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Tym, którzy nie powrócili z morza ... 

Cmentarz Centralny w Szczecinie to miejsce szczególne. Ta malownicza, okazała nekropolia jest 
trzecią co do wielkości w Europie. Powstawała w latach 1900 - 1901 według projektu Wilhelma 
Meyera-Schwartaua, architekta miasta Szczecina w latach 1891-1921. W zamyśle autora projektu 
znajdowało się nie tyle zwykłe miejsce pochówku zmarłych, co park funeralny- rozległy, pełen zieleni, 
akcentujący piękno przyrody, a przez to skłaniający do zadumy i refleksji. Wraz ze wspaniałą 
kompozycją przestrzenną cmentarza harmonizują godne zainteresowania elementy architektoniczne -
m.in. brama główna w stylu neoromańskim, zbudowana na początku poprzedniego wieku oraz liczne 
pomniki wzniesione dla upamiętnienia tych, których porwał wiatr historii - m.in. bohaterów września 
1939 roku, ofiar Katynia, pionierów Szczecina, ofiar stalinizmu czy też poległych w grudniu 1970 roku. 
Pamięć o tych ostatnich przywołuje najstarszy na Cmentarzu Centralnym Żelazny Krzyż przy drugiej 
bramie cmentarnej, z początku wzniesiony ku pamięci żołnierzy poległych w wojnie francusko
pruskiej 1870-71, a następnie w 1980 roku skojarzony z tymi, którzy życie swe stracili w walce 
z dyktaturą i zostali potajemnie pochowani nieopodal bramy. 

Swój pomnik w nekropolii maja również Ci, którzy nie powrócili z morza. Pamięć o ich losie trwale 
wpisuje się w historię mieszkańców Szczecina. Wielu z nich doświadczyło smutku po stracie bliskich, 
którzy odpłynęli w ostatni rejs. Liczne szczecińskie rodziny pielęgnują pamięć o ludziach morza, 
których pochłonął bezlitosny żywioł Posejdona. Odpowiedzią Opery na Zamku na ową tęskną refleksję 
są niezwykłe koncerty, organizowane na Cmentarzu Centralnym corocznie, począwszy od 2002 roku. 
Raz do roku - w czerwcu - cmentarną ciszę przerywa muzyka. Żałobne dżwięki snują się po alejach 
Cmentarza, rozpraszając mrok wieczoru. Melodia nie zakłóca spokoju zmarłych. Przeciwnie - pozwala 
żyjącym skupić się na tym, co ważne dla tych, którzy odeszli; skłania do zadumy i przywołuje 
w myślach słuchaczy obraz ich bliskich. Niekiedy wywołuje wspomnienia i porusza wnętrze serca. 
Przywodzi na myśl pytanie o sens przemijania. Łagodnie, acz stanowczo wdziera się w umysły, 
pozostawiając refleksję na temat kruchości życia. Konstytuuje nasz byt istoty myślącej i czującej. 

Kilkukrotnie publiczność doświadczała tego, słuchając Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta -
mszy żałobnej, której tworzenie przerwała kompozytorowi śmierć. Dżwięki tego utworu - klasycznie 
zrównoważonego, aczkolwiek pełnego uczucia i dramatycznego wyrazu - niezwykle poruszały 
słuchaczy wspominających tych, którym nie było dane powrócić do portu. W 2005 roku zaś uczestnicy 
koncertu mieli okazję wysłuchać Requiem Giuseppe Verdiego - utworu napisanego przez 
kompozytora na cześć jego przyjaciela, poety Alessandro Manzoniego. Natomiast w ostatnich dwóch 
latach pamięci tych, którzy nie powrócili z morza towarzyszyła muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego 
(Requiem dla pewnej polki i Good Night - 2007 oraz III Symfonia Pieśni Żałosnych - 2008). 
Wyjątkowym przeżyciem muzyczno-wizualnym podczas ubiegłorocznego koncertu był dla słuchaczy 
występ śpiewaczki Barbary Kubiak, która partie Requiem śpiewała na łodzi umieszczonej w akwenie 
cmentarza. Gra świateł i nastrojów, obecna podczas każdego z tych magicznych. wieczorów 
muzycznych, potęgowała aurę niezwykłego misterium dokonującego się wśród symbolicznych 
grobów tych, których morze zabrało w ostatnią drogę. 
Podczas tegorocznego koncertu Chór i Orkiestra Opery na Zamku wykonają Requiem dla mojego 
przyjaciela Zbigniewa Preisnera - kompozytora znanego głównie z twórczości filmowej. Dzieło 
śmiało można nazwać piękną opowieścią o życiu, przeplataną różnymi emocjami tak samo, jak ludzki 
los. Pełną smutku i bólu w tych momentach, gdzie opowiada o ostatniej drodze człowieka, 

a jednocześnie niosącą nadzieję po odrodzeniu, jakie nastąpić może po odejściu w inny wymiar czasu. 
W następstwie chwil bolesnych może przyjść uśmiech - oby to przeświadczenie stało się udziałem 
naszych słuchaczy. 
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Niespotykanie trwała przyjaźń 

Requiem dla mojego przyjaciela to najbardziej osobista kompozycja Zbigniewa Preisnera, który tak 
wyjaśniał genezę powstania utworu: „Mieliśmy pomysł zrealizowania koncertu, który byłby 
opowieścią o życiu. Premiera miała odbyć się w Atenach, na Akropolu. Myśleliśmy o wielkim 
widowisku, sięgającym korzeniami tragedii antycznej. Krzysztof Kieślowski miał reżyserować, 
Krzysztof Piesiewicz pisać scenariusz, ja zacząłem pisać muzykę. Planowaliśmy, że będzie to 
początek całej serii koncertów. Niestety, KrzysztofKieślowski zmarł 13 marca 1996 roku". 
Fragmenty powstającego utworu zostały wykonane podczas pogrzebu reżysera, prawykonanie całości 
nazwanej Requiem dla mojego przyjaciela miało miejsce I października 1998 roku w Teatrze Wielkim 
w Warszawie. 
Płyta z utworem, wydana przez Warnera, już w pierwszych tygodniach rozeszła się na świecie w ponad 
l OO tysiącach egzemplarzy. 
Do zawodowego spotkania Preisnera z Kieślowskim doszło w 1983 roku przy okazji pracy nad filmem 
Bez kOJica i okazało się jednym z najważniejszych wydarze11 w życiu kompozytora. Przez następnych 
13 lat Preisner stał się - obok scenarzysty Krzysztofa Piesiewicza - najbliższym współpracownikiem 
reżysera przy Krótkim jilmie o zabijaniu, z którego zrodził się telewizyjny cykl Dekalog, przy 
Podwójnym życiu Weroniki czy trylogii Trzy kolory1 (Niebieski, Biały, Cze1wony) . 
Krzysztof Kieślowski okazał się świetnym nauczycielem dla Zbigniewa Preisnera. I niewątpliwie 
wprowadził go w wielki, filmowy świat. Preisner zaczął zdobywać prestiżowe nagrody i wyróżnienia 
- francuskiego Cesara za muzykę do Czerwonego czy nominację do amerykai1skiego Złotego Globu 
za muzykę do Niebieskiego. Nadchodziły też zamówienia od innych reżyserów: Agnieszki Holland 
(Zabić księd::.a. Europa, Europa, potem Tajemniczy ogród), Hectora Barbenki lub Jeana Beckera. 
Muzyka do Zabawy w Boga pierwszego z tych twórców przyniosła Preisnerowi także nominację do 
Złotego Globu, a drugiego esara zdobył za pracę przy Elisie Beckera. 
Ale Preisner także dawał wiele Kieślowskiemu. Jego kompozycje znakomicie splatały się ze strukturą 
filmów nie tylko w iebieskim, gdzie hymn dla jednoczącej sic;_ Europy współtworzył dramaturgię. 
Także w pozostałych częściach tej trylogii czy w Podwójnym życiu Weroniki sugestywne motywy 
Preisnera pełniły funkcj ę pierwszoplanową, momentami wręcz narracyjną. 
Obu twórców łączyła nie tylko wspólna praca, ale coś znacznie bardziej cennego. „Razem z Piesie
wiczem byliśmy dość niespotykanym w Polsce przykładem, że w tym bardzo stresującym zawodzie 
można pracować z sobą prawie 14 lat i nie pokłócić się - mówił Zbigniew Preisner w jednym 
z wywiadów - Zreal i zowaliśmy 17 filmów, które zyskały uznanie na świecie. A przy tym 
wiedzieliśmy. gdzie jest nasze miejsce. Krzysztof zawsze mówił: „Trzeba jeść małą łyżką, bo dużą 
można si ę ud ławić . igdy nie robiliśmy fi lmów na zasadzie, że jest forsa, to możemy kręcić. Zawsze 
zaczynało s i ę od pomysłu , od chęci zabrania się za coś, co jest naprawdę ważne". 

Swojej muzyce fil mowej Zbigniew Preisner osobiście nadaje ostateczny kształt dźwiękowy. 

To odróżnia go od wielu kompozytorów, zwłaszcza amerykai1skich, którzy wymyśliwszy parę 

tematów przek azuj ą je ręce specjalistów od instrumentacji. On twierdzi, że traktuje muzykę do filmu 
jak utwór symfoniczny, który potrzebuje jednego kreatora. To ni ezwykłe stwierdzenie w przypadku 
twórcy samou ka (Prci ner nie skoi1czyl bowiem żadnej szkoły muzycznej, choć zaczął komponować 
jeszcze w szkole podstawowej ). 
Requiem dla mojego pr::1jacie/a jest pierwszą tak w i elką kompozycj ą Zbigniewa Preisnera. Cz _ś ć I to 
RequiP111 , oparte na tradycyjnych częśc iach mszy ża łobnej. We wszystkich z wyjątkiem śpi · wanego po 
polsku Lux ue/ema korni ozytor wyko rzysta! tek ·ty ł aci1'lsk i e . Część II nos i tytuł Życie i s kłada si « 
z trzech podrozdz i a ł ów (Poc:::ą rck, Pr:::cznac::enie , Apokalipsa) , zw ie11 czonych tzw. postscriptum -
Modlinrą . 

Całość utrzymana jest w pójnym, żałobno- n stalgicznym klimacie. Preisner sięgnął do europejskiej 
tradycji dawnych epok oraz polskiej muzyki religij nej. Z drugiej stro ny łatwo dost rzec jego 
doświadcz nia fi lmowe, wymagające operowania krótkimi, Z\varty rni motywami. Requiem dla 
mojego przyjaciela jest zbiorem takich samoistnych cząstek . lch wspó l ną cechą jest niesłychana 
prostota, mimo L.c główne CZC<Ści dziela różn i ą si ę zastosowanym instrumentarium czy sposobem 
wykorzystan ia głosów sofotów. Łączy je też muzyczna aura dobrze nam znana z obrazów 
Kieśl owskiego. 

W Requiem dominują organy, których brzmienie w Kyrie eleison przypomina muzykę z naszych 
wiejskich kościołów. Bardziej wysublimowany, „klasyczny" dźwięk skrzypiec pojawia się dopiero 
w Offertorium. Na równi z organami kompozytor eksponuje zaś głos sopranowy. Wyłania się on z ciszy 
w początkowym Officium, po chwili dołączają do niego inni soliści w śpiewie inspirowanym chorałem 
gregoriai1skim. 
Z ascetycznym Requiem kontrastuje część II - Życie, w której kompozytor wykorzystał orkiestrę 
symfoniczną, nie traktując jejjednak w sposób klasyczny. Już w początkowym Spotkaniu partię solową 
powierzył bowiem saksofonowi. W dalszych częściach zastosował też zróżnicowane środki 

dynamiczne, a dramatyczną kulminacją stał się silnie zrytmizowany obraz Apokalipsy. Ukojenie po 
nim następuje dzięki zamykającej całość Modlitwie. 
Zbigniew Preisner wielokrotnie podkreślał, iż nie chciał, aby Requiem dla mojego przyjaciela gościło 
w tradycyjnych salach filharmonicznych. Prawykonanie w warszawskim Teatrze Wielkim miało 
charakter parateatralny, muzykę wzbogacono scenografią Andrzej a Kreiitz Majewskiego i inscenizacją 
Edoardo Pontiego. Utwór wielokrotnie prezentowano też w kościołach. Pomysł wykonania Requiem 
dla mojego przyjaciela na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pozostaje więc w zgodzie z intencjami 
kompozytora. 

Jacek !vfarczy11ski 
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LIBRETTO REQUIEM 

Część pierwsza 
Requiem 

I. Officium 

Requiem aetemam dona eis, Domine: 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem: 
Exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 
Requiem aetemam dona eis, Domine: 
et lux perpetua luceat eis. 

Il.Kyrie eleison 

Kyrie eleison, 
Christe eleison, 
Kyrie eleison. 

[ff.Dies irae 

Rex tremendae majestatis, 
qui salvandos salvas gratis, 
salva me, fons pietatis. 
Ingemisco tarnquam reus: 
Culpa rubet vultus meus: 
supplicanti parce, Deus. 
Dies irae, dies illa, 
solvet saeclum in favilla, 
teste David cum Sybilla. 

IV. Offertorium 

Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus, 
Tu suscipe pro animabus il lis, 
quarum hodie memoriam facimus, 
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. 
Quam olim Abrahae promisisti 
et semini eius. 

I Officium 

\\ icc1n) odpoczynd, racz 1111 dal:. Panie. 
a światlosć \\ id:u1sta n11.:cha.1 1m ~'' icci. 
C1eb1c. Boże. rrzy-.to1 '' 1elhić hymn..:m na Syjonie: 
rob11.: dopełnią ślubÓ\\ \\" kn11alcm. 
\\'ysluchaj mojej modlit\1): 
du Ciebie przyjdzie każdy alm\ ick . 
\\ ieetn) odpoC/ynek rac1 im 1.hu;, Panie, 
<1 · wiatło~c wieku1stu ni1:ch~1J im swiec1. 

li. A.'rrie eleison 

Pa111c. zmiłuj ~i~. 
l "hry -.te. 1m1łu.1 sit;. 
Panie. 1miłuj 1i; . 

Ili. /Jie~ imc 

D1i..:ń Ó\\ gr111.'\\ u -.i, 11ad1) la, 
g<ly \\ prod1 ''icki 111i..:c1c ..:h11 iln. 
~11 iadk i..:m Dawid i s;. hi! la . 
B,dza: strach tam. h,d11..: d1 h:nic. 
pr1)jd11c s,d1ia :.q<lzic 1ic11111; 
.i rn1tr1ą'>aĆ 11 szystk0 11 iem ie . 

li : Off crtori11111 

Skladarn: Ci. Pun11.:. ofiary 
1 mod I~ podrn a 1 nc 
,\ ry je pr1yj mi_1 7a te Juvc, 
kt~irc tl1i~ia.1 11".;prn111namy . 
Spraw. O Panie. ni..:ch pm.~jdą 
1c. śmien:1 du .iycia. 
Które 1111:gdyś ohil'cy 11 ale~ 

1\hrah.irnow1 i .1eg.l1 J'l'llllll,l\1 u. 
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V Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus, Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et tena gloria tua, 
Hosanna in excelsis. 

VI.Agnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam. 

VII.Lux aeterna 

Światłość wiekuista niechaj mu świeci, Panie, 
wśród Świętych Twoich na wieki, 
bo jesteś pełen dobroci. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj mu świeci 
wśród Świętych Twoich na wieki. 

V/Jl.Lacrimosa 

Lacrimosa dies illa, 
qua resurget ex favilla, 
Judicandus homo reus. 
Huic ergo parce, Deus, 
Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem. 

IXEpitaphium 

I S11ni'l11.1 

w i ~Ly ~\\ i~ty . . 'wii:;t). 

Pan Bóg zastępll\\ . 

Pełna ~ą nicbio ... a 
i ziemia chwał) fwojcj. 
I łosanna na wysokosc1. 

/'/ . .lgllll\ !ki 

Baranku Oo?}, kLÓI) gladziv gr1cchy Ś\\ iata. 
daj im 11 icc1nc spoc1y1\un1c. 

1'11. Lux m ·tcma 

Ś1\1<1tlość wiekuista niccha.1 mu ~wicc1. Panie, 
11 śród S\1 ii.;tych T\\ nich na 11 icki. 
bo _1cstcś pclcn dobroci 
Wieczny odpocz) ncl. racz mu d<ić. Panie. 
cl s1\ i:.itłość I\ 1ekui ... 1a niccha1 mu s11 icci 
11śród Ś1111.;tych T1wich ll:J ;, iL·ki . 

I li f. f.acrimnsa 

O dniu J~ku. ll drnu vlm:hu. 
kicd;. z pnpiclncgo prochu 
czło11 ick 11 mny nu s<1d stanic. 
11obr~ Jezu. a nav Pa111c. 
daj i 111 11 iccznc 'P(lC/.\ wanie. 

/.\'. Ep11aphi11m 

Część druga 
Życie 

I.Początek 

I. Spotkanie 
2. Odkrywanie świata 
3. Miłość 

II. Przeznaczenie 

I. Kai Kairós - Jest Czas 
Kai Kairós 
Tois pasin ho chronos 
Kai Kairós 
to panti pragmati hypo ton uranon 
Kai Kairós 
Kai Kairós 

Tu tekain, tu apothanein 
tu fyteusai, tu ektilai to pefyteumenon 
Kai Kairós, Kai Kairós 
Tu apokteinai, tu iasasthai 
tu kathelein, tu oikodomein 
tu klausai, tu gelasai 
tu kopsasthai, tu orchesasthai 
Kai Kairós 
Kai Kairós 

Tu baiein lithus, tu synagagein lithus 
tu dzetesai, tu apolesai 
tu fylaksai, tu ekbalein 
tu reksai, tu rapsai 
tu sigan, tu lalein 
tu filesai, tu misesai 
Kairos polem u, kairos eirenes ... 
Kai kairós, kai kairós ... 

III. Apokalipsa 

J .Ascende huc - Wstąp tutaj 
Ascende huc, et ostendam tibi, 
quae oportet fieri post haec 

i. I'oc.:ąrd 

I. Sporkanie 
;! OJkrnmnie .rn w/a 
J. ,\f//o.i·t" 

li. Pr::e.:nac::enie 

J./.:ai f...'airris Je\'! C.:u~ 
Jest CLas 
Na \\s1.y~tko jc~t pora i uas 
Na wszystkie Lamh.:rzcniu pml słońcem 
Jest C.1as 
Jest Cza. 

By urodz i ć sii.;, by umr.1cc 
By iać. by zbicrai.: 
Jcstczas.jc:t czas 
By .1abijać. by leczy(: 
13y upadać i powsta1\ ać 

By plakać. by ~mial'.: it( 
By być w żalobic lub tanczyć 
JcstC1as 
Jest Czas 

B) rzucać kamic111c i b) je zbierać 
Uy kogoś objąć. lub pLn1 -,trzymać si~ od uści..;ku 
By co~ mieć, st racić. Zi.1117) mac lub odrzuc i ć 

Bv rozdzierać i bv !atm: 
T~vać 11 c isz) hądz ro.1111011 iać 
By kochać. by nicn:rn 1dzić 
Cza~ na W OJl1t( i c;;i..; na pokój 
Jes t Czas. jest Czas 

/JI Apokalipsa 

I .Asc:endl' l111c H 1·r1uJ tlllui 
W<:ląp tutaj . a to ci uka/~ . 
co potem mu-;i sic; stac 
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2. Veni et vidi - Przyszedłem i ujrzałem 

Veni et vidi: et ecce equus pallidus; 
et qui sedebat desuper, nomen illi Mors, 
et Infemus sequebatur eum, et data 
est illis potestas super quartam partem terrae 
interficere gladio, et farne et morte 
et a bestiis terrae 

3. Qui erat et qui est - Któ1y był, który jest 

Non esurient amplius, 
neque sitient amplius, 
neque cadet super illos sol 
neque ullus aestus 
quoniam Agnus, 
qui in medio throni est, 
pascet illos 
et deducet eos 
ad vitas fontes aquarum, 
et absterget Deus omnem lacrimam 
ex oculis eorum. 
Qui erat et qui est, et qui venturus est. 

4.Lacrimosa - Czas płaczu 

Lacrimosa dies illa, 
qua resurget ex favilla, 
Judicandus homo reus. 
Huic ergo parce, Deus, 
Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem. 

IV.Postscriptum 

I. Modlitwa 
Panie Boże, wspomóż nas 
Zebrać siły w trudny czas 
Byśmy mogli dalej żyć 
Wierząc w sens następnych dni 
Chciej nam tę nadzieję dać, chciej nam dać. 

2. Vi.•ni et vidi Pr::.n::.edlem i 11irz11le111 

P17yszcdkm i UJr.iałcm: 
Oto kon trupio blud:y, 
a i1111~ ... icd14L·cgo na n11n S1111crć. 
i Otchlaii mu trn\arLY'>L)la. 
I dano im \\lad/~ nad C/\\:.lrla c1~~ci<11ic111i, 
by 1ab1jal i m1cucm i głodem. i mmcrn, 
i pr1c1d1ikic1wicm;ta. 

3. r,}11i t ' /"llf l' f qui t'\I A tein- hyl. ktri1:1· ;e.1t 

'\ie b~d:uui bknąć 
ani nic b 'lh1.iui pragnąć. 
i nic por:vi !Lh -;lo1icc ani żaJcn upał. 
bu pa ... al ich bt.;d1ic Barnnck. 
który jest ro~rodku tronu. 
1 puprowad1i ich do irndd \Hld iycia 
1 kaida In~ otm.' Bóg 7 ich oczu. 
który był. ktory jest 

4. Lacrimo.w D:ień 11fac211 

O dniu j~ku . o dniu ~7lnchu, 
kiedy /. popie lnego prochu 
c1/owiek \\ inn:y na ąd stanic . 
Dob1) Jezu, a nusz p<1nie, 
daj i m v1cc1nc poc1y1~Jnic. 

11: P JS/.1c:ript11m 

/. HoclliMa 
Panie Boże . \\~pomóż nus 
1cbrać siły \I trudny czas. 
Byśmy mogli d;i lej żyć. 
wier1.ąc ~ sens nJSlGpnych dni 
Chciej nam tG nad7ieję dać, chciej nam dać . 
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WARCISŁAW KUNC 

Dyrektor Opery na Zamku. Sprawował kierownictwo muzyczne w ponad 50 spektaklach operowych, 
operetkowych i musicalowych m.in.: Carmen, Tosca, Traviata, Trubadw~ Bal maskowy, Kawaler 
srebrnej róży, Uprowadzenie z seraju, Czarodziejski flet, Opowieści Hoffmana, Halka, ?aria, Wesoła 
wdówka, Księżniczka czardasza, 01feusz w piekle, Baron cygm?ski, Hrabia Luxemburg, My.fair Lady, 
Hello Dolly, West side story. Z jego inicjatywy powstały Letnie Sezony Operowe organizowane od 
1993 r. na dziedzińcu Opery na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jest też twórcą Wielkiego 
Turnieju Tenorów Opery na Zam.ku. Jako dyrygent występował w Hiszpanii, Litwie, Niemczech, 
Austrii, Rosji, Szwajcarii. Dokonał nagrań archiwalnych z Orkiestrą PR w Krakowie oraz NOSPR 
w Katowicach. Z orkiestrą Opery na Zamku nagrał: muzykę do filmu To ja złodziej J. Bromskiego, 
Wesołą wdówkę Lehara oraz Paria Moniuszki wyróżnioną w 2009 r. w Paryżu "Złotym Orfeuszem" 
przez Academie du Disque Lyrique . Prowadził prawykonania: Loterii na Mężów Szymanowskiego 
(wersja koncertowa z fo11epianem i solistami - 1999); i co wy na to? czyli Cie1pienia Nowego 
Pirandella A. Gronau (2002): Credo Seroki (2004). W roku 2004 dyrektor artystyczny Festiwalu Vivat 
Moniuszko, w czasie którego na scenie Opery na Zamku zaprezentowano wszystkie opery Moniuszki. 
Prowadzi działalność pedagogiczną. Jest doktorem hab. w dyscyplinie dyrygentura. Za osiągnięcia 
otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeil. 

ALEKSANDRA BUCZEK 

Sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a także Richard Wagner Stipendienstiftung w ramach Bayreuther 
Festspiele 2006. Zadebiutowała (jeszcze w trakcie studiów) partią Królowej Nocy w Czarodziejskim 
Flecie Mozarta w Operze Wrocławskiej. Współpracowała z tym teatrem przez następnych kilka 
sezonów. Brała udział w superprodukcjach opery w Hali Stulecia (Pierścień Nibe!unga Wagnera, 
Carmen Bizeta) oraz w prapremierze opery Ester Praszczałka (rola tytułowa). 
Jest laureatką I nagrody Il Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej we Wrocławiu oraz Ili nagrody, jak 
również kilku nagród specjalnych, na I Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. A. Didura 
w Bytomiu. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach wokalnych prowadzonych przez l.Kremling, 
B.Schlick, K.Armstrong, a także w festiwalach muzycznych, m.in. Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Wokalnej „Viva il canto" w Cieszynie, Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, Między
narodowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy. 
Odbyła liczne trasy koncertowe, wykonując pai1ię Królowej Nocy z Czarodziejskiego fletu Mozarta na 
scenach m.in. Bazylei, Bema, Freiburga czy Stuttgartu. Na scenie Opery Narodowej w Warszawie 
zadebiutowała partią Królowej Nocy w spektaklu W krainie czarodziejskiego fletu W A. Mozarta 
w 2007 r. W styczniu 2008 r. zadebiutowała na scenie opery w Bilbao (Hiszpania) partią Despiny 
z opery Cosifan tutte Mozarta W 2009 r. odbyła toumee po Chinach, przyjęte z ogromnym aplauzem. 
Zrealizowała nagranie DVD Halki Moniuszki w reżyserii L. Adamika (partia Zofii),jak również Króla 
Rogera Szymanowskiego w reżyserii M. Treliilskiego (partia Roksany), okrzykniętego premierą roku 
oraz nagrodzonego Fryderykiem. W swoim repe11uarze posiada, oprócz partii operowych, liczne pieśni 
oraz muzykę oratoryjną. 

15 
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MAŁGORZATABORNOWSKA 

Związana z Operą na Zamku w I 999r., ponownie od 2005r. na stanowisku kierownika chóru. 
W 1999 r. ukończyła z wynikiem celującym studia w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie 
na Wydziale Edukacji Muzycznej w klasie dyrygowania R. Zimaka. W 2000r. uzyskała wyróżnienie 
w XII Konkursie Prac Magisterskich Akademii Muzycznych w Polsce w kategorii: Wychowanie 
Muzyczne i Rytmika. W 2008 r. ukończyła dwuletnie podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa 
na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
w klasie B. Błońskiego. Po powrocie do Szczecina przez dwa lata współpracowała ze Szczecińskim 
Chórem Chłopięcym „Słowiki" jako instruktor, a także przez cztery lata z Chórem Kameralnym 
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, prowadząc zajęcia z emisji głosu. Od 2005 r. jest kierownikiem 
Chóru Opery na Zamku w Szczecinie, który przygotowywała do takich premier, jak: Rycerskość 
wieśniacza/Mascagniego, Pajace/Leoncavalla, Holender tułacz/Wagnera, Wesele Figara/Mozarta, 
Wiedeńska krew!J.Straussa, Kraina uśmiechu/Lehara, Kawaler srebrnej róży!R.Straussa, a także dzieł 
oratoryjnych: Requiem polskie/Pendereckiego, Stabat Mater/Szymanowskiego, Messa di 
Gloria/Pucciniego. 

Agnus Dei (łac. Baranek boży) - tu: śpiew w liturgii katolickiej Mszy Świętej, śpiewany na cześć 
Jezusa Chrystusa. Agnus Dei to tytuł używany przez Jana Chrzciciela wobec Jezusa w Nowym 
Testamencie. Jest to odwołanie do nauki starotestamentowej, w której ofiara z baranka jest ofiarą 
składaną Bogu. Baranek Boży symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu złożoną dla odkupienia 
ludzkości. 

Antyfona - refren rozpoczynający i kończący psalm, werset często zaczerpnięty z Psalmów lub innych 
ksiąg Pisma Świętego, śpiewany przez chór na przemian z wiernymi lub przez jeden chór na przemian 
z drugim. 

Apokalipsa (gr. apokalypsis - objawienie) - w terminologii judaistycznej i chrześcijańskiej opis 
szczególnego rodzaju proroctwa dotyczącego tego, co ma się wydarzyć w dniach ostatecznych, 
przekazywanego przez Boga wybranemu prorokowi. Najbardziej znaną apokalipsą jest księga o tej 
samej nazwie (zwana również Objawieniem św. Jana), stanowiąca ostatnią część Nowego Testamentu. 

Dies irae (łac. dzie11 gniewu) - początek rymowanej sekwencji, napisanej na przełomie XII i XIII w. 
prawdopodobnie przez Tomasza z Celano, która od XIV w. włączona została do mszału, a od czasu 
reformy trydenckiej śpiewana jest w liturgii kościoła rzymskokatolickiego w mszach żałobnych 
w klasycznym rycie rzymskim. W nowym obrządku nie jest już powszechnie używana (ma charakter 
opcjonalny). 

Epitafium -tu: utwór literacki poświęcony pamięci zmarłego. 

Graduał (łac. graduale) - nazwa jednego ze śpiewów mszalnych, należącego do części zmiennych 
Mszy Świętej. Gatunkowo jest to responsorium, a jego tekst zaczerpnięty był z jednego z psalmów. 
Wykonywany był po czytaniu, a poprzedzał śpiew Alleluja. 

Introit (łac. introitus) - jeden ze śpiewów liturgicznych, należący do części zmiennych katolickiej 
Mszy Świętej oraz luterańskiego nabożeństwa. Gatunkowo jest to antyfona, poprzedzająca werset 
zaczerpnięty z jednego z psalmów. W liturgii katolickiej Introit wykonywany był na początku Mszy 
Świętej. Początkowe słowa Introitu w Requiem (mszy żałobnej) pochodzą z 4. Księgi Ezdrasza: 
Requiem aeternam dona eis, Domine (Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie). 

Kyrie eleison (gr. Panie, zmiłuj się) - forma wołania błagalnego występująca w Starym Testamencie 
(przekład: Septuaginta), która w tej postaci została przejęta do wszystkich liturgii Kościoła 
Rzymskiego. W rzymskiej liturgii łacińskiej Kyrie eleison wraz z dodanym później wezwaniem 
Christe eleison jest formą liturgiczno-muzyczną należącą do stałych części mszy, wykonywaną po 
Introicie. 

Offertorium (łac. ofiarowanie) - część Mszy Świętej. W nowym rycie Mszy Świętej (po roku 1969) 
zostało zastąpione Przygotowaniem darów. 

Ordinarium Missae-ryt liturgiczny wiążący stałe części mszy: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus 
Dei. 

Requiem (skrót od łac. Missa da requiem - Msza za zmarłych) - kompozycja mszalna wykonywana 
w Dzień Zaduszny, jak również podczas uroczystości żałobnych. Należy do tzw. mszy wotywnych, 
czyli takich, które były zamawiane przez wiernych w intencji ulżenia cierpienia duszom w czyśćcu. 
Wywodzi się z epoki Renesansu. Najstarszym zachowanym Requiem z XV w. jest kompozycja 
flamandzkiego kompozytora Johannesa Ockeghema, która należy do obrządku nierzymskiego. 

Responsorium (cantus responsorium - śpiew responsorialny) - w liturgii godzin krótka modlitwa 
wykonywana w formie śpiewanej, w której wierni przeplatają refrenem śpiew wykonywany przez 
solistę po czytaniu godzin. 

Sanctus (łac. święty)- śpiew w drugiej części liturgii łacit'lskiej mszy, wychwalający świętość Boga. 17 
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PIERWSZA W HISTORII płyta CD z nagra
niem opery Paria - Stanisława Moniuszki 
(DUX 0686/0687 2008) . 
W nagraniu udział wzięli artyści: Katarzyna 
Hołysz, Tomasz Kuk, Andrzej Lampert, Janusz 
Lewandowski oraz Leszek Skrla. Towarzyszyli 
im Orkiestra oraz Chór Opery na Zamku 
w Szczecinie pod kierownictwem Warcisława 
Kun ca. 

Wydawnictwo otrzymało nagrodę Złotego 
Orfeusza za promowanie muzyki kompo
zytorów polskich : Moniuszki I Szymanow
skiego. Nagrodę przyznała Academie du 
Disque Lyrique. Uroczystość odbyła się 
27 kwietnia w Paryskiej Opera Bastille. 

Album 30 lat Opery na Zamku stanowi udokumentowanie 
30-letniego okresu działalności naszej Opery w siedzibie na 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
Znajdą w niej Państwo wiele unikalnych zdjęć, reprodukcje 
archiwalnych plakatów oraz infonnacje z ostatnich trzech 
dekad dziej ów Opery na Zamku. 
To niezmiernie interesująca propozycja dla miłośników sztuki 
operowej. 

Płytę oraz książkę można nabyć za pośrednictwem naszej strony internetowej: 

www.opera.szczecin.pl 
oraz w siedzibie Opery na Zamku. 

19 
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Patronat medialny 

RZECZPOSPOLITA 

szczeciński 
DZIENNIK POMORZA ZACHODNIEGO 

TVP SZCZECIN 

Polsl<ie 
Radio 

Szczecin 

SZCZECIŃSKI 

K L U B 
K.APITANÓ 

żEGLUGI WIELKIEJ 

Współorganizatorzy 

Sponsorzy 
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european ~ 
my capital my culture • 2 O 1 6 'A~ 

szczeci n ~'b0~0~ ____ 

european 
my capital my culture • 2 O 1 6 ........ 

szczecin 
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Tysiąc 
i jedna 

Opera 
PWM 
EDITION 

Piotr Kamiński 

Naj\viększy na świecie 
„niezbędnik" operO\v 

Biblia opery (wg Le Point) 

• Cztery wicki opery 
• Blisko 2000 stron w 2 tomach 

• 1 OOO oper, 230 kc mpozytorc'Jw 

Zapraszam do mojego świata . .. 

Vlltt 
I 

Publikacja dost~pna w empikach, dobrych ksi garniach 
oraz na stronie www.lOOlopera.pl 

,-pnnsorz\': 

P:u roni medialni: 

YnzECzrosrourA 1~11111'1:1:1 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA 
1\ \. Kra 'i1 Óskit:g< ' 11 :i , 3 l- 111 (( ra kc\\\', \\\Vw.pwm .com.pl 

) 
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zdjęcia do programu 
WŁODZIMIERZ PIĄTEK 
oraz z zasobów prywatnych wykonawców 
W programie wykorzystano obrazy Caspara Davida Friedricha 

opracowanie tekstu programu 
ANETA MALEC 

opracowanie graficzne programu 
MARIUSZ NAPIERAŁA 

okładka - projekt plakatu 
MARIUSZ NAPIERAŁA 

ZE Z 
Instytutu 




