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INFO & BILETY

http://capellacracoviensis.pl/opera-rara/


12.02 sobota  18:00 Filharmonia

harmonie du soir
Debussy Fauré Ferré

Anne Sofie von Otter 
mezzosopran
Bengt Forsberg fortepian  
Vicki Powell altówka  
Fabian Fredriksson gitara

14.02 poniedziałek  19:00 Sukiennice

tradycja jest tyranem
Mozart

Sandrine Piau 
sopran
Capella Cracoviensis 
Alessandro Moccia

17.02 czwartek  18:00 Filharmonia

au naturel 
Janequin Monteverdi Debussy Britten

I Fagiolini 
Robert Hollingworth

18.02 piątek   19:30 MOCAK 

Peter Eötvös 

The Golden Dragon 
Karolina Sofulak reżyseria / scenografia Monika Myśliwiec 
choreografia Kamil Lenda światło Risk Made in Warsaw 
Antonina Samecka & Klara Kowtun kostiumy 
Aleksandra Żakiewicz Natalia Kawałek  
Bartosz Gorzkowski Karol Kozłowski Łukasz Klimczak 
Spółdzielnia Muzyczna Mieczysław Unger

19.02 sobota  11:00 Filharmonia

au naturel
Janequin Monteverdi Debussy Britten

I Fagiolini 
Robert Hollingworth

20.02 niedziela  19:00 Teatr Słowackiego

opera pasticcio • światowa premiera • wersja koncertowa
Porpora Pergolesi Hasse Porta Giacomelli

Siface Napoli 1734 Sellitto 
Kangmin Justin Kim Bruno de Sá Marcjanna Myrlak 
Jake Arditti Krystian Adam Krzeszowiak  
Maayan Licht Capella Cracoviensis 
Jan Tomasz Adamus



20.02 niedziela   19:30 MOCAK  

Peter Eötvös 

The Golden Dragon 
Karolina Sofulak reżyseria 

22.02 wtorek  19:00 Teatr Słowackiego

opera pasticcio • światowa premiera • wersja koncertowa
Porpora Pergolesi Hasse Porta Giacomelli

Siface Napoli 1734 Sellitto 
Capella Cracoviensis Jan Tomasz Adamus

19:30 MOCAK
Peter Eötvös 

The Golden Dragon 
Karolina Sofulak reżyseria 

24.02 czwartek   18:00 Cricoteka

Franz Schubert 

Podróż zimowa  
Cezary Tomaszewski reżyseria  
Jędrzej Jęcikowski światło Marek Adamski kostiumy 
Wioletta Fluda-Tkaczyk Mateusz Zubik Kamil Kruk 
Antonina Ruda Michalina Bienkiewicz Katarzyna Brajner 
Magdalena Łukawska Małgorzata Biela Sebastian Szumski 
Piotr Szewczyk Przemysław Józef Bałka

25.02 piątek  18:00 Cricoteka
koncert odwołany

Robert Schumann – Dichterliebe | Miłość poety

Thomas E. Bauer 
baryton  
Donald Sulzen fortepian

26.02 sobota  18:00 Cricoteka

Franz Schubert 

Podróż zimowa  
Cezary Tomaszewski reżyseria

27.02 niedziela  18:00 Cricoteka

Franz Schubert 

Podróż zimowa  
Cezary Tomaszewski reżyseria

28.02 poniedziałek  19:00 Filharmonia

Franz Schubert – Winterreise | Podróż zimowa

Ian Bostridge 
tenor  
Saskia Giorgini fortepian



12.02    sobota    18:00    Filharmonia

harmonie du soir

Anne Sofie 
von Otter mezzosopran

Bengt Forsberg fortepian
Vicki Powell altówka
Fabian Fredriksson gitara

Gabriel Fauré – Hymne 

Claude Debussy – Harmonie  
du soir 

Gabriel Fauré – La rançon

Claude Debussy – Le balcon 

Gabriel Fauré – Chant 
d’automne 

Claude Debussy – Des pas sur  
la neige (fortepian) 

Charles Martin Loeffler –  
La cloche fêlée 
Harmonie du soir

—

Maurice Ravel – Pavane pour 
une infante défunte  
(arr. Vadim Borisovsky)

Emmanuel Chabrier – 
L‘invitation au voyage

Claude Debussy – Les sons et 
les parfums tournent dans l’air 
du soir (fortepian) 

Jean Musy – La mort des amants  
(wersja Serge’a Reggianiego)

Sofia Karlsson – Moesta et 
errabunda

Léo Ferré – Le vin de l’assassin

Les bijoux 

Recueillement 

Remords posthume

La servante au grand coeur
Dzięki swojej niezwykłej wrażliwości Anne Sofie von Otter stworzyła 
dziesiątki kreacji niemających sobie równych. Wszechstronność śpie-
waczki pozwalała jej zawsze z jednakowym powodzeniem wcielać 
się tak w postaci z oper Monteverdiego, jak i w Carmen. Dramatyzm, 
z jakim wykonywała wielkie role w operach Händla, potrafiła swobodnie 
zmieniać w farsowe zacięcie w operetkach Offenbacha, czy w przesy-
coną liryzmem swobodę, kiedy nagrywała piosenki z repertuaru Abby. 
Szczególne zamiłowanie do muzyki francuskiej, nieskazitelna dykcja 
w języku Molièra i wyczucie tekstu stawiają ją zaś w rzędzie najlep-
szych interpretatorek klasycznych mélodies kompozytorów La Belle 
Époque oraz chansons Piaf, Brela czy Barbary. Podczas krakowskiego 
recitalu połączy ze sobą te dwa żywioły francuskiej pieśni, wybierając 
spośród nich te, które spaja nić poezji Charles’a Baudelaire’a. Wiersze 
z Kwiatów zła inspirowały bowiem zarówno Debussy’ego i Faurégo, 
jak też kultowych piosenkarzy – Serge’a Reggianiego czy Léo Ferrégo.



14.02    poniedziałek    19:00    Sukiennice

tradycja jest tyranem

Sandrine 
Piau sopran

Capella Cracoviensis
Alessandro Moccia koncertmistrz

Zofia Wojniakiewicz Robert Bachara Jadwiga Czepielowska  
Maciej Czepielowski Seojin Kim Agnieszka Świątkowska  
Tomasz Góra Beata Nawrocka Szymon Strzelczyk  
Agnieszka Krawczyk Antonina Krzyżowska skrzypce 
Natalia Reichert Mariusz Grochowski Jacek Dumanowski  
Teresa Wydrzyńska altówka
Tomasz Pokrzywiński Aleksandra Buczyńska–Kusak wiolonczela
Marco Lo Cicero Rafał Makarski kontrabasy 
Dominika Staszkiewicz Tomasz Potaczek flet
Gilles Vanssons Aleš Ambrosi obój
Krzysztof Stencel Alicja Rozwadowska róg
Tomasz Wesołowski Kamila Prasad fagot
Paweł Gajewski Marian Magiera trąbka 
Tomasz Sobaniec kotły

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symfonia C-dur Linzka KV 425 
Adagio-Allegro Spirituoso

Le nozze di Figaro (Susanna) 
Giunse alfin il momento... - Deh 
vieni, non tardar 

Don Giovanni (Zerlina) 
Ingrato!... - Batti, batti, o bel 
Masetto

Symfonia C-dur Linzka KV 425 
Poco Adagio - Menuetto

Le nozze di Figaro (Hrabina) 
E Susanna non vien… - Dove 
sono i bei momenti 

Lucio Silla (Giunia) 
Sposo... mia vita... - Fra i pensier 
più funesti di morte 

Symfonia C-dur Linzka KV 425 
Finale-Presto

Za sprawą licznych nagrań sopran Sandrine Piau stał się dla wielu 
głosem, poprzez który odkrywali całe połacie nieznanego repertuaru 
- przede wszystkim francuskiego baroku. Artystka dała się też poznać 
jako jedna z najlepszych interpretatorek Mozarta swojego pokolenia. 
Podczas koncertu Tradycja jest tyranem zaśpiewa arie bardzo różnych 
postaci z jego oper. Wyrażają one skontrastowane stany emocjonalne: 
od niecierpliwego wyczekiwania na ukochanego, poprzez pragnienie 
zatrzymania go przy sobie, rozczarowanie, po strach przed zbliżającą się 
nieuchronnie śmiercią. Tradycja w sztuce potrafi być duszącym ciężarem, 
kiedy indziej znów życiodajnym źródłem nowej twórczości. W obliczu 
muzyki Wolfanga Amadeusa, tak silnie obarczonej wykonawczą tradycją, 
artyści stają za każdym razem przed pytaniem, jak ją oswoić, by czer-
piąc z niej, nie dać się jej stłamsić i odnaleźć własną ścieżkę tam, gdzie 
wszystkie drogi zdają się już dawno wytyczone.



I Fagiolini to brytyjski zespół śpiewaków założony i prowadzony przez 
Roberta Hollingwortha specjalizujący się w muzyce renesansu, wcze-
snego baroku i współczesności. W programie Au naturel I Fagiolini, 
nawiązując do cyklu obrazów Pietera Brueghela młodszego, zaśpie-
wają utwory różnych epok za temat mające naturalny rytm przyrody 
wyznaczający cykl ludzkiego życia. Zwracają tym samym uwagę na 
zmiany klimatyczne, za sprawą których podział lat na odrębne sezony 
z przypisanymi im zajęciami i obyczajami zachwiał się drastycznie. 
Cztery pory roku bardziej niż w naturze trwają dziś dzięki dziełom sztuki 
je opisującym i przypominającym boleśnie, co utraciliśmy.

17.02
19.02

czwartek

sobota

18:00

11:00

Filharmonia

         ″

au naturel

I Fagiolini 
Anna Crookes sopran / fortepian Rebecca Lea sopran Peter Gritton 
Robert Hollingworth kontratenor Nicholas Hurndall Smith tenor 
Greg Skidmore baryton Charles Gibbs bas

Robert Hollingworth dyrygent

JESIEŃ

Kenneth Leighton – God’s grandeur

Josef Rheinberger – Abendlied

Leo Ferré – Chanson d’automne

ZIMA

Claude Debussy – Paysage sentimental

Francis Poulenc – Un soir de neige

Giovanni Croce – Gioco dell’occa

WIOSNA

Claudio Monteverdi – O primavera, 
gioventù dell’anno

Claude Le Jeune – Revoici venir 
duprintemps

Christian Sinding – Frühlingsrauschen

John Wilbye – Sweet honey sucking bees

LATO

anonim – Sumer is icumin in

Heinrich Schütz – Die Himmel erzählen

trad. mel. francuska (arr. Edwards) – Baylero

trad. mel. angielska (arr. Holst) – I love my 
love



18.02
20.02
22.02

piątek

niedziela

wtorek

19:30

    ″
    ″

MOCAK

      ″
      ″

Peter Eötvös

The Golden 
Dragon  
Karolina Sofulak reżyseria / scenografia
Monika Myśliwiec choreografia
Kamil Lenda światło
Risk Made in Warsaw Antonina Samecka & Klara Kowtun kostiumy

Młoda Kobieta, Mały – Aleksandra Żakiewicz sopran

Kobieta po Sześćdziesiątce, Stara Kucharka, Wnuczka, Mrówka, 
Hans, Chińska Matka – Natalia Kawałek mezzosopran

Młody Mężczyzna, Młody Azjata, Kelnerka, Dziadek, Świerszcz, 
Chińska ciotka – Bartosz Gorzkowski tenor

Mężczyzna po Sześćdziesiątce, Stary Azjata, Eva (stewardessa-
brunetka), Przyjaciel Wnuczki, Chiński Ojciec – Karol Kozłowski 
tenor

Mężczyzna, Azjata, Inga (stewardessa-blondynka), Chiński Wujek – 
Łukasz Klimczak baryton

Spółdzielnia Muzyczna
Mieczysław Unger dyrygent

Węgierskiego kompozytora Petera Eötvösa zainspirowała do napisania 
opery The Golden Dragon sztuka Rolanda Schimmelpfenniga opowia-
dająca o życiu dalekowschodnich emigrantów w Europie. Pytania, które 
zadają twórcy, wydają się zyskiwać na aktualności z każdą chwilą. 
Utwór w formie tragifarsy – na wpół kabaretu, na wpół psychodramy 
– przypomina o tym, jak skąpo reglamentowanym dobrem jest ludzka 
godność i jak chętnie pozbawiamy jej innych dla własnej wygody i do-
brego samopoczucia.





20.02
22.02

niedziela

wtorek

19:00

    ″

Teatr Słowackiego

           ″

opera pasticcio / światowa premiera / wersja koncertowa

Siface 
Siface – Kangmin Justin Kim kontratenor
Ismene – Bruno de Sá sopran
Viriate – Marcjanna Myrlak mezzosopran
Orcano – Krystian Krzeszowiak tenor
Erminio – Jake Arditti kontratenor
Libanio – Maayan Licht sopran

Capella Cracoviensis
Jan Tomasz Adamus dyrygent

Katarzyna Olszewska Zofia Wojniakiewicz Maciej Czepielowski 
Beata Nawrocka Seojin Kim Sulamita Ślubowska Victoria Melik 
Jadwiga Czepielowska Tomasz Góra Agnieszka Świątkowska
Antonina Krzyżowska Paweł Stawarski skrzypce
Dymitr Olszewski Mariusz Grochowski Jacek Dumanowski altówka
Tomasz Pokrzywiński Konrad Górka wiolonczela
Marco Lo Cicero Rafał Gorczyński kontrabas
Petra Ambrosi Katarzyna Czubek obój
Félix Polet Mateusz Cendlak róg
Filip Pysz Tomasz Ślusarczyk trąbka
Marek Toporowski klawesyn
Giulio Quirici teorba

Aneta Markuszewska opracowanie partytury / konsultacja
muzykologiczna / tłumaczenie libretta

Tomasz Fatalski opracowanie partytury i głosów orkiestrowych

SIFACE (Neapol 1734)

W październiku 1725 roku niemiecki flecista i kompozytor Johann 
Joachim Quantz przybył do Florencji, gdzie, jak pisał, usłyszał „różne 
opery, które jednak wszystkie razem zostały złożone z arii różnych 
kompozytorów, którą to sztukę układania nazywają pasztetem (eine 
Pastete)”. Chociaż wspomnienia Quantza zostały opublikowane znacz-
nie później, bo dopiero w 1755 roku, traktuje się je dzisiaj jako miejsce 
pierwszego użycia słowa pasticcio w kontekście muzycznym. Nie ulega 
wątpliwości, że miało ono kulinarne konotacje (pasztet, przekłada-
niec), przy czym w XVII i XVIII wieku odnosiło się do arystokratycznej 
haute cuisine. Pasticcio oznaczało danie przygotowane z najlepszych 
składników, z których powstawała potrawa o spektakularnym kształ-
cie, np. serca, orła, gwiazdy itp. Taki kulinarny rarytas, prawdziwy 
popis szefa kuchni, serwowano potem podczas arystokratycznych 
bankietów i uczt. Z kuchni praktyka przeszła do teatru operowego. 
Miało to miejsce mniej więcej pod koniec XVII wieku. W kolejnym 



stuleciu wielu najwybitniejszych kompozytorów, jak Francesco Mancini, 
Domenico Sarro, Antonio Vivaldi, Nicola Porpora, Georg Friedrich 
Händel, Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz 
Mozart, tworzyło pasticcia. Arie, zarówno ich, jak i innych, mniej zna-
nych twórców wykorzystywano w wielu teatrach europejskich. Nikt 
nie widział w tym nic złego. Co więcej, dzieła takie — „in parte d’altre 
teste” („częściowo z innych głów”), jak pisał Vivaldi w jednym z listów 
— niezmiernie podobały się publiczności.

Fenomen operowego pasticcia wyrósł z praktyki teatralnej. Po pierw-
sze, dzieło wystawione po raz pierwszy np. w Neapolu, prezentowane 
później w innym ośrodku należało dostosować do gustu lokalnej pu-
bliczności odpowiednio je zmieniając. Po drugie, opery zawsze przy-
stosowywano do nowej obsady. XVIII wiek to stulecie, w którym operą 
rządzą śpiewacy — kastraci i primadonny — żądający dla siebie najbar-
dziej efektownych arii, które w pełni ukazywałyby walory ich głosów. 
Pod presją śpiewaków włączano je do operowych partytur, a ponieważ 
takie numery podróżowały z nimi po całej Europie nazywano je ariami 
kuferkowymi (arie di baule). Po trzecie, pasticcia wystawiano gdy nowa 
opera nie była goto-wa na czas, a sezon operowy właśnie się zaczynał. 
Wreszcie, często kończono nimi sezon (np. karnawał). Taka kompozycja 
stanowiła wtedy swoiste résumé sezonu, dając możliwość po-nownego 
wysłuchania arii, które sprawiły publiczność największą przyjemność. 
Co ciekawe, na stronach tytułowych librett nie widnieje określenie 
pasticcio, a dramma per musica czyli po prostu opera, czasami z do-
piskiem di vari autori (różnych autorów). Pasticcia nie byłymi zatem 
dziełami gorszej kategorii, mniej cenionymi od nowej opery w całości 
napisanej przez jednego kompozytora. Nie zarzucano im braku orygi-
nalności czy spójności. Wręcz przeciwnie, publiczność uwielbiała te 
dzieła, a kompozytorzy otrzymywali za nie takie samo wyna-grodzenie. 
Z perspektywy przede wszystkim XIX wiecznych koncepcji wielbiących 
geniusza, jego oryginalność i traktujących utwór muzyczny jako dzieło 
zamknięte, niepoddające się dalszym zmianom, pasticcio czy ogólnie 
rzecz ujmując operę osiemnastowieczną cechuje otwartość na zmiany, 
przekształcenia, elastyczność, brak sztywnych zasad.

Siface to operowe pasticcio do libretta Pietra Metastasia. Pierwsza 
wersja tekstu powstała dla Neapolu w 1723 roku a muzykę do niej skom-
ponował Francesco Feo. Była to równocześnie pierwsza praca poety dla 
teatru operowego, do której niechętnie przyznawał się w późniejszym 
okresie. W rzeczywistości Metastasio, który w kolejnych latach stał się 
najpopularniejszym librecistą w historii opery (jego 27 librett operowych 
opracowało w sumie ponad 400 kompozytorów, niektórzy po kilka 
razy) na potrzeby nowego spektaklu zaadoptował dwa wcześniejsze 
teksty — La forza della virtù Davida (Wenecja 1693) i Creonte tiranno 
di Tebe anonimowego librecisty (Neapol 1699). Dwa lata później poeta 
przepracował libretto dla Nicola Porpory i z tym kompozytorem naj-
częściej kojarzymy dzisiaj ten tytuł. W 1734 roku dla neapolitańskiego 
Teatro San Bartolomeo Giuseppe Sellitto zaaranżował pasticcio oparte 
na tej późniejszej wersji tekstu Metastasia. Sellitto, dzisiaj niesłusznie 
zapomniany neapolitański kompozytor, autor ponad 40 oper, muzyki 
religijnej i okolicznościowych kompozycji, a także wielbiciel hazardu, 

oprócz swojej muzyki (nowej, ale i wcześniejszej) wykorzystał arie 
Porpory, Pergolesiego, Porty, Hassego i Giacomellego. Skomponował 
też wszystkie recytatywy. W pasticciu wystąpili znakomici śpiewacy. 
W tytułową partię wcielił się kastrat Gaetano Majorano, znany lepiej 
jako Caffarelli, drugi po Farinellim najsławniejszy wychowanek Porpory, 
znany ze wspaniałego głosu i zdolności aktorskich, ale też nieznośnego 
charakteru. W partię Viriate mezzosopranistka z dramaturgicznym 
zacięciem i wysokimi apanażami Giustina Turcotti, w Ismene młoda 
sopranistka Catarina Fumagalli, która miała jeszcze wspaniałą karierę 
przed sobą, w Orkana doskonale znany w Neapolu i innych włoskich 
miastach tenor Francesco Tolve, a w partię Erminia wcielająca się za-
zwyczaj w partie drugoplanowe Maria Marta Monticelli, śpiewaczka, 
której kariera niestety niedługo potem się zakończyła. Postać Libania 
kreowała zaś sopranistka znana z partii en travesti czyli męskich ról, 
Margherita Chimenti.

Akcja opery rozgrywa się w Ruskonii, mieście położonym między 
Numidią, którą włada Siface a Luzytanią zarządzaną przez ojca Viriate, 
narzeczoną tytułowego bohatera. Piękna i cnotliwa księżniczka przy-
bywa do Ruskonii, aby połączyć się węzłem małżeńskim z Siface. Ślub 
pary ma położyć kres wojennym sporom toczonym przez oba państwa. 
Tymczasem oczekujący na przybycie narzeczonej Siface zakochuje 
się w pięknej i ambitnej Ismenie, córce swojego wasala Orkana, która 
marzy o koronie. Ismenę kocha także generał Siface, Erminio. Miłosne 
perypetie bohaterów to główny wątek Siface, jak zresztą prawie każ-
dej opery, ale to także opowieść o małżeństwie, zdradzie, lojalności, 
poczuciu obowiązku i dobrych rządach.

Aneta Markuszewska



24.02
26.02
27.02

czwartek

sobota

niedziela

18:00

    ″
    ″

Cricoteka

      ″
      ″

Franz Schubert

Podróż 
zimowa   
Wilhelm Müller słowa
Jacek Dehnel tłumaczenie 
Cezary Tomaszewski reżyseria
Jędrzej Jęcikowski światło
Marek Adamski kostiumy

Mateusz Zubik fortepian
Wioletta Fluda-Tkaczyk fortepian / przygotowanie śpiewaków
Kamil Kruk piła muzyczna
Antonina Ruda sopran
Michalina Bienkiewicz sopran
Katarzyna Brajner sopran
Magdalena Łukawska sopran
Małgorzata Biela aktorka
Sebastian Szumski baryton
Piotr Szewczyk tenor 
Przemysław Józef Bałka bas 

Widzowie będą mogli skonfrontować się podczas festiwalu 
z dwiema skrajnie odmiennymi interpretacjami słynnego cyklu 
pieśni Franza Schuberta Podróż zimowa (Winterreise). Pierw-
szą, w formie spektaklu, wyreżyseruje Cezary Tomaszewski. 
Ma to być polemika z romantyczną wizją emocjonalności za-
wartą w opowieści snutej przez Schubertowskiego wędrowca. 
Nie będzie tu pojedynczego, zagubionego w śnieżnym pejzażu 
bohatera – jego postać zostanie podzielona między śpiewaczki, 
śpiewaków i aktorkę. Drugą będzie „klasyczne” wykonanie ca-
łości cyklu przez jego może najwybitniejszego współczesnego 
znawcę. Angielski tenor Ian Bostridge nie tylko od lat śpiewa 
i nagrywa Winterreise, ale jest też autorem niezwykle wnikliwej 
i obszernej książki analizującej ją we wszelkich aspektach, nie 
tylko muzycznym, ale przede wszystkim historycznym i społecz-
nym. Jej polskie wydanie ukazało się pod tytułem Podróż zimo-
wa Schuberta. Anatomia obsesji. Na estradzie śpiewak pojawi 
się z Saskią Giorgini, włosko-holenderską pianistką, laureatką 
Międzynarodowego Konkursu Mozartowskiego w Salzburgu.



25.02 piątek 18:00 Cricoteka

     

Robert Schumann – Dichterliebe | Miłość poety

Thomas  
E. Bauer 
baryton

Donald Sulzen fortepian

Thomas E. Bauer wraz z pianistą Donaldem Sulzenem wystąpią 
z Miłością poety (Dichterliebe) Roberta Schumanna. To powstały 
w trzynaście lat po Podróży zimowej inny kanoniczny cykl pieśni 
- zarazem pokrewny mu i polemiczny. O ile u Schuberta bohater 
kończy swą wędrówkę zasłuchany w melodię wygrywaną przez 
starego lirnika, o tyle u Schumanna wybrzmiewa w finale wezwa-
nie do zamknięcia w trumnie wszystkich pieśni, marzeń, senty-
mentów i pogrzebanie ich głęboko w wodzie. Thomas E. Bauer 
to jeden z najbardziej cenionych niemieckich barytonów. Chętnie 
współpracowali z nim Nikolaus Harnoncourt, Herbert Blomstedt, 
Riccardo Chailly, John Eliot Gardiner czy Kent Nagano. Zasłynął 
przede wszystkim jako wyjątkowy interpretator kantat i orato-
riów Bacha oraz właśnie niemieckiej pieśni.

Im wunderschönen Monat Mai | W prześlicznym miesiącu maju
Aus meinen Tränen sprießen | Z łez moich kwiatek wyrasta
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne | Róża i lilia, gołąbek i słońce
Wenn ich in deine Augen seh | Gdy się w twe cudne oczy wpatruję
Ich will meine Seele tauchen | Tchnienia mej duszy udzielę
Im Rhein, im heiligen Strome | Gdzie Renu z licem iskrzącym
Ich grolle nicht | Nie skarżę się
Und wüßten’s die Blumen, die kleinen | Gdyby kwiateczki wiedziały
Das ist ein Flöten und Geigen | Toż mi dopiero huk dzielny!
Hör’ ich das Liedchen klingen | Gdy słyszę piosnkę tę smutną
Ein Jüngling liebt ein Mädchen | Młodzieniec kocha dziewczynę
Am leuchtenden Sommermorgen | W ogrodzie kwitły liście majowe
Ich hab’ im Traum geweinet | Płakałem we śnie, o luba ma
Allnächtlich im Traume | Co noc we snach
Aus alten Märchen winkt es | Ze starych baśni
Die alten, bösen Lieder | Przebrzmiał wiek marzeń daleki

koncert odwołany



28.02 poniedziałek 19:00 Filharmonia

     

Franz Schubert – Winterreise | Podróż zimowa

Ian 
Bostridge
tenor

Saskia Giorgini fortepian

Tłumaczenie Podróży zimowej Andrzeja Lama udostępnione dzięki 
uprzejmości Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Gute Nacht | Dobranoc
Die Wetterfahne | Wiatrowa chorągiewka
Gefror’ne Thränen | Zamrożone łzy
Erstarrung | Odrętwienie
Der Lindenbaum | Lipa
Wasserflut | Przybór
Auf dem Flusse | Na rzece
Rückblick | Spojrzenie wstecz
Irrlicht | Błędny ognik
Rast | Odpoczynek
Frühlingstraum | Sen o wiośnie
Einsamkeit | Samotność
Die Post | Poczta
Der greise Kopf | Siwa głowa
Die Krähe | Wrona
Letzte Hoffnung | Ostatnia nadzieja
Im Dorfe | Na wsi
Der stürmische Morgen | Burzliwy poranek
Täuschung | Złudzenie
Der Wegweiser | Drogowskaz
Das Wirtshaus | Gościniec
Mut! | Odwagi!
Die Nebensonnen | Słońca poboczne
Der Leiermann | Lirnik

Takty nad otchłanią

Nie potrafię słuchać Winterreise, poruszającego cyklu pieśni Franciszka 
Schuberta, nie przypominając sobie jednocześnie osoby Stanisława 
Barańczaka – autora tomu Podróż zimowa. I własnego zachwytu, towa-
rzyszącego mi, gdy czytałem ten zbiór przed blisko już trzydziestoma 
laty, gdy przewracałem kartki niewielkiej książeczki, a każdy kolejny 
wiersz zapadał w serce i pamięć.

Zarówno liryki Wilhelma Müllera, które stały się słowami utwo-
rów Schuberta, jak wiersze Barańczaka, podejmujące z tymi lirykami 
szczególny dialog – ukazują świat, w którym trwa zarazem realna 
i symboliczna, jednostajnie okrutna zima. Świat, w którym człowie-
kowi towarzyszą jeśli nie rozpacz, to przynajmniej głęboki smutek, 
pustosząca serce melancholia, będąca niczym lodowaty wicher nad 
jałowym, zmarzłym polem.

Müller każe przemówić porzuconemu kochankowi, człowiekowi, 
który – udręczony uciekinier, wyśmiewany wyrzutek – wędruje dzikimi 
ostępami, rzadziej – wśród ludzkich osad, od drzwi domostw odpędzany 
ujadaniem psów. Wiosenny krajobraz miłości ocalał jedynie w jego 
pamięci, ukwiecone łąki przykrył całun śniegu, bieg pluszczącej rzeki 



– zniewolił lód, kochankowi pozostało wspomnienie młodzieńczych 
marzeń, snutych w dobroczynnym cieniu wonnej lipy. Często płacze, 
zgodnie z XIX-wieczną wrażliwością wręcz oblewa się łzami, które 
zamarzają mu na policzkach. Jego życie także zamarło, odrętwiało, męż-
czyzna niechętnie więc przygląda się swej nadal młodej twarzy, tęskniąc 
do odległej śmierci. Potrafi przecież wykroczyć poza sentymentalną, 
nadmiernie melodramatyczną konwencję, pomyśleć o losie nie tylko 
swoim, ale człowieka jako takiego, istoty, którą błędne ogniki pragnień 
i nadziei wiodą w przepaść. A nawet wezwać tego człowieka do odwagi, 
by w świecie porzuconym przez Boga – samemu stał się Bogiem.
W utworach Barańczaka, który swe tomy dedykował żonie, Annie, 
upamiętnionej także przez wstrząsający wiersz „Płakała w nocy, ale 
nie jej płacz go zbudził”, nie znajdziemy dramatu porzuconego serca. 
Tym bardziej – ronionych łez. Ton głosu mówiącego spośród stro-
nic Podróży zimowej mężczyzny jest zdyscyplinowany, często dow-
cipny, kolejne wersy perlą się językową błyskotliwością. Diagnoza jest 
przecież jeszcze bardziej dojmująca. Poeta sięgnął podstaw naszej 
samotności, która błogosławioną obecnością drugiej ludzkiej istoty 
może być jedynie łagodzona. Podróż, choć nieco maskują to brawurowe 
rymy, jest oskarżeniem – milczącego Boga? Losu? Przypadku?, który 
powołał nas na świat, gdzie grasują Przemijanie, Choroba, Cierpienie, 
Śmierć. Upiory, z którymi w ostatecznym rozrachunku człowiek pozo-
staje sam na sam, podobnie jak ze swym niszczejącym ciałem. „Mój 
zegarku, niepotrzebnie drwisz: / no, o czym znów zapomniałem dziś 
/ na śmierć?” – pisał Barańczak. Ja powiedziałbym zaś, że gdy wokół 
rozbrzmiewa łoskot megafonów, z ich wnętrza demiurdzy rozrywki 
i przemysłu farmaceutycznego, ale też pełni dobrych chęci nasi bliscy 
napominają, iż nie możemy nawet myśleć, a cóż dopiero mówić o maja-
czącym w oddali kresie, cichy głos sztuki przypomina, jakie jest nasze 
prawdziwe przeznaczenie.

A  przecież zarówno pieśni Schuberta, jak wiersze Barańczaka 
nie tylko odsłaniają ludzką kondycję, ale także budzą zachwyt, wię-
cej: ratują przed rozpaczą, do której skłania wiedza o tejże kondycji. 
Jednocześnie każą zajrzeć w otchłań i nie pozwalają w nią wpaść, 
są solidnie splecioną liną, która broni przed upadkiem. Podtrzymują 
w nas płomień istnienia, podobnie jak miażdżonemu mrokiem depresji 
Williamowi Styronowi zapowiedź powrotu do światła przyniosła usły-
szana w telewizji Rapsodia op. 53 Brahmsa – bardzo daleka przecież 
od banalnie rozumianej pogody ducha, czy tym bardziej: wesołości. 
Sztuka przez sam fakt swego istnienia, bycia dziełem człowieka – 
przeciwstawia się śmierci. Wypowiedzenie bólu, nadanie mu formy, 
dyscypliny wersu czy melodii – pozwala od bólu tego choć częściowo 
się uwolnić, co na skromniejszym poziomie praktykujemy wszyscy, 
w chwilach duchowych klęsk zadręczając opowieściami przyjaciół 
i psychoterapeutów. Podobną pomoc przynosi uważne, kontemplujące 
wsłuchanie się w czyjeś słowa, w ruch muzyki, grę barw na obrazie – 
sztuka bowiem wynosi nas poza „ja” samolubne, a przynajmniej: jakże 
często udręczone sobą.

I jeszcze więcej: uwalnia na chwilę od „ja” pozornego, oddanego hała-
śliwemu światu zewnętrznemu; pozwala odbyć podróż w głąb siebie, 

by tam odkryć czy może raczej: zdobyć – „ja” prawdziwe. Zrozumieć, 
że nasza godność opiera się także na świadomości nieuniknionego 
losu, jaki stawiają nam przed oczyma Schubert i Barańczak. Podobnie 
zresztą jak na przyjęciu perspektywy Ostatecznego Sądu, który być 
może nie czeka cierpliwie w przyszłości, ale dokonuje się już teraz. 
W nas samych, gdy przekroczywszy któryś z życiowych rubikonów, 
powoli mądrzejąc, także dzięki temu, co ofiarowała nam sztuka, zaczy-
namy coraz jaśniej i surowiej osądzać swe postępki. Nie tracąc przy tym 
do końca nadziei, wszak – jak samego siebie pocieszał niegdyś Czesław 
Miłosz – „nie wolno poddawać się rozpaczy z powodu naszych błędów 
i grzechów, ponieważ przeszłość nie jest zamknięta i otrzymuje sens 
nadany jej przez nasze późniejsze czyny”...

Andrzej Franaszek
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