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HENRYK SWOU<IEŃ 

,,Aida" wciąż młoda ... 
Młoda, bo choć od kairskiej prapremiery w 1871 r. 

minęło 113 lat, opera Verdiego wciąż fascynuje pięknością 
muzyki, bogactwem formy, wspaniałością stylu, zadziwiają
cą wręcz równowagą i jednością słowa i muzyki. Młoda, 

mówiąc najprościej , dlatego, że się nie starzeje, że nie
zmiennie pozostaje ozdobą tzw. żelaznego repertuaru, 
świadectwem ambitnych dążeń i możliwości każdego sza
nującego się teatru operowego. 

Akcja opery, jak wiadomo, rozwija się w Egipcie w epoce 
potęgi faraonów, mimo że jej przebieg nie ma powiązań 
z określonymi wydarzeniami historycznymi. Wbrew często 
powtarzanym informacjom, ,Aida" nie została zamówiona 
u Verdiego na otwarcie Kanału Sueskiego, ani też nie 
uświetniala jego otwarcia. Przypomnijmy sobie, że zastępu
jąc swego małżonka, cesarza Francuzów Napoleona III, 
przewodniczyła otwarciu kanału, piękna cesarzowa Euge
nia w 1869 r. Tymczasem ,,Aida", skomponowana została 
w niewiarygodnie krótkim czasie czterech m-cy (i to nie w 
szkicu fortepianowym lecz w pełnej orkiestrowej partytu

rze) dopiero w 1870 r. 
Miała być też zaraz wystawiona i to bardzo uroczyście w 

Kairze. Przeszkoda bynajmniej nie drobna, bo ~uch 
wojny francusko-pruskiej, zakończonej w 1871 r, kiedy to 
przygotowywane na kairską prapremierę dekoracje uwię
zione w oblężonym Paryżu mogły dopiero dotrzeć do 
Kairu, przesunęła światowe prawykonanie o przeszło rok, 
aż na 24 grudnia 1871 r. 
Właściwym inicjatorem powstania ,Aidy" był Ismail Pa

sza, czwarty z kolei od czasów napoleońskich władca Egip
tu, pozostający w zależności od Turcji. Uzyskał on zrazu od 
sułtana tytuł kedywa (pana, księcia, władcy) a następnie 
wicekróla. Zakładał nowe przedsiębiorstwa, rozwijał siec 

kolejową, kończył rozpoczętą przez swego poprzednika 
budowę stusześCdziesięciokilometrowego Kanału Sue
skiego i wreszcie w roku otwarcia tej wodnej magistrali 
wzniósł w Kairze, stolicy państwa, gmach opery włoskiej. 
Nietrudno mu było wpaść na pomysł, by uroczystości ma
jące w świecie rozsławić Kanał Sueski uświetnić również 
wykonaniem specjalnie skomponowanej „staroegipskiej" 
opery. 

Scenańusz przyszłej opery wyszedł spod pióra szczegól
nie dla Egiptu zasłużonego francuskiego uczonego, nazwi

skiem Auguste Edouard Mańette. Ten ~itny egiptolog, 
odkrywca wielu cennych zabytków i założyciel Muzeum 
Egipskiego w Kairze, w znacznej mierze przyczynil się do 
położenia kresu uprawianej dotąd bezkarnie grabieży i 
IAJYIAIOZOwi za granicę starożytnych wykopalisk. Obdarzony 
za swe zasługi tytułem beja cieszył się dużym uznaniem 
Ismaila Paszy. Za radą też Mańette - beja, władca egipski 
zwrócił się do dyrektora Opery Comique w Paryżu, by w 
oparciu o wspomniany scenańusz Mańette'a zapropono
wał kompozytora o głośnym nazwisku, któremu by z gwa
rancją pełnego sukcesu powierzyć skomponowanie opery. 
Mimo, że zarówno budowa Kanału Sueskiego, którego 
projektodawcą i budowniczym był inż. francuski, Ferdi
nand Lesseps, jak i większość akcji towarzystwa budowy 
Kanału sp~ała podówczas w rękach francuskich 
a twórcą scenańusza też był Francuz, ~ór kompozytora 
włoskiego, Giuseppe Verdiego, okazał się nowym sukce
sem tego wielkiego twórcy. Nie mogli mu tego ~aczyc 
pominięci kompozytorzy francuscy, co znalazło w pewnym 
stopniu odbicie w recenzjach francuskich po kairskiej pre
mierze, mimo że przyniosła ona Verdiemu bezapelacyjny 
tńumf. Tńumf ten przypieczętowany został sukcesem 
,,Aidy" w mediolańskiej La Scali, w której europejska pre
miera odbyła się zaledwie po siedmiu tygodniach od pre
miery kairskiej. 

Verdi, któremu wiosną 1870 r. przedstawiono francu
ski scenańusz opery wprawnym okiem „człowieka teatru" 
ocenil w lot jego ogromne walory. 

Co skłonilo Maestra do przyjęcia tego zamorskiego 
zamówienia? 
Można by przypuszczać, że wręcz fantastyczne honora
ńum, wynoszące ogromną podówczas sumę 150 tys. fran
ków. Sąjednak dowody, że dopiero po przyjęciu zamówie
nia konsultował się Verdi w sprawie warunków umowy. 

Nie tyle egzotyczne ramy akcji, nie tyle możliwość efek
townego ""YZYSkania staroegipskich realiów, ile dramaty
czna siła fatalnego trójkąta mil ości córy faraona i jej etiop
skiej niewolnicy do młodego wodza egipskiego, drama
tyzm konfliktu między wiernością ojczyźnie, a milością 
młodej pary kochanków, uderzał Verdiego - jak mówił -
„sytuacjami zupełnie nowymi". I to właśnie okazało się 
głównym powodem przyjęcia przezeń skądinąd tak za
szczytnej i tak lukratywnej propozycji. 

Pozycja jego po tylu granych już wtedy na całym świecie 
operach była tak wysoka, że nikt nie odważyłby się udzielać 
mu jakichkolwiek wskazówek. Verdi sam jednak rozumiał, 

że akcja nawiązująca do toczonych na przestrzeni staro
dawnych dziejów Egiptu walk, ukazująca chwałę egipskie
go oręża, sugeruje wprowadzanie do muzyki momentów 
pozwalających w pełni zagrać całej scenie, wprowadzić 
masy chóralne, statystów, wyposażyć solistów w popisowe 

partie. 
Jest więcej niŻ prawdopodobne, że jeszcze jednym im

pulsem mógł być patńotyzm Verdiego, którego nie bez 
uzasadnionych racji honorowano mianem „mistrza wło

skiej rewolucji". Czy trzeba przypominać, że wtedy gdy 
toczyły się pertraktacje o przyjęcie zamówienia na skompo
nowanie ,Aidy" dobiegała zwycięsko końca walka o wy
zwolenie i polityczne zjednoczenie narodu włoskiego, roz
członkowanego z woli najeźdźców i zaborców na szereg 



państw i państe\.Vek. Wtedy to, w roku 1870, wszystkie 
prawie ziemie póMyspu Apenińskiego zostały już drogą 
politycznych i orężnych zmagań zjednoczone. Ostateczną 
przeszkodą dla spełnienia dzieła scalenia i ogłoszenia Rzy
mu stolicą Królestwa Wioch pod berłem włoskiego dyna
sty, pozostawało znajdujące się pod świeckim władaniem 
papieża państwo Kościelne. 

Prawda, że w ,,Aidzie", tak jak i w „Faraonie" Prusa. 
kompromituje się dynastia, a triumfuje wszechmocna ka
sta kapłańska, jednakże w obu tych dziełach ukazana jest 
owa wszechmoc staroegipskich kapłanów, podporządko
wująca wszystko i wszystkich, nie wyłączając faraona i 
jego rodziny, swym kastoo.ym interesom. Verdi, być może 
w swej prostolijności i bezkompromisowości zbyt ortodo
ksyjnie ocenia! rolę duchowieństwa przeciwstawiającego 
się dziełu dopełnienia aktu zjednoczenia jego włoskiej 
ojczyzny. 

Ale stanowiący polityczne tło akcji ,,Aidy" konflikt, po
dobnie jak w skomponowanym na niewiele lat przed ,,Ai
dą" z Schillera wysnutym ,,Don Carlosie" konflikt monar
chii hiszpańskiej i świętej inkwizycji, mogły być też zachętą 
dla włoskiego artysty szczycącego się swym chłopskim 
pochodzeniem szczerego demokraty, rzucającego kiedyś 
jakże wymowne hasło: „Lepszy czerwony, niż czarny". 

Verdi, zwłaszcza wtedy, gdy począwszy w latach pięć
dziesiątych ubiegłego stulecia od „Rigoletta", „Trubadura" 
i „Traviaty" przestal właściwie komponować „polityczne" 
opery, gdy na plan główny wysuwały się w jego operach 
przeżycia jednostek, ich nie zmieniające się z biegiem wie
ków, odwiecznie ludzkie uczucia milości, zazdrości i ze
msty, tworzył dzi(!ła najwspanialsze. Jeżeli w operach Belli
niego i Dionizettiego, mimo ich wysokich walorów muzy
cznych, zarówno akcja jak i jej bohaterowie mogą nas dziś 
nawet śmieszyć, a jeśli cho&y odrobinę zawiodą wykonaw
cy najeżonych trudnościami popisowymi partii, wręcz znie-

chęcać, to bohaterowie najlepszych oper Verdiego potrafią 
v.rzruszać. 

Prawda, że w ,,Aidzie" sprawa nie przedstawia się pod 
tym v.rzgłędemjednoznacznie. W pierwszych dwóch aktach 
i młody wódz Radames, śpiewający swą nieco w dawnym 
stylu utrzymaną, popisową arię ,,Boska Aido" i tytułowa 
bohaterka, Aida - jakby zagubiona wśród posągów gro
źnych bóstw i mas egipskich, nie mogą jeszcze w pełni 
ujawnić swego prawdziwego człowieczeństwa. 
Również i Amneris ukazuje wtedy raczej jedną stronę swej 
duszy: dumę córy faraonów i pewność osiągnięcia swych 
celów. Nawet duet obydwu rywalek, mimo swych wszyst
kich piękności, nowości w przepojeniu ustawicznego recy
tatywu melodyjnością, genialnie wręcz potraktowanym 
dramatycznym podtekstem partii orkiestrowej, nie ukazuje 
jeszcze pełni ,,stąpania po ziemi" operowych bohaterów 
Verdiego. 

Dopiero wtedy, gdy w duszy Aidy zagra z całą siłą kon
flikt miłości do ojczyzny i konieczności poniesienia ofiary 
z miłości do Radamesa, gdy_Amneris z dumnej, otoczonej 
pocztem nie\.Vołnic, królewny przemieni się w rozpaczliwie 
błagającą o litość dla zagrożonego wyrokiem śmierci uko
chanego, ru.ykłą kobietę, Verdi zacznie przemawiać swym 

pełnym głosem. W wielu jego operach, choć stale podkre
śla się mistrzostwo, z jakim operowa! chórami i scenami 
zbioroo.ymi, im mniej osób na scenie, tym z dramatyczne
go i muzycznego punktu widzenia dzieją się na niej rzeczy 
ciekawsze i większe. 

Byłoby jednak krzywdą dla Verdiego twierdzić, jak to się 
czasem spotyka, że dopiero dwa ostatnie akty ,,Aidy": 
scena nad Nilem, oraz scena sądu i kaźni, zasługują na 
pełne uznanie. Prawda, że dla podejmujących się coraz 
trudniejszego zadania inscenizacji tej opery, ,,Aida" to 
przede wszystkim marsz triumfalny - nie\.Vątpliwie w każ
dym szczególe wspaniały - tańce i parada po zwycięstwie 

sceny w świątyni. To fakt, że i w tych zbiorowych, spektaku
larnych .scenach tworzył Verdi muzykę piękną, zaskakującą 
pomysłowością, wolną od banału. 

Co zespala tę, pozornie tylko przeciwstawiającą sobie 
kilka postaw stylistycznych muzykę opery w jednolitą ca-
l "? osc. 
Zespala ją w podziwu godny monolit inwencja Verdiego, 
inwencja przejawiająca się nie tylko w pomysłowości melo
dycznej, ale i w dramatycznej wyrazistości. W partyturze 
,,Aidy" bardziej niŻ w innych, skądinąd doskonalszych dzie
łach tego mistrza, od pierwszego do ostatniego taktu pły
nie muzyka piękna, muzyka ani na chwilę nie przestająca 
zaciekawiać każdym szczegółem i to zarówno w partiach 
śpie\.Vanych, jak i może jeszcze bardziej, w partii orkiestry. 
Barwa brzmienia i zmienność w zależności od rejestrów w 

poszczególnych instrumentach wyzyskiwane są mistrzo
wską wprost intuicją. 

Tak łatwo czytelne tematy w operze, jak rozpoczynający 
ją temat miłości Aidy, czy opadający w dół ponury temat 
kapłańskiej racji stanu, powracają w sposób naturalny bez 
jakiejkolwiek maniery. Typowy dla całej twórczości Verdie
go prymat partii wokalnej i w ,,Aidzie" zachowuje swoje 
właściwe miejsce. 

Całą operę, skomponowaną mimo swych znacznych 
rozmiarów w tak krótkim czasie, można ch~ł>a uważać za 
owoc jakiegoś twórczego transu, fascynacji i najwłaściwiej 
pojmowanej ambicji stworzenia godnego siebie dzieła. 

Zgodnie i powszechnie uznano je za arcydzieło. I ocena ta 
nie traci racji bytu po tyłu latach kairskiej prapremiery. 

* * * 
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STRESZCZENIE UBRETI A 

AKT I. OBRAZ 1 

Egipt. Epoka potęgi faraonów. Radames, dowódca 
gwardii palacowej, dowiaduje się od arcykapłana Ramfisa, 
że hordy Etiopów najechaly ziemie Egiptu. Bogowie wska

żą wkrótce naczelnego wodza mającego poprowadzić woj
ska egipskie przeciwko najeźdźcom. Radames marzy, by 
los padł na niego. W sławnej tenorowej arii wyraża wolę 

Z\.l.YCięstwa i swą miłość do niewolnicy etiopskiej, Aidy. 
Amneris, córka faraona, rĆM!llież kochająca Radamesa, 

\A.YCZUwa w swej niewolnicy Aidzie, szczęśliW5zą rywalkę. 
Wysłuchawszy relacji posła i powołując się na wolę bo

gów, podpowiedzianą mu przez ... kapłanów, faraon mia
nuje Radamesa wodzem naczelnym. Sercem Aidy targają 
sprzeczne uczucia miłości do ojca, króla i wodza nacierają
cych Etiopów i do 1A.Y5tępującego przeciw niemu kochane
mu przez nią Radamesowi. Zalamana, błaga bogów o 
śmierć. 

OBRAZ 2 

W świątyni kapłanki przy dźwiękach fletów 1A.Ykonują 
rytualne tańce, arcykapłanka zawodzi błagalny śpiew 

podch~ny przez kapłanów. Z rąk arcykapłana otrzy
muje Radames poświęcony miecz wodza. 

AKT IL OBRAZ 1 

Niewolnice stroją córę faraona Amneńs na uroczyste 
powitanie zwycięskiego Radamesa, pogromcy wojsk etiop

skich. Amneris, dla ostatecznego IA.Ykrycia uczuć swej nie
wolnicy Aidy, obwieszcza jej kłamliwie rzekomą śmierć 
Radamesa na polu walki. Gdy następnie po okrzyku 

„Radames żyje!" Aida nie jest w stanie ukryć radości, 
Amneris zdziera maskę obłudy, demaskuje się jako rywal
ka i zapowiada zemstę. Aida ponownie widzi ratunek tylko 
w śmierci. 

OBRAZ 2 

Faraon, kapłani i lud egipski przy dźwiękach marsza 
triumfalnego witają zwycięskiego Radamesa. Młody wódz 
w nagrodę zostaje przez faraona ogłoszony następcą tronu 
i obdarzony rękąAmneris. Radames, zdający sobie sprawę 
z przeżyć Aidy, prosi króla, by zgodnie z zadeklarowaną 
obietnicą spełnienia każdego życzenia młodego wodza, 
przywołać kazal przed swój tron jeńców etiopskich, a na
stępnie darował im życie i wolność. Wśród jeńc&.v Aida 
rozpoznaje swego ojca Amonastra, któremu udaje się 

skryć swą godność królewską. 

Za radą arcykapłana Ramfisa faraon zatrzymuje jako 
zakładnik&.v Aidę wraz z jej ojcem. Amonastro wtajemni
cza córkę w bliski już plan zemsty i odwetu. 

AKT III 

Noc przedślubna Amneńs. W towarzystwie Arcykapłana 
udaje się ona do świątyni dla pogrążenia się w modlitwie. 
Pojawia się zrezygnowana Aida przybyl..vająca na ostatnie 
spotkanie z ukochanym Radamesem. Zapowiadając swą 
bliską samobójczą śmierć śle słowa pożegnania do dalekiej 
ojczyzny (wielka aria dopisana specjalnie przez Verdie
go dla śpiewaczki Teresy Stolz na okazję mediolańskiej 
premiery). 

Niespodziewanie \A.YChodzi z ukrycia Amonastro. Bez 
trudu rozwiązal on zagadkę fatalnego trójkąta. Obrazami 

poniesionych klęsk, grozbami i klątwami IA.YffiUsza na swej 
córce IA.Ydobycie od Radamesa tajemnicy wojskowej: jaką 
drogą poprowadzi on wojska przeciwko ponownie nacie

rającym Etiopom. 
Amonastro podsłuchuje z ukrycia. Aida czyni Radame

sowi \A.YIZUty zachęca do wspólnej ucieczki i doprowadza 
do ajawienia przezeń n~ przełęczy górskiej, którą 
przejść mają wojska egipskie. Amonastro demaskuje się 
jako król Etiop&.v, a Radames pojmuje, że zdradzi! 

ojczyznę. 

\.Vychodząca ze świątyni Amneris odkrywa zdradę. Ra
dames ułatwia ucieczkę Aidzie i jej ojcu, a następnie odda
je się w ręce Arcykapłana. 

AKT IV. OBRAZ 1 

Amneńs boleje nad tym, że w szale zazdrości sama 
pchnęła Radamesa w ręce kat&.v. Wszelkie próby ocalenia 

go ch~iają celu: kocha on Aidę i nie pragnie wolności za 
cenę jej IA.Y?Zeczenia. Na pytania sądu kapłan&.v nie daje 
żadnej odpowiedzi. Zostaje też, ku rozpaczy Amneńs, ska
zany na zamurowanie ży\M:em pod ołtarzem znieważone

go bóstwa. 

OBRAZ 2 

W podziemiach Radames oczekuje śmierci. Lecz nie jest 
tu sam: Aidzie udało się zmylić straże i przed zamurowa
niem wedrzeć się do grobu, by podzielić los ukochanego. 
Kochankowie, zjednoczeni w uścisku, żegnają świat, gdzie 

nie dane im było zaznać szczęścia. 
W świątyni nad grobowcem, Amneris w stroju żałobnym 

błaga o spokój dla cieni&.v Radamesa. 

* * * 
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KIEROWNIK BAl.E1U I CHOREOGRAF 

Praemysław Śliwa 

ASYSTENf CHOREOGRAFA I PEDAGOG 

Jacek Drozdowski 

KOREPElYfORZY BAl.E1U 

Hanna Skórska, Andraej Gwozdecki 

INSPEKTOR BAl.E1U 

Jolanta Dutkiewicz-Oleksiak 

PRIMABAlERINA 

Barbara Pituch, Anna Rutkowska 

I TANCERZ 

Henryk Adamski, Joachim Mosz, Praemysław Śliwa 

SOLIŚCI 
Dorota I/in, Jolanta Nawrotek, Zofia Kempińska, 

* * 

Ewa Pyszka, Jacek Drozdowski, Henryk Kańciak, 
Tadeusz Kolanowski, Ryszard Polus, Cezary Pyszka, 
Kazimierz Raczek, Włodzimierz Tarasow, Ryszard 
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DYRYGENCI 

J&ef Klimanek, Jan Kulaszewicz, Zbigniew Stani
szewski, Kazimierz Wiencek, Henryk Nowotka 

ISPEKTOR ORKIESTRY 

Roman Gomułka 

I SKRZYPCE 

Seweryna Górna - koncertmistrz, Marek Oeka/a -
koncertmistrz, Bogdan Kramski, Wojciech Nawro
tek, Irena Kamińska, Urszula Sieńko, Renata Dam
ska, Anna Olszewska, Elżbieta Malek, Tomasz Że.
browski 

II SKRZYPCE 

Barbara Lotyszojc, Bolesław Wasilewski, Piotr Kiel
bich, Róża Woźniak, Helena Zielińska, Piotr Buczyń
ski, Jolanta Rybka, Izabela Rasteńska, Elżbieta Wol
ska 
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Roman Gomułka, Franciszek Rumiński, Adam Or
lowski, Roman Kamiński, Piotr Zieliński 

WIOLONCZEIE 

Zenon Pawłowski- koncertmistrz, Andrzej Łęcki, Ka-

tarzyna Wojciechowska, Lechosław Stasik, Andraej 
Syty, Danuta Kruszewska 

KONTRABASY 

Kazimierz Andraejczak, Tadeusz Sieradzki, Stani
sław Oleksiak, Jerzy Rosiak, Witold Lisowski, Mie
czysław Ćwikliński 

Ewa Maku/a, Halina Olszewska, Wojciech Dolny 

OBOJE 

Anna Krukiewicz, Kazimierz Lisiński, Mirosław Rat
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KIARNETY 
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TRABKI 
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WALTORNIE 
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nJBA HARFA 
Kazimierz Nurkiewicz Barbara Markiewicz, Mariola Sa/aber- Fijałkowska 
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Lukaszewski 
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KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 
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Henryk Rzadkiewicz 
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KIEROWNIK SCENY 

Henryk Galiński 

MISTRZ OŚWIETIENIA 

Krzysztof Augustyniak 

KIEROWNIK KOSTIUMERNI 

Cecylia Jażdżewska 

SUFIER 

Irena Bancer 

SPECJALISTA DS REKIAMY 

Elibieta Krzymin 

CHARAKTERYZATOR 

Halina Szulc 

REKWIZVTOR 

Ryszard Lewicki 

KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 

Sabina Kryszak 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 
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Jerzy Pie/at 
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MAIARSKIEJ 
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Józef Kropie/nicki 

STOIARSKIEJ 

Jan Żmijewski 

PERUKARSKIEJ 

Jadwiga Młynarczyk 

TAPICERSKIEJ 

Jan Dubiel 
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Roman Lis 
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