
czw. 16.02 Lucio SiLLa
Sob. 18.02 Lucio SiLLa
czw. 23.02 DaS ParaDieS unD Die Peri
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Festiwal operowy to raczej stan umysłu i nieuchronna konieczność, niż 

dążenie do jakiegoś dosiężnego brzegu. Obowiązek, zobowiązanie, 

imperatyw kategoryczny. Opera dzisiaj to konieczność dostrzegania, 

rozumienia i  praktykowania intelektualnego, artystycznego oraz 

społecznego dorobku ludzkości. Ma sens tylko wtedy, gdy zrywa 

z  praktyką separowania form artystycznych i  grup odbiorców. Opera 

Rara niweluje społeczne i  ekonomiczne bariery w  dostępie do sztuki, 

stara się tworzyć przyjazną, gościnną przestrzeń dla ludzi, dla życia, dla 

dialogu, dla innowacji. Sztuka i wolna myśl to nie przywilej, ale ożywcza 

przestrzeń wolności, do której każdy ma prawo.

Współczesność to bogactwo kontekstów i  różnorodność. Epoka 

łatwego dostępu do informacji wymusza szerokie spojrzenie na sztukę. 

W epoce video już nie można infantylnie udawać na scenie – dosłowne 

inscenizacje stają się archaicznym rzemiosłem, a  przy ograniczonych 

budżetach są wręcz ordynarne. Trzeba szukać innej drogi, ponieważ 

artystyczny = twórczy. Istotne jest więc, czy staramy się być artystami, czy 

grupą rekonstrukcyjną bawiącą się w rycerzy lub damy dworu.

Rzeczy oczywistych, nazwanych, potwierdzonych, ometkowanych mamy 

w  nadmiarze. Uroda życia polega na ciekawości świata, na czujności 

skierowanej w  stronę tego, co nie wydarza się każdego dnia. Jeśli 

publiczność z góry wie, co artysta powie, to jest to sztuka obrzędowa 

lub rodzaj eventu. Rzeczy oczywiste istnieją, ale nie są godne uwagi. 

Oznacza to, że rara to nie tylko nazwisko lub tytuł, ale też sposób. Staramy 

się mieć oczy i  uszy otwarte, staramy się pracować w  gronie osób 

zainteresowanych swoją pracą, staramy się wykorzystywać potencjał 

ludzi, miejsc, zjawisk. Chcemy być nadal i  jeszcze bardziej festiwalem 

znaczących premier oraz grać nie tylko raz w roku. Chcemy być twórczą 

przestrzenią publiczną i katalizatorem przemian mentalnych, ponieważ 

sztuka – rozwijając umiejętność uchwycenia całości, czyli idei – otwiera 

umysły. Otwarte umysły to innowacja, a  innowacja to dobrobyt. (jta)



Teatr Słowackiego
16.02 czwartek 19:00 - 22:00 cocktail dress welcome
18.02 sobota 18:00 - 21:00 relaxed performance
160’ + przerwa

libretto Giovanni de Gamerra
premiera 26 grudnia 1772, Teatro Regio Ducale, Mediolan

rękopis w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie
wydanie krytyczne partytury Bärenreiter-Verlag / Bärenreiter Urtext

wersja koncertowa

Giunia – Florie Valiquette sopran
Silla – Benjamin Hullet tenor
Cecilio – Margarita Slepakova mezzosopran
Celia – Joanna Radziszewska sopran
Cinna – Jolanta Kowalska sopran
Adam Dobek bas (chór) 

Capella Cracoviensis

Alessandro Moccia koncertmistrz / kierownictwo muzyczne
Katarzyna Olszewska Giusy Adiletta Seojin Kim Tomasz Góra
Szymon Strzelczyk Robert Bachara Beata Nawrocka Jadwiga Czepielowska
Maciej Czepielowski Agnieszka Świątkowska skrzypce
Dymitr Olszewski Mariusz Grochowski
Jacek Dumanowski Teresa Wydrzyńska altówka
Monika Hartmann Konrad Górka Aleksandra Buczyńska-Kusak wiolonczela
Rafał Makarski Anna Bator kontrabas

Dora Ombodi Dominika Staszkiewicz flet
Vincent Blanchard Aleš Ambrosi obój
Gavin Edwards Alicja Rozwadowska róg
Quim Guerra Maciej Snarski fagot
Marian Magiera Paweł Gajewski trąbka
Tomasz Sobaniec kotły
Marek Toporowski klawesyn 

WOlFGANG 
amaDeuS mozart
Lucio SiLLa



AKT I

Senator Cecilio, wygnany z Rzymu przez dyktatora Lucio Sillę, powraca 

w  tajemnicy do miasta i  spotyka się z  przyjacielem – Lucio Cinną. 

Dowiaduje się od niego, że Silla rozpuścił plotki o  śmierci banity, by 

utorować sobie drogę do małżeństwa z  jego narzeczoną, Giunią. 

Cinna obmyślił plan: Cecilio i  Giunia mogą się bezpiecznie spotkać 

w katakumbach, gdzie pochowany został jej ojciec. Młody senator jest 

pełen dobrych myśli: Rzym odzyska wolność, a on ukochaną. Silla radzi 

się tymczasem swojej siostry, Celii, jak zdobyć przychylność Giunii. 

Ona tłumaczy mu, że najważniejsza w  takich miłosnych zabiegach 

jest uprzejma delikatność. Giunia jednak daleka jest od tego, by ulec 

dyktatorowi i  zdecydowanie go odtrąca. Ciągle wierna jest Ceciliowi 

(choć przekonana jest, że już go nie ma wśród żywych), a na dodatek 

Silla była wrogiem jej ojca. Upokorzony dyktator poprzysięga zemstę. 

Ceclio zstępuje do grobowca, gdzie dostrzega składającą kwiaty Giunię. 

Wychodzi z ukrycia – dziewczyna nie dowierza, że to on, wydaje się jej, że 

widzi marę. Już po chwili łączą się w pełnym uniesienia duecie.

AKT II

Silla chce przemocą zmusić Giunię do małżeństwa i zapowiada siostrze, 

że ślub odbędzie się jeszcze dzisiaj – a  będzie to ślub podwójny, bo 

przy okazji ona wyjdzie za mąż za swojego ukochanego Cinnę. Cecilio, 

natchniony, jak twierdzi, przez ducha ojca Giunii, już szykuje się do 

zamachu na Sillę, ale Cinna prosi go o ostrożność. Młodzieniec ulega, 

mając na sercu bezpieczeństwo Giunii. Cinna rozmawia z  nieszczęsną 

kobietą i namawia ją do udziału w spisku: miałaby pozornie przystać się 

na małżeństwo z Sillą, a gdy tylko zostaną na osobności, zamordować 

go. Ona nie potrafi się zgodzić na taki krok – jedynie niebo ma, według 

niej, prawo ferować takie wyroki. Cinna stwierdza zatem, że weźmie 

sprawy w  swoje ręce. Silla łagodnieje, ale kolejna zdecydowana 

odmowa Giunii, na nowo wyprowadza go z równowagi. Cecilio i Giunia 

znów się spotykają. Ona prosi go, by zadbał o własne życie i porzucił 

myśl o  zamachu. On – nie chcąc narażać Giunii – przystaje na jej 

błagania. Ciesząca się na swoje rychłe wesele Celia, namawia Giunię,  



by przestała się opierać i – tak jak ona – radowała się miłą perspektywą 

małżeństwa. To ostatnie o  czym mogłaby myśleć Giunia, która drży 

tylko o swojego Cecilia. Silla żąda od senatu, w nagrodę za swe zasługi, 

pozwolenia na małżeństwo z  Giunią. Milczenie traktuje jako aprobatę. 

Giunia, dumna Rzymianka, woli popełnić publiczne samobójstwo, niż 

poślubić tyrana. Nagle pojawia się Cecilio, co powstrzymuje ją przed 

fatalnym czynem. Cinna również przybył na miejsce, by zabić Sillę, ale 

widząc, co się dzieje, zapewnia dyktatora, że zjawił się ze swoimi ludźmi 

po to, by obronić go przed występnym senatorem. Cecilio i  Giunia 

zostają wtrąceni do lochu.

AKT III

Cinna i Celia zdołali odwiedzić Cecilia w areszcie. Cinna chce, by Celia 

namówiła brata do porzucenia myśl o małżeństwie, inaczej Rzymianie – 

i tak rozgoryczeni jego rządami – zgotują mu pewną śmierć. Silla pozwolił 

Giunii na ostatnią wizytę u  Cecilia. Giunia jest przerażona, oczami 

wyobraźni widzi już Cecilia na miejscu kaźni. Przed zgromadzeniem 

senatu i  ludu rzymskiego Celia i  Cinna jeszcze raz zabiegają u  Silli 

o  łaskę dla Cecilia. Giunia prosi o  wsparcie senatorów. Ku ogólnemu 

zaskoczeniu Silla istotnie postanawia darować Ceciliowi życie. Osłupiały 

Cinna wyznaje, że miał zamiar zabić Sillę. Dyktator – przed chwilą tak 

srogi – wybacza i jemu, polecając, by poślubił w końcu swoją ukochaną 

Celię. On wyrzeka się miłości i abdykuje. Wszyscy chwalą wielkoduszność 

Silli i wolność odzyskaną przez Rzym.



PIERWSZE ARCYDZIEŁO MOZARTA?

„Nie mogę dużo pisać, ponieważ po pierwsze nie mam nic do 

powiedzenia, a po drugie – w ogóle nie wiem, co piszę, gdyż wszystkie 

moje myśli zajęte są operą i  mogłoby się zdarzyć, że zamiast listu 

napisałbym arię.” – tłumaczył się Wolfgang w  liście do matki i  siostry 

skreślonym 5 grudnia 1772 roku podczas pracy nad nową operą Lucio 

Silla. Słowa te pozwalają posmakować atmosfery w  jakiej powstała 

druga napisana dla Mediolanu włoska opera Mozarta (pierwszą była 

Mitridate re di Ponto z  1770 r.). Wolfgang pisał z  typowym dla siebie 

zaangażowaniem, ale też w pośpiechu, ponieważ mimo że zamówienie 

na nowe dzieło dotarło do Salzburga już na wiosnę 1772 r., zgodnie 

z ówczesną tradycją kompozytor pisał w domu tylko recytatywy, a arie, 

które stanowiły najważniejszy element dramma per musica już na 

miejscu, po zapoznaniu się z  głosami wokalistów zatrudnionych przez 

teatr na konkretny sezon operowy. Tak było i  tym razem, ale nie obyło 

się bez serii nieoczekiwanych niespodzianek. Dzięki zachowanemu 

kontraktowi, listom, diariuszom i ówczesnej prasie możemy prześledzić 

rozwój wypadków.

Mozartowie opuścili Salzburg 24 października i  4 listopada dotarli 

do Mediolanu. Już następnego dnia Wolfgang przystąpił do pracy 

nad uwerturą. W  między czasie okazało się, że poeta Giovanni De 

Gamarra, wysłał swoje libretto do oceny Pietra Metastasia, najbardziej 

poważanego ówczesnego librecisty. Ten, początkowo skrytykował 

libretto i zasugerował zmiany, co automatycznie oznaczało konieczność 

wprowadzenia poprawek w  skomponowanych już recytatywach 

i  wybranych scenach. Po drugie, najważniejsi śpiewacy nie dotarli do 

Mediolanu w wyznaczonym czasie. Jako pierwszy, 21 listopada, przybył 

primo uomo, znakomity kastrat Venanzio Rauzzini (Cecilio). Z  powodu 

powodzi i  potwornego błota na drodze z Wenecji prima donna Anna 

de Amicis (Giunia) dotarła do stolicy Lombardii dopiero 4 grudnia. Na 

dodatek Arcangelo Cortoni, który miał wcielić się w postać tytułowego 

bohatera poważnie się rozchorował. Rozpoczęto więc gorączkowe 

poszukiwania jego zastępcy. Ostatecznie udało się zatrudnić mało 



znanego tenora kościelnego z  Lodi Bassana Morgnoniego, który 

przybył do Mediolanu dopiero 17 grudnia. Niestety miał on niewielkie 

doświadczenie teatralne, w  związku z  czym Wolfgang zrezygnował ze 

skomponowania dla niego dwóch z wcześniej zaplanowanych czterech 

arii. Na więcej, zresztą, nie było już czasu. Premierę zaplanowano na 26 

grudnia. Zmiana głównego wykonawcy oznaczała poważniejsze zmiany 

w samym libretcie, a mianowicie przeniesienie głównego wątku fabuły 

z postaci tyrana Lucio Silli, na parę zakochanych Giunię i Cecilia.

Premiera opery odbyła się zgodnie z planem w Regio Ducal Teatro (nie 

istniała jeszcze słynna mediolańska La Scala, która swoją działalność 

zainaugurowała w  1778 roku). Dzieło zadedykowano arcyksięciu 

Ferdynandowi i  jego żonie Marii Beatrice d’Este. Także tego dnia nie 

obyło się bez zamieszania. Prezentację dzieła opóźniono aż o trzy godziny 

z winy arcyksięcia, który tego wieczoru postanowił własnoręcznie napisać 

pięć listów noworocznych i robił to niezwykle długo. Sala była wypełniona 

po brzegi, robiło się nieznośnie gorąco, muzycy stawali się coraz 

bardziej zniecierpliwieni, a  śpiewaków dopadła trema. Przedstawienie 

dodatkowo wydłużyły trzy niepowiązane z akcją opery balety, nota bene 

dwa z nich autorstwa sławnego tancerza i choreografa Charles’a le Picq 

(Le gelosie del serraglio; La Giaccona), tytułującego się poddanym króla 

Polski („al servizio del re di Polonia”.). W  liście wysłanym do żony po 

premierze Lucio Silla Leopold Mozart pisał: „Mimo wielu przeciwności 

premiera się udała”. Sukces dzieła potwierdzała też „Gazzetta di Milan”., 

w której można było przeczytać: „W sobotę wieczorem, w Teatrze Regio 

Ducal, wystawiono nowy dramat zatytułowany Lucio Silla, który odniósł 

wspaniały sukces we wszystkich swoich częściach i  zasłużenie zdobył 

powszechne uznanie”. Według relacji Leopolda operę zaprezentowano 

26 razy, a  trzema pierwszymi przedstawieniami zgodnie z  kontraktem 

dyrygował sam kompozytor.

Fabuła opery została zaczerpnięta z rzymskiej historii, rozgrywającej się ok. 

79 r. p.n.e., której źródło dla Gamarry stanowił Plutarch. Dzieło prezentuje 

postać dyktatora Lucio Silli, który w bezwzględny sposób, uciekając się 

nawet do groźby śmierci, próbuje zdobyć serce rzymianki Giuni, córki 

zmarłego Caio Mario. Ta wierna jest nie tylko swojemu ukochanemu, 



senatorowi Ceciliowi, wygnanemu przez Sillę, ale także pamięci ojca 

obalonego przez dyktatora. Dostosowana do osiemnastowiecznej 

konwencji lieto fine, czyli szczęśliwego zakończenia historia to opowieść 

o konflikcie między miłością a powinnością, a także apoteoza takich cnót 

jak stałość, wierność i samopoświęcenie. Finał zawierał też typowy ukłon 

w  stronę arcyksięcia i  innych oświeceniowych despotów, prezentując 

Sillę jako władcę w ostatnich scenach korzystającego z przysługującego 

mu prawa łaski, wspaniałomyślnego i  stawiającego sprawy państwa 

ponad indywidualne szczęście. Obraz ten niewiele miał wspólnego 

z historyczną postacią Silli, znanego z zamiłowania do zemsty.

Od strony muzycznej operę rozpoczyna znakomita trzyczęściowa 

uwertura, w  której pobrzmiewają ostatnie doświadczenia Mozarta 

zdobyte na polu symfoniki. Dalej dzieło ma jednak nietypowe wymiary. 

W  I  akcie mamy pięć arii, w  II akcie dziewięć, w  III zaledwie cztery. 

Arie charakteryzują się różnymi formami, długością i  wymaganiami 

wokalnymi. W  każdym akcie pojawia się chór i/lub ansamble. 

Szczególnie intensywny dramatycznie jest chór współtworzący tzw. 

scena d’ombra z I aktu w wykonaniu Giuni, w której dziewczyna opłakuje 

zmarłego ojca, a  narzeczonego bierze za ducha ukochanego Cecilia. 

Niewątpliwie nowym elementem w  stosunku do wcześniejszych dzieł 

Wolfganga są częściej stosowane recytatywy akompaniowane, czyli 

z  towarzyszeniem orkiestry, dzięki którym akcja jest bardziej wartka, 

ale to też dowód inspiracji reformowaną operą w  stylu Glucka. Partie 

Giuni i Cecilia, a także Lucio Cinny stanowią wyzwanie dla śpiewaków. 

To numery niezwykle popisowe, wymagające znakomitej techniki. 

Pod tym względem wyróżnia się aria Giunii z  II aktu Ah se il crudel 

periglio przepełniona różnego rodzaju koloraturami „nowymi, bardzo 

szczególnymi i wyjątkowo trudnym”. wedle słów Leopolda Mozarta.

Komponując Lucio Silla Wolfgang miał szesnaście lat. Dla jednych to 

jego pierwsze mistrzowskie dzieło, dla innych to kompozycja jeszcze 

konwencjonalna, wpisująca się w  ówczesne tendencje operowe. Z  tej 

perspektywy Mozart największe arcydzieła na polu teatru operowego 

miał jeszcze przed sobą. Przyjemność oceny pozostawiam Państwu.

— Aneta Markuszewska



FlORiE VAliQUETTE



BENJAMiN HUllET



MARGERiTA SlEPAKOVA



JOANNA RADziSzEWSKA



JOlANTA KOWAlSKA 



Teatr Łaźnia Nowa
23.02 czwartek 19:00 - 21:00 cocktail dress welcome
24.02 piątek 19:00 - 21:00 smart casual attire
25.02 sobota 18:00 - 20:00 relaxed performance
100’ bez przerwy 

libretto na podstawie poematu Lalla-Rookh Thomasa Moore’a
przekład niemiecki Emil Flechsig
premiera 4 grudnia 1843, Gewandhaus, lipsk

Nachtlied (wiersz) Friedrich Hebbel
premiera 13 marca 1851, Geislerschen Saal, Düsseldorf

Cezary Tomaszewski reżyseria
Aleksandra Wasilkowska scenografia kostiumy
Jędrzej Jęcikowski światło
Dariusz Meclik inspicjent 

Peri – Mirjam Mesak sopran
Narrator – ian Bostridge tenor
Dziewica / partie sopranowe – Solomiia Pavlenko sopran
Anioł / partie altowe – Monika Korybalska alt
Młodzieniec / partie tenorowe – zbigniew Malak tenor
Mężczyzna / Gazna / partie barytonowe – Sebastian Szumski baryton

Małgorzata Biela aktorka 

Benedykt Król Dawid Tas Piotr Stanek Mikołaj Karczewski tancerze

ROBERT SCHUMANN
DaS ParaDieS 
unD Die Peri 
RAJ i PERi
NACHTliED OP.  108



Capella Cracoviensis

Michalina Bienkiewicz Katarzyna Brajner Jolanta Kowalska-Pawlikowska 
Magdalena Łukawska Antonina Ruda sopran
Łukasz Dulewicz Matylda Sielska Matylda Staśto-Kotuła ilona Szczepańska alt
Dominik Czernik Szczepan Kosior Piotr Szewczyk Piotr Windak tenor
Przemysław Józef Bałka Marek Opaska Adam Radnicki Piotr zawistowski bas

zofia Wojniakiewicz Maciej Czepielowski Robert Bachara Agnieszka Świątkowska
Katarzyna Olszewska Tomasz Góra Agnieszka Krawczyk Jadwiga Czepielowska
Seoijn Kim Beata Nawrocka Szymon Strzelczyk Bartłomiej Fraś skrzypce
Szymon Stochniol Mariusz Grochowski Jacek Dumanowski Teresa Wydrzyńska altówka
Marco Frezzato Konrad Górka wiolonczela
Marco lo Cicero Anna Bator kontrabas

Dora Ombodi Olga Musiał-Kurzawska flet
Dominika Staszkiewicz flet piccolo
Vincent Blanchard Aleš Ambrosi obój
Alvaro iborra Robert Michalski klarnet
Tomasz Wesołowski Kamila Marcinkowska-Prasad fagot
Felix Polet Marek Michalec Krzysztof Stencel Alicja Rozwadowska róg
Paweł Gajewski Marian Magiera trąbka
Robert Schlegl Fryderyk Mizerski Andrzej Tkaczyk puzon
Marc Girardot tuba
Tomasz Sobaniec Rafał Tyliba Paweł Chmielewski instrumenty perkusyjne
Adrian Nowak harfa

Jan Tomasz Adamus dyrygent

W spektaklu wykorzystywany jest efekt stroboskopowy 
(światło pulsujące z dużą częstotliwością). Osoby wrażliwe na ten 
rodzaj oświetlenia prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.



CZĘŚĆ I

Tytułowa Peri (jej imię oznacza rodzaj ducha z  perskiej mitologii) jest 

dzieckiem upadłego anioła i  śmiertelniczki. Próbuje uzyskać dostęp 

do Raju, z  którego została wykluczona ze względu na swoje nieczyste 

pochodzenie. Szansa taka jest jej obiecana – pod warunkiem jednak, że 

ofiaruje niebiosom najdroższy podarek. Poszukuje go w  Indiach. Tam 

szlachetny wojownik toczy bój z tyranem Gazną, ale ginie na polu bitwy. 

Peri wierzy, że ostatnia wylana przez bohatera kropla będzie właściwym 

podarunkiem dla nieba.

CZĘŚĆ II

Niebiański opiekun odrzucił taki dar. Peri, płynąc Nilem, udaje się 

w  stronę Egiptu, gdzie szaleje tymczasem epidemia. Spotyka tam 

chorego młodzieńca, który oddalił się do oazy, by nie zarazić ukochanej. 

Ona podążyła jednak za nim, by umrzeć w  jego ramionach. Łączą się 

w śmiertelnym pocałunku, a ich ostatnie westchnienie staje się kolejnym 

darem Peri dla niebios.

CZĘŚĆ III

Peri ponownie staje u bram Nieba, ale podobnie jak poprzednim razem 

i  ten jej dar zostaje uznany za niedostateczny. Peri nie daje się jednak 

odwieść od swoich poszukiwań i  postanawia, że w  razie potrzeby 

przemierzy cały świat. Teraz wyrusza do Syrii. Nad brzegiem Jordanu 

spotyka grupę podobnych jej duchów, które dzielą jej los i  również 

pragną dostać się do raju. W  świątyni Słońca w  Baalbek Peri widzi, 

jak stary grzesznik o budzącym strach obliczu natrafia na niewinnego, 

pięknego młodzieńca. Wzbrania się wyrządzić mu krzywdę, bo chłopiec 

pogrążony jest w  modlitwie. Scena ta wzrusza starca z  taką mocą, 

że klęka obok niego, opłakuje zło, które wyrządził i modli się razem 

z  nim. Łzy nieskruszonego wcześniej grzesznika stają się dla Peri 

kluczami do raju.



NOW Y GATUNEK DL A SAL KONCERTOW YCH

Raj i  Peri Roberta Schumanna (1843) jest jedną z  najoryginalniejszych 

w  XIX wieku prób odnowy świeckiego oratorium. Jego ambicją było 

odnalezienie alternatyw dla barokowych, händlowskich wzorców. 

Kiedy więc kompozytor pisał w  liście do Carla Koßmaly’ego: „Pracuję 

w  tej chwili nad dużym dziełem, największym, jakiego się do tej pory 

podjąłem – nie jest to opera – myślę, że to właściwie nowy gatunek dla sal 

koncertowych” – nie przesadzał. Poszukiwał rozwiązań pozwalających mu 

uczynić narrację oratoryjną giętką i płynną. Dlatego podział na recytatywy, 

arie i  chóru ustępuje tu całościom zakomponowanym o  wiele szerzej. 

Recytatywy płynnie zmieniają się w ariosa, a arie w monologi. Narracja 

powierzona jest tenorowi na wzór Ewangelisty z  Bachowskich pasji, 

ale i  tutaj Schumann, oddawszy hołd tradycji, wprowadza innowację, 

w wybranych momentach przekazując powinność opowiadania historii 

całemu kwartetowy solistów.

Z  powodu tej eksperymentalnej formy, dzieło mieni się 

niejednoznacznościami. Pomysł adaptacji świeckiego poematu na 

oratorium nie był czymś nieznanym. Händel już sto lat wcześniej, 

w 1740 roku, zrealizował podobny pomysł, umuzyczniając z sukcesem 

L’Allegro i  Il Penseroso Johna Miltona (1645/46). O  osobności dzieła 

Schumanna świadczy raczej to, że już samo jego przyporządkowanie do 

dziedziny utworów świeckich może budzić wątpliwości. Świecki utwór 

o  raju, aniołach i  zbawczej sile modlitwy? Brzmi jak paradoks – i  nim 

jest. Nie jest to z  pewnością utwór chrześcijański, ale przedstawiona 

w  nim duchowość nie przynależy też do żadnej innej sprecyzowanej 

i  nazwanej religii. Thomas Moore, autor poematu Lalla-Rookh (1817), 

na którego części Raj i  Peri się opiera, stworzył sugestywną wizję 

boskości i zaświatów łączącą islam, chrześcijaństwo i elementy zupełnie 

fantastyczne, nieznane w żadnym z tych wyznań.



Schumann tworzy więc w  bezprecedensowym geście de facto utwór 

o religijnym przesłaniu, ale nie tylko niekościelny, ale też niedający się – 

przez swój eklektyzm – do zawłaszczenia przez żadną z religii. Peri to – jak 

wykłada to Antoni Edward Odyniec w  swoim przekładzie fragmentów 

utworu Moore’a – „w mitologii wschodniéj, są to duchy dobre, stopniem 

tylko niższe od Aniołów, chociaż równéj piękności. Niegdyś wygnane 

z raju, mieszkają na powietrzu, w wodzie, i w najpiękniejszych okolicach na 

ziemi: w zaczarowanych napowietrznych ogrodach, lub w kryształowych 

na dnie morskiém pałacach. Żyją wonią kwiatów i rosą”.

Historia poszukiwania przez nią daru pozwalającego na wstęp do Edenu 

w  atrakcyjny dla publiczności czasów Schumanna łączyła wyszukaną, 

zmysłową egzotykę z  religijną przypowieścią i  baśnią zwieńczoną 

wzruszającym morałem. Był to jeden z największych sukcesów swojego 

autora za życia i  utwór, który przyniósł mu popularność. Stało się tak 

mimo tego, że Schumann w swojej partyturze, na przekór tematowi, nie 

zawarł wielu akcentów orientalizujących, przeciwnie, oparł się pokusie 

czarowania słuchaczy zmyśloną wschodnią melodyką i  instrumentacją, 

pozostając wiernym własnemu, głęboko zakorzenionemu w niemieckiej 

tradycji, stylowi. Ten wymowny rozziew „treści i  formy” to kolejny 

z  fascynujących paradoksów charakteryzujących Raj i  Peri: uwypukla 

on wielką oryginalność Schumanna, jego niechęć do szablonowych 

wyborów muzycznych i niezależność myśli od mód i pokus osiągnięcia 

łatwego efektu.

—  Krzysztof Dix
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libretto Agostino Piovene
premiera karnawał 1735, Teatro Filarmonico, Werona

wersja koncertowa

Bajazet – Gianluca Margheri bas-baryton
Tamerlano – Filippo Mineccia alt
Asteria – Delphine Galou alt
irene – Shakèd Bar mezzosopran
Andronico – Federico Fiorio sopran
idaspe – Arianna Vendittelli sopran

Accademia Bizantina

Alessandro Tampieri koncertmistrz
lavinia Soncini lisa Ferguson Maria Grokhotova
Ana liz Ojeda Mauro Massa Heriberto Delgado Gabriele Pro skrzypce
Alice Bisanti Jamiang Santi altówka
Alessandro Palmeri Paolo Ballanti wiolonczela
Giovanni Valgimigli kontrabas

Elisabeth Baumer Rei ishizaka obój
Alberto Guerra fagot
Tiziano Bagnati lutnia
Stefano Demicheli klawesyn

Ottavio Dantone dyrygent

past iccio



AKT I

Sułtan Bajazet pokonany został przez mongolskiego wodza Tamerlana 

i  teraz więziony jest w  jego pałacu. Upadły wódz, nie mogąc znieść 

upokorzenia, chce targnąć się na życie i  prosi greckiego księcia, 

sojusznika Tamerlana Andronica, by zaopiekował się jego córką, 

Asterią. Tamerlano nie wie, że Andronico jest w niej – ze wzajemnością 

– zakochany i zwierza mu się ze swoich uczuć. Nie przeszkadza mu, że 

zaręczony jest już z księżniczką Irene. Ma zamiar po prostu zignorować 

ten fakt i  poślubić Asterię. Chce, aby Adronico był jego posłańcem 

i  oznajmił wszystko Bajazetowi. W  zamian obiecuje mu ofiarować 

grecki tron i  rękę Irene. Książę cierpi, ale nie może się z  tym zdradzić, 

powstrzymuje go strach przed gniewem Tamerlana. Ten składa 

tymczasem wizytę Asterii i  wyznaje swoje uczucia. Asteria przekonana 

jest w tej sytuacji, że Andronico ją zwiódł i  informuje ojca o tym, co ją 

spotkało. On jest gotowy dać się zgładzić, byle jego córka odzyskała 

zupełną wolność. W pałacu pojawia się Irene. Kiedy dowiaduje się, że 

Tamerlano nią wzgardził, wpada we wściekłość. Andronico uspokaja 

ją. Póki nikt inny nie nie dowie się, że jest w pałacu, mogą wciąż wiele 

zdziałać. Irene ma w przebraniu, nie zdradzając prawdziwej tożsamości, 

przyglądać się wszystkiemu i wpływać na rozwój wypadków.

AKT II

Tamerlano mówi Andronicowi, że Asteria przyjęła oświadczyny. Książę 

próbuje wytłumaczyć się przed ukochaną, ale ona nie daje mu wiary. 

Irene, przebrana za własną powiernicę, rozmawia z  Tamerlanem 

o  jego matrymonialnych planach. Wszystko, co powiedział Andronico, 

potwierdza się – jest zrozpaczona. Bajazet od greckiego księcia 

dowiaduje się, że jego własna córka zdecydowana jest poślubić jego 

największego wroga. Jest wstrząśnięty i rozwścieczony, ale kiedy pojawia 

się Asteria wraz z  Tamerlanem i  Irene, powściąga nieco swój gniew 

i kieruje w jej stronę pełną wyrzutów przemowę. Ona, nie mogąc znieść, 

że ojciec bierze ją za zdrajczynię, wyjmuje – w  obecności wszystkich 

zgromadzonych – sztylet, którym miała zamiar zabić Tamerlana w  noc 

poślubną. W tej samej chwili tyran każe pojmać strażom i córkę, i ojca.



AKT III

Bajazet i  Asteria chcą zażyć truciznę, zanim zostaną straceni przez 

Tamerlana. Andronico decyduje się wreszcie wyjawić temu ostatniemu, 

że kocha Asterię. Tamerlano czuje się tym silniej urażony w  swojej 

dumie: nakazuje niezwłocznie uśmiercić Bajazeta, a  Asterię uczynić 

niewolnicą. Jednym z  jej obowiązków ma być usługiwanie przy stole. 

Wykorzystuje ona tę okazję, by truciznę, którą otrzymała od ojca, wlać 

do kielicha Tamerlana. Plan ten udaremnia Irene. Ocala niewiernego 

narzeczonego i  ujawnia, kim jest naprawdę. Tamerlano odwdzięcza 

się, obiecując, że tym razem dotrzyma słowa i poślubi ją. Asteria ma za 

to zostać wystawiona na pastwę niewolników haremu, a  jej ojciec ma 

być zmuszony do przyglądania się jej cierpieniu. Bajazet ciska groźby, 

ale jest całkowicie bezsilny. Na Irene całe to okrucieństwo robi niezbyt 

wielkie wrażenie – radość z  powodu odzyskania względów Tamerlana 

przesłania jej chwilowo wszystko inne. Ale Idaspe przynosi straszną 

wieść – oto Bajazet skończył właśnie ze swoim życiem. Przybiega Asteria, 

błagając Tamerlana, by zabił i ją. Irene i Andronico proszą, by nie był dla 

niej surowy. Srogość władcy kruszy się. Poruszony jej bólem, przebacza 

Asterii i pozwala na jej związek z Andronikiem. 

STARCIE T Y TANÓW

To, że słuchamy Lucia Silli (1772) i  Tamerlana (1735) w  tak niewielkim 

odstępie czasu, pozwala tym wyraźniej zauważyć, jak swobodnie 

pomiędzy operami settecenta wędrowały pewne wątki. W  obu 

przypadkach tytułowym bohaterem jest niewzbudzający naszej sympatii 

władca-tyran, który pragnie poślubić kobietę będącą córką jego wroga 

(w Lucio Silli ojciec Giunii obecny jest już wyłącznie duchem). Różnica 

pomiędzy Mozartowską Giunią i  Asterią Vivaldiego jest taka, że o  ile 

pierwsza ma zbyt wiele skrupułów, by zasztyletować adwersarza, 

o tyle druga sama wpada na ten pomysł, a  jego realizacji przeszkadza 

niefortunny splot okoliczności.



Oba te dzieła dzieli niemal czterdzieści lat, możemy więc też 

zaobserwować na ich przykładzie muzyczną ewolucję opery seria od 

momentu jej największego rozkwitu po czas, gdy zaczynała już powoli 

chylić się ku upadkowi. Mimo wszystkich innowacji, jakie wprowadził do 

niej Mozart, uderza, jak silna i trwała była to konwencja. Młody Wolfgang 

Amadeusz stawia śpiewakom bardzo podobne wymagania, co Vivaldi. 

Zmieniła się wyraźnie melodyka, ale pozostała aria da capo jako 

podstawowa jednostka organizacji muzycznej i dramatycznej substancji 

utworu, a także ten sam typ wirtuozerii, każącej mierzyć się wykonawcom 

z niekończącymi się pasażami, trylami i kadencjami.

Tamerlano (znany również pod tytułem Bajazet) to pasticcio, czyli opera 

„opracowana” przez kompozytora przy wykorzystaniu arii z powstałych 

wcześniej dzieł własnych oraz arii innych twórców. Zostały one 

połączone – nieby nanizane na wspólną nitkę – oryginalnymi, nowymi 

recytatywami. W  czasach ścisłej ochrony własności intelektualnej 

formuła pasticcia wydaje się co najmniej problematyczna, a  co więcej 

stoi w  zupełnej sprzeczności z  mitem genialnej jednostki sobie tylko 

zawdzięczającej każde z  osiągnięć. Za pasticcio pieniądze otrzymywał 

(wiadomość ta może dziś wprawiać w  osłupienie niektórych z  nas – 

nauczonych doceniać wkład wszystkich zaangażowanych w  powstanie 

jakiegoś dzieła, przedmiotu czy usługi) sam jego twórca, natomiast już 

nie ci, z których pracy korzystał. Mówiąc bardziej obrazowo, za autora 

Tamerlano uważany był Vivaldi, mimo że dużą część muzyki przepisał 

wprost od Hassego, Broschiego i Giacomellego.



Nie powinna być to jednak rzecz w  żadnym stopniu zaskakująca, tym 

bardziej, że wenecki twórca do swojej pracy bardzo się przyłożył i widać 

na jej przykładzie, na czym polegał cały kunszt pasticcia. Vivaldi nie 

tylko zapożyczone fragmenty wybrał tak, by efektywnie pełniły funkcję 

w  planie całości (odpowiednio charakteryzowały postaci, wprowadzały 

element dramatycznego kontrastu), ale też wyraźnie odseparował przy 

ich użyciu grupy bohaterów. Para nieszczęsnych więźniów, Bajazet 

i Asteria, a także oddany, choć krytyczny wobec poczynań swego pana, 

Andronica, sługa Idaspe, śpiewają arie Vivaldiego. Tymczasem mongolski 

władca Tamerlano, jego narzeczona Irene i  sojusznik Andronico zostali 

wyposażeni w arie wspomnianej już trójcy Hasse/Broschi/Giacomelli.

Interpretuje się ów gest najczęściej tak, że Vivaldi swoją własną muzykę 

podarował ofiarom, opowiadając się po stronie uciśnionych i szlachetnych, 

zaś ich barbarzyńskim wrogom kazał śpiewać arie konkurencji. Pojawia 

się jednak w tym odczytaniu pewno pęknięcie – czemu bowiem Idaspe, 

będąc powiernikiem Andronica, również otrzymał od Vivaldiego jego 

własne arie? Pomijając tę wątpliwość, trzeba zaznaczyć, że Il Prete 

Rosso przynajmniej w  odniesieniu do dwójki najbardziej wzruszających 

bohaterów, Bajazeta i Asterii, zachował żelazną konsekwencję i z ich ust 

nie słyszymy ani jednej nuty skomponowanej przez kogokolwiek innego. 

W  ten sposób udało się autorowi powołać do życia dwa muzycznie 

nieprzystające do siebie światy, które łączą się dopiero w dramatycznym 

kwartecie wieńczącym akt II, a później w samym finale, kiedy to wszyscy 

(z wyjątkiem biednego, nieżyjącego już, Bajazeta) śpiewają chór Coronata 

di gigli e di rose – napisany naturalnie przez nieśmiertelnego Antonia.

— Krzysztof Dix
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of the Italian Cultural Institute in Krakow
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