Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za szlachetną formę 

poetyckiej interpretacji poezji w spektaklu Oe profundis [1985) i Nagrodę XIX Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdańsku za rolę w filmie Spis cudzołożnic [1994). 

N 
on 

... 
on 

NATALIA PUCZNIEWSKA sopran 

Ukończyta poznańską Akademię Muzyczną w klasie Ewy Wdowickiej . Już w czasie studiów brata udziat 

w przedstawieniach akademickich dwóch oper Mozarta: Czarodziejskiego fletu [Królowa Nocy) i Dyrektora 

teatru [Rossignolll. W 2000 roku zostata laureatką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Sylwii 

Geszty w Luksemburgu [IV nagroda i nagroda publiczności) oraz Międzyuczelnianego Konkursu Wokalnego 

w Dusznikach-Zdroju [li nagroda). Brata udziat w kursach wokalnych prowadzonych przez Helenę Łazarską, 

Jerzego Artysza, Leopolda Spitzera, Sylvię Geszty i Ryszarda Karczykowskiego. Wspótpracuje z poznańskim 

Teatrem Wielkim im. Stanistawa Moniuszki. Ma w repertuarze partie: Noriny w Don Pasquale Donizettiego, 

Hanny w Strasznym dworze Moniuszki, Papageny w Czarodziejskim flecie, Blondy w Uprowadzeniu z seraju 

i Barbariny w Weselu Figara Mozarta, Adeli w Zemście nietoperza Johanna Straussa oraz Kopciuszka 

w przedstawieniu dla '!:Jzieci Krasnoludki, krasnoludki Katarzyny Gaertner. Na scenie Teatru Wielkiego 

- Opery Narodowej debiutowata jako Gtos z nieba w Don Carlosie Verdiego. 



JERZY ARTYSZ baryton 

Studiował śpiew na Wydziale Wokalnym oraz skrzypce na Wydziale Instrumentalnym w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Warszawie. W 1959 roku ukończy! z wyróżnieniem śpiew w klasie Marii Halfter. Studia 

wokalne uzupełnia! w Mediolanie u Marii Carbone. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów 

wokalnych. Przez 36 lat by! solistą Teatru Wielkiego - Opery Narodowej [1964-90). W tym okresie wspólpra

cowal również jako wokalista i reżyser z Warszawską Operą Kameralną. Wielokrotnie uczestniczy! w festi

walach muzycznych w kraju i za granicą. Koncertowa! niemalże w całej Europie, w Kanadzie, USA i Izraelu. 

W jego repertuarze znajdują się glówne partie barytonowe, poczynając od baroku [Orfeusz Monteverdiego) 

aż do wspólczesnych [Jutro Bairda, Wozzeck Berga, Czarna maska Pendereckiego). Role, którymi zdobył 

największe uznanie publiczności i krytyki, to: hrabia Almaviva, Scarpia, Holender Tulacz, Falstaff i Macbeth. 

Występowal również jako solista w koncertach symfonicznych i oratoryjnych. Wspólpracowal z takimi dyry
gentami, jak: Witold Rowicki, Bohdan Wodiczko, Jurgen Jurgens, Joseph Pons, Kurt Masur i in. W dorobku 

artystycznym ma niezliczoną ilość recitali, podczas których prezentowa! najsłynniejsze cykle liryki wokalnej. 

Prowadzi niezwykle aktywną dzialalność pedagogiczną. Od wielu lat jest profesorem śpiewu na Wydziale 

Wokalnym w warszawskiej Akademii Muzycznej. By! gościnnym pedagogiem wielu międzynarodowych 

kursów wokalnych, a także dyrektorem artystycznym Letniej Szkoly Operowej przy Teatrze Fortuny w Reus 
i Escole de l'Opera de Barcelona. Zasiada! w jury międzynarodowych konkursów śpiewaczych w Busseto, 

Barcelonie, Genewie, Tuluzie i Warszawie. Uhonorowany zostat doroczną nagrodą Związku Kompozytorów 

Polskich za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wykonawstwa i propagowania polskiej muzyki wspólczesnej 

(1980) i nagrodą ministra kultury i sztuki [1981l. 

"' "' 

JACEK LASZCZKOWSKI tenor 
Naukę rozpaczą! w Państwowej Szkole Muzycznej w Białymstoku w klasie klarnetu. Śpiew studiował 
w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. 
Byt dwukrotnym stypendystą ministra kultury i sztuki. Jeszcze jako student wystąpi! w Wiedeńskiej 
Kammeroper jako Ernesto w Don Pasquale Donizettiego. Równolegle studiował w Akademii Rossiniowskiej. 

Debiutowal w Warszawskiej Operze Kameralnej śpiewając w Uprowadzeniu z seraju Mozarta. W 1991 roku 
zostal laureatem Ili nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Vercelli [Wlochy). Rok później 
wziąl udziat w prawykonaniu opery Ermione Rossiniego, które odbylo się w londyńskiej Queen Elisabeth 

Hall. Koncert ten byt transmitowany i nagrywany przez radio BBC 3. 

W 1994 roku wziąl ud~ iat w Rossini Opera Festival (Pesaro). gdzie wystąpil w Semiramidzie, spektaklu 

prowadzonym przez Rogera Norringtona i u boku tak ich gwiazd, jak Cecilia Gasdia i Rockwell Blake . 
Podczas Festiwalu della Valle d'\tria we Włoszech uczestniczy! w prapremierze stulecia opery Saveria 

Mercadante'a Caritea, Regina di Spagna (1995), wydanej również na ptycie kompaktowej. W 1996 r. wystąpi! 
w mediolańskiej La Scali śpiewając w Graczu Prokofiewa. W tym samym roku zagral gtówną rolę w telewi

zyjnym filmie fabularnym Dusza śpiewa w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Wziąl również udzial w pelnome

trażowym filmie tego reżysera Brat naszego Boga wedtug dramatu Karola Wojtyły. 

Prowadzi bogatą działalność koncertową. Występował z recitalami na scenach Hiszpanii, Wioch, Francji, 

Holandii, Belgii, Danii, Austrii, Niemiec, Anglii, Chorwacji i Slowenii. Posiada niezwykle rzadką umiejętność 
pogodzenia gtosu tenorowego z sopranowym i od dwóch lat odnosi sukcesy jako sopranista specjalizujący 
się w muzyce barokowej. Dokona! wielu nagrań dla telewizji, radia oraz wydawnictw płytowych. 
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