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Mecenas Kultury 
Być Mecenasem Kultury to dla nas wielce zaszczytne wyróżnienie, ale i wyzwanie. Dlatego z dumą 
wspieramy m.in.: wystawę „Cienie i światła. Arcydzieła malarstwa francuskiego 1600-2000" 
na Zamku Królewskim w Warszawie (19.03-19.06.2005), wystawę „ Wawel Narodowi Przywrócony" 
na Zamku Królewskim na Wawelu (11.03-5.06.2005), wystawę „ Wokół Wita Stwosza" w Muzeum 
Narodowym w Krakowie (31.03-3.07.2005), IX Wielkanocny Festiwal im. Ludwiga van Beethovena 
w Warszawie (15-25.03.2005), XIII Olsztyńskie Spotkania Teatralne (12-20.03.2005) oraz nową 
inscenizację opery „Aida" w Teatrze Wielkim -Operze Narodowej w Warszawie (od 24.04.2005). 

Bank" BPH 

Szanowni Państwo, 

współpraca Banku BPH z Teatrem Wielkim - Operą Narodową datuje się 
od wielu lat. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność pomagać Teatrowi 
w zaprezentowaniu polskiej publiczności szeregu znakomitych przedstawień, 
w tym między innymi występów moskiewskiego Teatru Bolszoj, premiery opery 
La Rondine w reżyserii Marty Domingo, czy Festiwalu Giacomo Pucciniego 
z operami: Tosca, Madame Butterfly, Turandot. 

Wspieramy pierwszą scenę narodową nie tylko dlatego, że czujemy się 
zobligowani do tego otrzymanym ostatnio tytułem Mecenasa Kultury, ale przede 
wszystkim dlatego, że wspieranie kultury traktujemy jako jeden z prior)ftetów 
pozabiznesowej, prospołecznej działalności Banku. 

Jako firma świadoma społecznej odpowiedzialności biznesu podchodzimy 
do naszej działalności w obszarze kultury z zaangażowaniem równie wielkim, 
jak w podstawowej, bankowej działalności. Stąd też nie ograniczamy się do 
kroczenia utartymi ścieżkami, ale staramy się również odkrywać nowe możliwości 
i formy współpracy biznesu z kulturą. Przykładem takiej aktywnej postawy 
Banku było zorganizowanie w styczniu 2005 roku, we współpracy z Muzeum 
Narodowym w Warszawie, wystawy 11 Europe in Art 11

, na której zaprezentowano 
prawie 1 OO dzieł sztuki z kolekcji 9 banków z Grupy HVB z 8 krajów, 
w tym z Banku BPH. 

Teatr Wielki również znany jest z wprowadzania wielu nowatorskich rozwiązań 
i wytyczania nowych kierunków działalności artystycznej. Stąd też nie powinien 
zbytnio dziwić fakt, że we współpracy Banku BPH z Teatrem Wielkim przy okazji 
realizacji Aidy, monumentalnego dzieła znakomitego Giuseppe Verdiego, pojawił 
się pewien nowy pierwiastek. 

Kiedy Teatr Wielki zaproponował mi objęcie patronatu nad tą inscenizacją, 
co byłoby pierwszym w historii naszej Opery Narodowej przypadkiem patronatu 
przedstawiciela biznesu nad spektaklem, w pierwszej chwili pomyślałem, 
że to nie wchodzi w grę , bo nigdy tego nie było, bo tak nie wypada, itp. 
Po dłuższym zastanowieniu przyjąłem jednak tę zaszczytną, ale i nowatorską 
propozycję w nadziei, że mój przykład przyczyni się do większego zaangażowania 
biznesu we wspieranie kultury narodowej, za której rozwój powinien być 
odpowiedzialny nie tylko budżet państwa. 

Życzę Państwu wielu niezapomnianych wrażeń artystycznych 

Prezes Zarządu 
Banku BPH SA 

Józef Wancer 





Portret z okresu premiery „Aidy" 
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1 o października w wiosce Le Roncole w pobliżu Busseto (Księstwo Parmy) przychodzi na świat Giuseppe 
Fortunino Francesco Verdi, syn sklepikarza Carla Verdiego i wiejskiej praczki Luigi z domu Uttini. 

Ojciec doceniając zdolności muzyczne syna kupuje m;,i stary szpinet. Giuseppe rozpoczyna naukę 
muzyki u miejscowego organisty Pietra Baistrocchiego. 

Dzięki poparciu Antonia Barezziego, aktywnego melomana a zarazem hurtownika zaopatrującego 
sklep ojca, chłopiec dostaje się do gimnazjum i do szkoły muzycznej w Busseto, kierowanej przez 
Ferdinanda Provesiego. 

Giuseppe bierze coraz żywszy udział w pracach miejscowej Filharmonii. Sporządza wyciągi fortepianowe, 
komponuje. Bussetańska orkiestra wykonuje publicznie jego uwerturę. Maestro Provesi ceni chłopca 
jako dobrego pianistę i widzi w nim swego następcę. 

Prośba o przyznanie młodemu Verdiemu wakującego miejsca organisty w pobliskiej parafii zostaje 
odrzucona. 

Korzystając z poparcia Barezziego i skromnego stypendium miejscowego Towarzystwa Dobroczynności 
udaje się do Mediolanu. Egzamin wstępny do konserwatorium (fortepian) daje wynik niepomyślny 
z powodu przekroczonych 18 lat i„ . nielombardzkiego pochodzenia kandydata. Verdi zostaje jednak w 
Mediolanie. Bierze lekcje teorii i kompozycji u Vincenza Lavigny. Zajmuje się również dyrygenturą 
i poznaje literaturę muzyczną. 

Zostaje mianowany maestro di musica gminy Busseto. Poślubia córkę swego protektora, Margheritę 
Barezzi. 

Komponuje Sześć romansów z towarzyszeniem fortepianu. W lipcu rodzi mu się syn lcilio, ale w sierpniu 
umiera półtoraroczna córeczka Virginia. Po wygaśnięciu kontraktu z gminą Busseto, Verdi przenosi się 
do Mediolanu. 

Za namową śpiewaczki Giuseppiny Strepponi, której spodobała się partia sopranowa w operze Verdiego 
Oberto, impresario Bartolomeo Merelli przyjmuje operę do wykonania w medio l ańskim Teatro alla 
Scala. W październiku umiera kompozytorowi syn lcilio. W listopadzie premiera Oberta odnosi 
znaczny sukces. Firma Ricordi nabywa prawa publikacji opery. 

Podpisuje kontrakt z Merellim na operę komiczną Dzień królowania. W marcu umiera żona Verdiego. 
Po niepowodzeniu premiery swej opery komicznej w Teatro alla Scala, Verdi bliski jest rezygnacji z 
zawodu kompozytora. Impresario Merelli próbuje zainteresować go jednak nowym tematem 
operowym. 

W marcu wielki sukces opery Nabucco w Mediolanie z Giuseppiną Strepponi w głównej roli kobiecej. 

Opera Lombardczycy odnosi w mediolańskim Teatro alla Scala wielki sukces artystyczny i patriotyczny. 
Verdi zdobywa pełną niezależność finansową. Sypią się zamówienia. Dla Wenecji komponuje operę 
Ernani do libretta młodego poety Francesca Marii Piavego według dramatu Victora Hugo. · 

1E11J W weneckim Gran Teatro La Fenice Ernani odnosi pełny sukces. Powstaje pierwsza opera Verdiego dla 
Rzymu - Dwaj Foskariusze, również do libretta Piavego. Premiera w Teatro Argentina zostaje przyjęta 
życzliwie, Verdiego wywołują przed kurtynę 30 razy. Opera nie zdobywa jednak trwałego 
powodzenia. 

llłlJB Nikłym sukcesom Joanny d'Arc w mediolańskim Teatro alla Scala i Alziry w Teatro San Carlo w 
Neapolu towarzyszą głosy o twórczej dekadencji Verdiego. Istotnym powodem są słabe libretta 
i konieczność komponowania w stałym pośpiechu. Na łamach „Kuriera Warszawskiego" ukazuje się 
pierwsza wzmianka „o panu Verdi". 

IBID! Wenecki sukces Attyli przywraca Verd iemu zachwianą nieco popularność. Zły stan zdrowia zmusza 
go do rezygnacji z zaproszenia do Londynu. Rozpoczyna pracę nad Makbetem, swoją pierwszą operą 
Szekspirowską. 



IElil Sukces Makbeta w Teatro della Pergola we Florencji. Powodzenie premiery Zbójców w Queen's Theatre w 
Londynie. Verdi odrzuca korzystną ofertę londyńskiego impresaria Benjamina Lumleya, nie mogąc uwolnić 
się od swych włoskich kontraktów. Przerabia dla Paryża Lombardczyków. Opera ta, wystawiona tam pod 
tytułem Jerozolima, doznaje raczej ch łodnego przyjęcia. W Paryżu Verdi zbliża się do Giuseppiny Strepponi, 
wiążąc się z nią na całe życie. 

mim Jako świadek przebiegu rewolucji lutowej, obalającej Ludwika Filipa, podpisuje Verdi płomienny protest 
patriotów włoskich przeciwko tyranii austriackiej w Lombardii i prowincji Veneto. Na pierwszą wiadomość 
o wrzeniu w Lombardii i wystąpieniu wojsk włoskich przeciwko Austriakom, Verdi opuszcza Pa ryż i przybywa 
do Mediolanu. Na wezwanie przywódcy patriotycznego stowarzyszenia Karbonariuszy, Giuseppe Mazziniego, 
komponuje hymn do tekstu Goffreda Mameliego. Pośpiesznie skomponowana opera Korsarz według Byrona 
doznaje niepowodzenia w Teatro Grande w Trieście. Pierwsze przedstawienie Verdiowskie w Warszawie -
premiera polska Jerozolimy, przeróbki Lombardczyków na scenie Teatru Wielkiego. 

1E11J Verdi nabywa w pobliżu Busseto posiadłość ziemską Sani' Agata, która później stanie się jego ulubioną siedzibą. 
Premiera Bitwy pod Legnano w Rzymie zamienia się w manifestację patriotyczną, podobnie jest na innych 
scenach włoskich. Verdi i Strepponi zamieszkują razem w Busseto. Premiera Luizy Miller według Intrygi 
i miłości Schillera odnosi nikły sukces w Neapolu . 

m1D] Kompozytor ustawicznie poszukuje tekstu do nowej opery. Wybór pada na dramat Victora Hugo Król s ię 
bawi, który stanie się osnową Rigoletta. Tymczasem, Verdi komponuje operę Stiffelio, której premiera w 
Trieście ponosi k lęskę. 

1EJi11 Po perypetiach z cenzurą wenecką, entuzjastyczne przyjęcie premiery Rigoletta w Gran Teatro La Fenice. 
Verdi powraca do Busseto. Decyduje się podjąć pracę nad Trubadurem, myśli również o Traviacie. Umiera 
matka kompozytora. Nie mogąc znieść dokuczliwego wścibstwa mieszkańców Busseto, wyjeżdża z Giuseppiną 
Strepponi do Paryża . Pracuje nad Trubadurem. 

1EBJ Wielki sukces Trubadura w rzymskim Teatro Apollo. Fiasko weneckiej premiery Traviaty w Teatro La Fenice. 
Nowa podróż do Paryża, gdzie Eugene Scribe wręcza kompozytorowi tekst Nieszporów sycylijskich. 

Im) Przeróbka Traviaty, która pod tytułem Violetta odnosi w ielki sukces w weneckimTeatro San Benedetto. 

lfB Nieszpory sycylijskie wystawione po francusku w Operze Paryskiej zostają dobrze przyjęte. Po niemal 
dwuletniej nieobecności Verdi powraca do Busseto. 

IEltJ Paryski sukces Trubadura. Nowa opera Verdiego Simon Boccanegra do libretta Piavego spotyka s ię z 
niepowodzeniem w Wenecji. Podobnie jest w Rimini z Arnoldem, przeróbką wcześniejszego Stiffelia. 

DB Entuzjastyczne przyjęcie premiery Balu maskowego w rzymskim Teatro Apollo. 29 kwietnia Verdi i Strepponi 
biorą cichy ślub w kościele w Collonges-sous-Saleve w Sabaudii. Kompozytor zostaje wybrany w Busseto 
do przedstawicielstwa mającego w Turynie g łosować za przyłączeniem Księstwa Parmy do Piemontu pod 
berłem przyszłego króla zjednoczonych Włoch . 

Dmll Pod osobistym naciskiem Camilla Cavoura, właściwego politycznego przywódcy całych jednoczących się 
Włoch, Verdi przyjmuje wybór na posła do pierwszego włoskiego parlamentu, który w tym samym roku 
podejmie historyczną decyzję utworzenia Królestwa Włoskiego. Śmierć Cavoura wstrząsa Verdim głęboko. 
Na zamówienie Petersburga rozpoczyna pracę nad operą Moc przeznaczenia. W grudniu odbywa pierwszą 
podróż do Petersburga. Premiera nowej opery zostaje jednak przesunięta do przyszłej jesieni . 

llmJJ Z okazji światowej wystawy w Londynie kompo~uje Verdi Hymn narodów, kantatę do tekstu Arriga Boita. Jej 
wykonanie w Queen's Theatre jest uwieńczone sukcesem. Natomiast Moc przeznaczenia w Petersburgu, 
dokąd Verdi udał się ponownie wraz z małżonką, jest przyjęta raczej chłodno . 

fm Przeróbka Makbeta nie ma większego powodzenia w Paryżu. Korzystając z upływu kadencji, Verdi wycofuje 
s ię z parlamentu . 

IBili Umiera ojciec kompozytora. Na scenie Opery Paryskiej , w obecności Napoleona 111 odbywa się premiera Don 
Carlosa według Schillera. 

llm!D Pierwsze spotkanie z Alessandrem Manzonim, uwielbianym przez Verdiego poetą i filozofem, jednym z 
duchowych przywódców włoskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Śmierć Rossiniego. Verdi pragnie 

uczcić pamięć zmarłego uroczystym wykonaniem Mszy żałobnej - dzieła zbiorowego kilku współczesnych 
włosk ich kompozytorów. Impreza nie dochodzi do skutku wobec niechętnego stanowiska dyrygenta Angela 
Marianiego, znakomitego odtwórcy szeregu oper Verdiego. Zrażony postawą dyrygenta Verdi zrywa stosunki 
z Marianim, który (przykład artystycznej vendetty!) zwraca swoje zainteresowanie ku dziełom Wagnera. 

Na zamówienie kedywa Egiptu, lsmaila Paszy, opłacone fantastyczną podówczas sumą 1 SO.OOO franków, 
Verd i decyduje s ię skomponować Aidę na otwarcie Kanału Sueskiego i współpracuje nad librettem z 
Antonio Ghislanzonim. Odrzuca w tym czasie propozycję objęcia dyrekcji konserwatorium w Neapolu po 
zmarłym kompozytorze operowym Giuseppe Mercadantem. 

mDI Wojna francusko-pruska i jej następstwa opóźniają wystawienie Aidy, planowane wcześniej na styczeń. Verdi 
odmawia przybycia na uroczystą premierę do Ka iru. W grudniu odbywa s ię premiera Aidy w Operze 
Kairskiej . 

1E11J W lutym odbywa s ię europejska premiera Aidy w mediolańskim Teatro alla Scala pod osobistym nadzorem 
Verdiego. Kompozytor jest wywołany 32 razy przez rozentuzjazmowaną widownię. 

mfjJ Umiera Alessandro Manzoni. Głęboko poruszony śmiercią swego idola, Verdi postanawia skomponować na 
jego cześć Requiem. 

lmt Messa di requiem Verdiego zostaje wykonana w kościele św. Marka w Mediolanie, a potem w La Scali. 
Premiery Aidy w Berlinie i Paryżu. Verdi zostaje mianowany Senatorem Królestwa. 

IB 5 marca umiera Francesco Maria Piave, poeta i przyjaciel Verdiego. Począwszy od tego roku kompozytor z 
małżonką zimą przebywa z reguły w Genui (Palazzo Doria-Pamphili), a latem w Sani' Agata. 

fm Verdi wciąż szuka nowych librett. Zbliża się do Arriga Boita, twórcy opery Mefistofeles, który jest teraz stałym 
gościem willi Sant' Agata. Verdi komponuje utwory: Pater Noster i Ave Maria do świeckich tekstów Dantego. 
Przyjmuje od Boita szkic libretta Otella. 

11mJ1 Arrigo Boito przerabia libretto Simona Boccanegry, a realizacja nowej wersji tej opery uwieńczona zostaje 
sukcesem w Teatro alla Scala. 

Dml] W Wenecji umiera Richard Wagner. Verdi, który osobiście go nie oznał, pisze do Ricordiego list sławiący 
geniusz rzekomego rywala. 

llm1I Premiera zmienionej, czteroaktowej wersji Don Carlosa w mediolańskim Teatro alla Scala. 

Im Entuzjastyczne przyjęcie premiery Otella w Teatro alla Scala. Dwa dni potem Mediolan obdarza Verdiego 
honorowym obywatelstwem. 

DmB1 Kompozytor nabywa plac w Mediolanie z zamiarem założenia domu spokojnej starości dla muzyków; budowę 
rozpoczęto w roku 1895 i zakończono ją w cztery lata później. Ta fundacja była największą dumą Verdiego 
pod koniec jego życia. 

mDJ W cztery lata po niezobowiązującym przyjęciu od Boita szkicu libretta Falstaffa odbywa się triumfalna 
premiera tej opery w La Scali. 

li& Wielkim ciosem dla kompozytora jest 14 listopada śmierć jego drugiej żony Giuseppiny. Verdi prawie 
całkowicie wycofuje s ię z życia publicznego. 

mJml Utwory religijne: Stabat Mater, Laudi alla Vergine Maria i Te Deum wieńczą ogromny dorobek kompozytorski 
Verdiego. 

DmDJ Propozycja nadania imienia Verdiego mediolańskiemu konserwatorium spotyka się z odmową kompozytora. 

llitD 27 stycznia Verdi umiera w Mediolanie dotknięty paraliżem, a w m i es i ąc po pogrzebie zostaje przeniesiony 
wraz z żoną Giuseppiną do wspólnego grobowca w kaplicy założonego przez siebie domu spokojnej starości 
dla muzyków. 



Paradoks Al DY 
Wiktor Aleksander Bregy 

Strony tytułowe pierwszych wydań 
wyciągu fortepianowego i libretta „Aidy" 

Co dotyczy muzyki ( .. .) z pewnością opera ta 
należy do liczby moich najmniej z łych. 
Czas postawi ją na tym miejscu, na które zasługuje. 
Giuseppe Verdi 
(w liście do przyjaciela Opprandina Arrivabene, 9 lutego 1872) 

Aida jest zupełnie wyjątkowym zjawiskiem na tle bogatej i różnorodnej twórczości scenicznej 
Verdiego, choć pogląd taki na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie ryzykownego. Dość łatwo 
można wykazać, że zarówno samo dzieło - jego partytura, warstwa muzyczna, ale także wiele in
nych szczegółów związanych choćby z genezą libretta, prowokują do takich właśnie konkluzji. 
Aida jest wyjątkową partyturą również dlatego, że Verdi - świadomie czy też nie (i to jest właśnie 
pytanie!) - rez gnuje niekiedy na użytek tego jednego dzieła z pewnych osobistych pryncypiów 
działania, którym zawsze pozostawał wierny. 
Jeden z najbardziej wnikliwych obserwatorów życia i twórczości Verdiego, włoski krytyk mu
zyczny Filippo Filippi, redaktor mediolańskiego dziennika „Gazetta Musicale", relacjonując pre
mierę Aidy w La Scali w lutym 1872 roku, zwraca uwagę na pewne niekonsekwencje, czy też 
raczej konflikt zachodzący pomiędzy dotychczasową, wyraźnie zarysowaną postawą artystyczną 
kompozytora, a wieloma indywidualnymi cechami najnowszego dzieła. Kilkadziesiąt lat później , 
kiedy Aida była już dziełem sławnym i popularnym na całym świecie, na wyjątkowe cechy tej 
partytury wskazuje także Joseph Kerman 1 wybitny muzykolog amerykański. W swojej pracy Ope
ra jako dramat stwierdza on mianowicie, że Aida charakteryzuje się pewnym brakiem równowagi 
pomiędzy szczególną prostotą libretta a złożonością i bogactwem ekspresji muzycznej. 
Charakterystycznym rysem osobowości Verdiego, demonstrowanym dotąd wyraziście w każdej 
partyturze, było niesłychane przywiązanie kompozytora do własnej przeszłości artystycznej. Tak 
demon5trowaną postawę należy jednak rozumieć przede wszystkim jako rozważny i krytyczny 
stosunek do tego wszystkiego, co można by nazwać nadmiernym uleganiem powierzchownym 
przejawom tradycji, jak też spokojny stosunek do wielu rewolucyjnych przemian zachodzących 
w otaczającej go rzeczywistości artystycznej. Krótko mówiąc, Verdiego nie można nazwać ani 
konserwatystą, ani awangardzistą, natomiast znając dokładnie punkt wyjścia jego twórczej drogi, 
jak i cel, który dane mu było osiągnąć u kresu życia w sędziwym wieku, można mieć pewność , 

że postawa taka była dowodem dociekliwości , systematyczności i uporu w poszukiwaniu wła-
. . mej, niezależflej drogi rozwoju. Z tego punktu widzenia Aida może wydawać się rzeczywiście 
dziełem nieco odmiennym, jakby rozluźnieniem niektórych rygorów twórczych, krótkim przy
stankiem przed osiągnięciem ostatecznego celu. 

Bez trudu możemy całą twórczość sceniczną Verdiego podzielić na pewne okresy, uporządko
wać ją i ustawić w kolejno następujące po sobie logicznie grupy dzieł. Mamy więc „wczesnego 
Verdiego", mamy „punkt zwrotny", którym jest zapewne Nabucco, stanowiący początek bardziej 
agresywnego parcia do przodu, poszukiwania nowości i własnego stylu. Mamy też najbardziej 
dynamiczny okres środkowy, kiedy to powstają dzieła charakteryzujące się już wielką dozą świa
domości własnych dążeń i możliwości warsztatowych (Luiza Miller, Rigoletto, Trubadur, Travia
ta). Kolejne lata, to początek nowych problemów rodzących się w umyśle artysty, a także splot 
wielu niezależnych od niego okoliczności będących przyczyną chwilowych porażek - na tyle 
dotkliwych, aby zasiać w jego umyśle wiele wątpliwości dotyczących drogi, którą podąża. Wła
śnie dekada, która bezpośrednio poprzedzała narodziny Aidy, mogła wydawać się wyjątkowo 
pechowa i mało satysfakcjonująca z punktu widzenia kariery i umacniania się samoświadomości 
artystycznej Verdiego. 
W 1858 roku kompozytor przeżywa dotkliwie klęskę Balu maskowego, którego premiera w Ne
apolu nie dochodzi do skutku z powodu ingerencji tamtejszej cenzury. Proponowane zmiany 
w treści opery Verdi kategorycznie odrzuca. Kolejna porażka, to premiera La forza del destino 
(Mocy przeznaczenia), najbardziej jak dotąd ambitnej i rozległej opery, skomponowanej w 1861 
roku dla Cesarskiego Teatru Włoskiego w St. Petersburgu, a przyjętej dość chłodno i skrytykowa
nej za „pewne niezręczności" . Ta kolejna porażka spowodowała jednak reakcję Verdiego, który 
wspólnie z Antonio Ghislanzonim (późniejszym autorem libretta Aidy) wprowadził istotne zmia
ny do partytury. Premiera nowej wersji, w 1869 roku na scenie La Scali, tym razem zakończyła 
się sukcesem. 
Ale kilka lat wcześniej miało miejsce inne, z pozoru drobne wydarzenie nie związane bezpo
średnio z żadną premierą opery Verdiego ani też wprost z jego twórczością. Wywarło ono jednak 
na kompozytorze dotkliwe wrażenie, znacznie silniejsze niż mogłoby to wynikać ze zwykłej, 
nawet najbardziej negatywnej recenzji po jakimś spektaklu. Szło bowiem o coś znacznie poważ
niejszego, o pozycję Verdiego jako wiodącego twórcy na gruncie muzyki włoskiej , słowem - o 
artystyczny i osobisty prestiż. Otóż w 1863 roku, liczący się już wówczas bardzo na włoskim 
rynku młody intelektualista - muzyk i poeta Arrigo Boito opublikował swoją słynną Odę do sztuki 
w/oskiej (All'arte ltaliano), zawierając w niej bardzo radykalną opinię na temat teraźniejs:wści 



włosk iej sztuki, a także wyrażając przekonanie, iż zostanie ona „oczyszczona i wyni es iona na 
ołtarze" - jak s ię wyrazi ł - przez nową generację artystów. Muzyka wioska - wedle Boita - obni
żyła całkowicie swe loty od czasów Pergolesiego i Marcella2

, co z punktu widzenia naszej współ
czesnej wiedzy musi wydawać się poglądem dość ekscentrycznym. Pozostaje jednak faktem, 
iż krytykując współczesną mu muzykę włoską Boito używa w swej Odzie okreś leń wyjątkowo 
dosadnych, a nawet niekiedy brutalnych3. 

Giuseppe Verdi, który bez wątpienia by ł świadom swojej pozycji w środowisku nie tylko muzyki 
włoskiej ale i na świecie, musiał się poczuć mocno dotknięty takim oświadczeniem jako przed
stawiciel nie najmłodszego przec ież pokolenia (m iał wówczas 50 lat), spychanego niejako przez 
Boita na margines toczących s i ę przemian artystycznych. 
Pikanterii temu wydarzeniu dodają wszakże jeszcze inne fa kty. Otóż nie kto inny jak właśni e 
Arrigo Boito miał już w niedługim czasie stać się „współudziałowcem " ostatecznego tryumfu 
Verdiego, będąc autorem librett jego dwóch ostatnich oper: Otella i Falstaffa, zaś już w dwa lata 
po opublikowan iu swojej Ody współuczestni czył ta kże w powstaniu nowej, popraw ionej wersji 
Makbeta, która miała swą prem i e rę w Pa ryżu (2 1 kw ietnia 1865). 
Warto jednak zauważyć, że ten w końcu drobny incydent z punktu widzenia ca łej kariery ar
tystycznej Verdiego miał również drugie dno, którego znaczenie wydaje się istotniejsze od nie
wątpl iwego dyskomfortu emocjonalnego jaki Verd i przeżywał w związku z wystąpieniem Boita. 
Rzecz w tym, że młody, wybij a j ący s ię w środowisku intelektualnym poeta uważany był ta kże za 
przywódcę zapalonych w ielbicieli muzyki Ri charda Wagnera oraz jego idei sztuki przysz łośc i. 
Postawę Boita ty lko częściowo usprawiedliwiać może fakt, iż nie atakowa~ on przecież bez
pośrednio Verdiego. Za jednego z głównych winowajców kryzysu opery włoskiej uważa ł na 
przykład Giacomo Meyerbeera i wszystkich tych, którzy ulegali jego wzorcom. To z powodu 
Meyerbeera opery włoskie „pada ły setkami jak mury Jerycha" (zwłaszcza w Pa ryż u ) - pisa ł w 
1 864 roku Boito. 
Co s ię tyczy stosunku Verdiego do muzyki Wagnera, to z biegiem lat stawa ł się on źródłem wie
lu problemów, a nawet kompleksów kompozytora, zwłaszcza w kontekśc ie mnożących się tu 
i ówdzie nieuzasadnionych „pomówień " o uleganie przez Verd iego ideom niemieckiego mistrza. 
Pomówienia te były całkow ic i e bezzasadne, choćby wobec wspomn ianego wcześniej p rzyw i ą
zania Verdiego do własnej przesz łośc i artystycznej, które wywodziło się wprost z jak najpoważ
niej traktowanej tradycji muzyki i opery włosk iej , całkowi c i e przec ież odmiennej od korzeni 
sztuki Wagnera. Verd i był jednak zbyt świadomym artystą , aby mógł lekceważyć to wszystko co 
s i ę wokó ł niego działo . Choć idee Wagnerowskie były mu w istoc ie obce, nie mógł i gnorować 
ich wpływu również na muzykę włoską, w tym równi eż na niego samego. Ten poważny dyle
mat będzie mu zresztą towarzyszył już do końca życia , choć rozwiązał go przecież zwycięsko 
dwoma ostatnimi a rcydziełami , które potwierdzały czysto narodową drogę włoskiej opery. Verdi 
pozostał absolutnie wierny sobie i ani na jotę nie uległ wpływowi Wagnera. 
Zanim jednak to ostateczne zwycięstwo mia ło nastąpić, czekało go jeszcze w iele przykrośc i , a 
nawet upokorzeń artystycznych, jak choćby c iężki e boje toczone w Pa ryżu w związku z powsta
waniem kolejnego dzieła - Don Carlosa, zakończone właściwie niepowodzeniem owej pierwot
nej, francuskojęzycznej wersji , której prawdziwą wartość doceniono chyba dopiero współcze
śni e, w naszych czasach. 
Tak w dużym skrócie wyg l ąda ł a sytuacja Verdiego w latach poprzedzających bezpośrednio pod
jęc i e pracy nad Aidą, a przypomnienie tych wszystki ch faktów wydało mi s i ę konieczne choćby 
dlatego, aby po części uzasadnić początkową tezę, iż nowe dzieło stanie się zjawiskiem dość 
wyjątkowym w całej twórczośc i Verdiego, wymykającym się spod rygorów powszechnie przy
jętej klasyfikacji . 

W 1870 roku Verdi otrzymuje dość niezwykłą propozycję skomponowan ia opery „dla bardzo 
odległego kraju " . Zachęcają go do tej pracy zarówno wydawca Giulio Ricordi, jak i Camille du 
Locie - przypomnijmy - autor libretta Don Carlosa (a więc postać doskonale znana Verd iemu), 
teraz dz i a ł ający już jako dyrektor paryskiej Opera-Comique. Jak s i ę okaza ło, propozycja doty
czy ła skomponowania opery dla Kairu, dla nowego gmachu Opery Włoskiej w tym mieśc ie , 
wzniesionego z inicjatywy wicekró la Egiptu lsmaila Paszy. Teatr rozpoczął swoją działa lność za
ledwie kilka miesięcy wcześniej , co było związane z uroczystą inaugu racją Kanału Sueskiego w 
listopadzie 1869 roku . Fakt ten miał niezwykle doniosłe znaczenie polityczne i gospodarcze dla 
ca łego świata, czego nie potrzeba przypominać, toteż uroczystość otwarcia ka nału zorganizowa
na z niezwykłą pompą zgromadzi ła oficjalne osobistośc i z wielu krajów. W pierwszy rejs przez 
ka nał uda ł się specjal ny konwój okrętów prowadzony przez flagową jednostkę o nazwie „Aigle" 
(Orzeł) , na pokładzie którefznajdowała się francuska cesarzowa Eugenia4

, żona Napoleona Ili . 
Jak z tego widać, propozycja skierowana do Verdiego miała w istocie charakter bardziej komer
cyjny, niż czysto artystyczny. Już ten sam fakt był całkowi c i e niezgodny z dotychczasowymi 
„obyczajami" Verdiego. Jeśli dzieła jego miały bowiem do tej pory jakikolwiek podtekst, to po
lityczny o charakterze patriotycznym, związany z aktualną sytuacją Włoch. Warto też przypo-

mnieć, że nieco wcześniej otrzyma ł Verdi ofe rtę napisania specjalnego hymnu na uroczystość 
otwarcia kanału. Propozycję tę mającą charakter czysto okazjona lny, choc i aż ni ewątpliwie za
szczytną, Verdi oczywiście odrzucił. A jednak był i tak pośrednio związany z tym doniosłym 
wydarzeniem, ponieważ podczas otwarcia gmachu Opery w Kairze 1 listopada 1869 roku wyko
nano jego Rigoletto. 
Po pewnym n amyśl e, Verdi przyją ł ostatecznie propozycję skomponowania opery specjalnie dla 
Kairu , stawiając jednak twarde warunki - zarówno merytoryczne, jak i finansowe, opiewające na 
niebagatelna sumę 150.000 ówczesnych franków francuskich, które mia ły być zdeponowane w 
Banku Rothschilda. Co zatem ostateczn ie przekonało Verdiego do podjęcia pracy nad Aidą, co 
przyc iągnęło go do tego tematu? Decyzję przec ież podjął po zapoznaniu s ię z zaledw ie cztero
stronicowym scenariuszem przysz łego libretta, dostarczonym mu przez du Locle'a. Było zapew
ne ku temu wiele przyczyn. 
Verdi jako do~wiadczony już , dojrza ły twórca dzieł operowych, mając ponadto wyjątkowe wy
czucie praw sceny teatralnej, bez trudu dostrzegł w przesłanym mu szkicu potencjalne za lążki 
p rzysz łego dramatu. Zresztą da ł temu jednoznaczny wyraz w l iśc i e skierowanym na ręce du 
Locle'a: „ Przeczyta łem egipski scenariusz. Zrobiony jest bardzo dobrze i scenicznie wspa ni a ły" . 

Kolejną przyczyną był przyszły kszta łt formalny opery, który narodził się szybko w wyobraźni 
kompozytora. Od dawna pragnął on nie tyle rywalizować z Meyerbeerem, co „bić go na jego 
własnym polu" - jak s i ę wyrażał. Krótko mówiąc, pragnął skomponować coś na kszta łt wielkiego 
w idowiska w stylu grand opera - formuły, której z resztą szczerze nienawidz ił. Pragną ł natomiast 
stworzyć dzieło wielkiego formatu o bardzo spektakularnym charakterze, które przyc iągnęłoby 
tłumy widzów, wyposażone jednak w muzykę o wie le bardziej wartościową niż ta, którą pisa ł 
Meyerbeer. Pierwsze tego typu próby, podjęte już wcześniej w Nieszporach sycylijskich, nie 
przyniosły pożąda nego przez Verdiego rezultatu. Kolejne niepowodzenie, to k lęska nowej wersji 
Makbeta (tej opracowanej wspólnie z Boitem), która - choć bez porównania lepsza od pierwotnej 
- także przegrała sromotnie w Paryżu w rywalizacji„ . z Afrykanką Meyerbeera. 
Bez wątpienia udaną próbą stworzenia wielkiego dzieła i widowiska operowego wielkiego for
matu okazał się Don Carlos. J esteśmy tego świadomi dzisiaj , oceniając tę wspaniałą pa rtyturę z 
perspektywy czasu, mogąc j ą porównać nie tylko z ca łą twórczośc ią Verdiego, ale i z w ieloma 
innymi dzieł ami powstającymi w tamtych latach. Niestety, dla samego kompozytora Don Carlos 
okaza ł się źródłem tak wielu kłopotów i przykrości w trakc ie przygotowań do paryskiej premiery 
(1867), tylu krytyk po jej zreal izowaniu w nie naj lepszej zresztą obsadzie, że trudno mu było za
pewne ocenić „ na gorąco" czego dokonał. Czarę goryczy tego roku przelewa ostatecznie śmierć 
Antonia Barezziego - człow i eka, który w życ iu Verd iego zajmowa ł niezwykłe miejsce. Był jego 
opiekunem i protektorem od wczesnego dzieciństwa: „Jemu zawdzięczam wszystko. I tylko jemu 
jednemu i nikomu innemu, jak to wielu usi łowało udowodnić. („ .) Kochał mnie jak własnych 
synów, a ja kochałem go jak rodzonego ojca" - wyznawał Verdi w liśc ie do Klary Maffei na pół 
roku przed śmie rcią Barezziego i na niecałe trzy miesiące przed pa ryską premierą Don Carlosa. 
Pod koniec lipca tego samego roku pisa ł zaś w li śc i e do Vincenzo Luccardiego: „ Drogi Luccardi! 
Spotkało nas wielkie nieszczęście! Biedny signor Antonio umarł! („ .) Nie mam serca pisać dalej. 
Żegnaj , żegnaj! " 

Biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia, które rozegrały s ię w życ iu Giuseppe Verdiego między 
rokiem 1863 a 1870, mamy prawo przypuszczać, iż praca nad nowym dziełem stała s ię dla kom
pozytora pewnego rodzaju relaksem. Nieza leżnie bowiem od przeżywanej depresji , na początku 
1869 roku Verdi wydawa ł s ię już psychicznie gotów do podjęcia nowego zadania. Zanim poja
wił s ię pomysł Aidy, du Locie proponował sięgnięc i e do tekstów Victoriena Sardou, a nawet do 
samego Moliera ( Świętoszek) . Sam Verdi interesował s i ę postacią Adriany Lecouvreur (w uj ęciu 
Eugene'a Scribe'a), myś l a ł ta kże, a nawet zapa lił s ię do skomponowania opery komicznej (trochę 
w stylu zarzue/I} do tekstu hiszpańskiego pisarza Adelardo Lopeza de Ayal i. Ostatecznie jednak 
nic z tego nie wyszło. 
Przyjmując w rezultac ie dość nietypowe dla siebie zamówienie, jakim była Aida, kompozytor nie 
zamierzał jednak zmieni ać swego dotychczasowego stylu pracy po legaj ącego na bardzo dokład
nym dopracowaniu wszelkich możliwych szczegółów przyszłej partytury. Dotyczyło to nie tylko 
muzyki, ale zwłaszcza wszystkiego co wiązało się z l ibrettem. 
Powróćmy raz jeszcze do cytowanej na wstępie opinii Filippa Filippiego na temat Aidy. Włoski 
krytyk zwraca uwagę na pewien wewnętrzny konflikt, czy też raczej brak j ednośc i stylistycznej 
w partyturze, który przesądza o charakterze całośc i dzieła . Zauważa na przyk ł ad pewną sztucz-
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ność , wręcz stereotypowość głównych postaci Aidy (może za wyjątkiem Amneris). Stereotypo
wość ta sprawia, że są one niemal identyczne jak wiele podobnych postaci w dziesiątkach innych 
oper. Tego rodzaju archetypiczne wzorce osobowości - charakteryzujące się bądź heroicznym 
idealizmem, kochającą i cierpiącą kobiecością, czy też dzikim i prymitywnym okrucieństwem 
- odna l eźć możemy bez trudu na scenie operowej już w epoce baroku . Warto też zwróc ić uwagę 
na dość bierną postawę tłumu w Aidzie - a więc chóru, który zdaje się mieć charakter jedynie 
silnie „koloryzujący", bez pogłębionej motywacji dramaturgicznej. Kiedy widzimy na przykład 
etiopskich więźniów, tworzących malowniczą grupę na scenie, nie wiemy tak naprawdę co było 
powodem ich zbrojnego konfliktu z Egipcjanami. 
Trzeba powi edzi eć wprost, że tego rodzaju ,,detale" nigdy dotąd nie u chodziły uwadze Verdiego. 
Główne postaci jego oper nigdy nie grzeszyły schematyzmem psychologicznym, były wyraziście 
zarysowane i dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Chóry nigdy nie były elementem 
dekoracyjnym, lecz zawsze bardzo istotnym, autentycznym bohaterem zbiorowym akcji , nierzad
ko zaw ieraj ącym w swych dz i a ł a ni ach czytelne, aluzyjne przes ła ni a patriotyczne (jak choćby w 
Nabuccu). Mamy zatem prawo przypuszczać, iż rzeczywiśc i e tym razem Verdiemu za l eża ło 
przede wszystkim na czystym efekcie widowiskowym wielu zbiorowych scen opery. Taka posta
wa kompozytora świadczy o skrupulatnym realizowaniu założonego planu, którym był swoisty 
eksperyment twórczy: stworzenie - zgodnie z zamówieniem - wielkiego spektaklu operowego, 
wpisującego się dokładni e w uroczysty klimat wyda rzeń rozg rywającyc h się realnie w Kairze. 
Świadczy o tym również dobitnie cały tok pracy nad Aidą. Zacznijmy więc od początku. 
Autorem pomysłu libretta, a więc owego czterostronicowego scenariusza, który przekonał osta
tecznie Verdiego do podjęcia pracy nad nową operą był niejaki Auguste Mariette-bey, znany 
egiptolog francuski, który zasłynął pod koniec XIX stulecia badani ami dotyczącymi historii staro
żytnego Egiptu, za co otrzymał właśnie ów honorowy tytuł beja. Należałoby więc przypu szczać, 
że libretto Aidy oparte zostało na poważnych fundamentach naukowych. Wydaje się jednak, 
iż Mariette'owi nie chodziło tym razem o prawdę naukową, lecz raczej o stworzenie określo
nego klimatu, który sprawdziłby się na operowej scenie. Z drugiej jednak strony - podejrzliwy 
i zawsze poszukujący prawdy oraz autentyku Verdi - natychmiast rozpoczął weryfikację wielu 
szczegółów podsuniętego mu tematu . Można by więc sądzić, że to jemu bardziej zależało na 
autentyczności historycznęj wielu detali przyszłej opery. Z pomocą du Locle'a prowadził więc 
rozległą korespondencję z Mariette'em wypytując go o to, co wydawało mu się niepewne lub 
podejrzane. Interesowało go dosłownie wszystko! Dopytywał się więc o szczegółową topografię 
egipskich świątyń , o to czy istotnie w starożytnym Egipcie sprawowanie religijnego kultu zarezer
wowane było wyłącznie dla mężczyzn, tak jak to wyczytał w pismach Herodota. Interesowała go 
postać faraona występującego w operze. Jeśli ma to być postać rzeczywiście wielkiego władcy, to 
należy sprecyzować którego Ramzesa dotyczy historia opowiedziana w libretcie. Nie mniej do
ciekliwy był Verdi chcąc sprecyzować wiele szczegółów dotyczących jego planów muzycznych. 
Kiedy zapragnął wiedzieć w jaki sposób odbywały się w starożytnym Egipcie misteria religijne 
na cześć Izydy, za pośrednictwem du Lolcle'a pytał Mariette'a o różne instrumenty muzyczne. 
Zmierzał skomponować specjalne tańce rytualne oraz wielka „fanfarę" w finale trzeciego aktu. 
Poszukując bardziej fachowych źródeł, sięgnął do pracy muzykologicznej Fetisa5, którą jednak 
uznał za całkowicie nieprzydatne źródło. „Kiedy on czegoś nie wie, wtedy z niezwykłym tupe
tem wynajduje rzeczy niewiarygodne - pisze Verdi w jednym z listów. Jest w tej książce historyjka 
o flecie egipskim z muzeum we Florencji, na podstawie przysłanych mu pomiarów Fetis go zre
konstruował i odkrył poprzez ten model antyczną tonalność. I pomyśleć, że wielu widzi w nim 
wielkiego człowieka! " - kpi Verdi. 
W porównaniu z kompozytorem, autorzy libretta Aidy - zarówno Mariette, jak i Antonio Ghi
slanzoni , który miał stworzyć ostateczny, wierszowany kształt libretta - obaj oni nie byli ani tak 
wnikliwi, ani nawet oryginalni. Już na pierwszy rzut oka można bez trudu wskazać na niektóre 
potencjalne wzorce, z których być może korzystał Mariette budując szczegóły swego scenariu
sza. I tak np. jedno z librett słynnego Pietra Metastasia (z 1756 roku) zatytułowane La Nitteti6 opo
wiada o egipskiej księżniczce i jej rywalce w miłości do bohatera - pięknej niewolnicy. Mamy tu 
również spektakularne wejście owego bohatera na scenę w asyście orszaku egipskich żołnierzy 
z białymi słoniami i wielbłądami, prowadzeni są także pojmani etiopscy niewolnicy. W następ
stwie dalszej akcji ów bohater wybiera śmierć, nie chcąc zgodzić się na małżeństwo z egipską 
księżniczką, której nie kocha. Choć libretto Metastasia kończy się szczęśliwie, podobieństwo do 
akcji Aidy jest oczywiste. 
Bardziej pikantną ciekawostką dotyczącą libretta Aidy jest z pewnością wydarzenie, które roze
grało się wiele lat po premierze opery, już po śmierci Verdiego. Otóż brat Auguste'a Mariette'a 
- Edouard, wydając w 1904 roku pamiętniki sławnego egiptologa i pomysłodawcy libretta Aidy, 
zamieścił w nich sensacyjną informację, że to właśnie on zasugerował bratu temat przyszłej 
opery Verdiego. Miała to być opowieść nosząca tytuł Narzeczona Nilu (La fiancee du Ni[) i roz
grywająca się w starożytnym Egipcie. Bohaterowie tej opowieści - para tragicznych kochanków 

- ponieśli wspólną śmie rć rzucając się w nurt wielkiej eg ipskiej rzeki , nie zaś g in ąc we wspólnym 
grobowcu jak Romeo i Julia. Ta „rewelacja" została opublikowana, kiedy sława opery Verdiego 
była już ugruntowana. Jak wiadomo prawdziwy sukces ma zazwyczaj wielu ojców! 
Nie ulega wątpliwośc i, że choć Aidę trudno u znać za najwybitniejsze dzieło Verdiego, stanowi 
ona chyba dla większośc i melomanów rodzaj symbolu jego spuśc i z n y operowej, coś w rodzaju 
,,artystycznego logo", z którym konkurować może chyba tylko Traviata. Aida w zasadzie od 
samego początku skazana była na sukces i nie mogły temu przeszkodzić nawet tak wielkie per
turbacje historyczne, jak opóźnienie kairskiej premiery o prawie rok z powodu wybuchu wojny 
francusko-pruskiej, co uniemożliw iło przetransportowanie do Kairu gotowych dekoracji z oblę
żonego przez Prusaków Pa ryża. Choć opóźnione, prawykonanie Aidy 24 grudnia 1871 roku było 
całkowitym tryumfem Verdiego. Niespełna siedem tygodni później premiera włoska opery, na 
scenie mediolańskiej La Scali (8 lutego 1872), była kolejnym chyba jeszcze większym tryumfem 
Verdiego. Droga Aidy na wszystkie sceny świata stała już otworem. Co zatem spowodowało, że 
po tak spektakularn ym sukcesie, który - jak można sądz i ć - powin ien przeł amać wszystkie roz
terki kompozytora, na jego n astępne dzieło świ at musiał czekać aż 15 lat? To zagadkowe pytanie 
pozostawimy dziś bez odpowiedzi. 

W ielu autorów piszących współcześnie o Aidzie powołuje się na poglądy wybitnego muzyko
loga włoskiego Massimo Mili7, który także bardzo trafnie dostrzega pewne wyjątkowe cechy tej 
opery Verdiego, nabierające coraz istotniejszego znaczenia z biegiem czasu. Zauważa on miano
wicie, że coraz trudniej jest wystawiać współcześnie Aidę, którą nazywa „bożyszczem młodości" 
swego pokolenia. Rzecz w tym, iż współczesnego melomana i widza operowego coraz mniej 
przekonują widowiska, których główną atrakcją są gigantyczne pochody i wielkie finały, zaś pro
sta i dość szablonowa treść nie prowokuje do budowania spektakli o głębszym znaczeniu. 
Pozostaje jednak muzyka Verdiego, która zdecydowanie broni się najlepiej . To ona właśnie na
daje prawdziwie artystyczny sens tym wszystkim fragmentom dzieła, które nie mają specjalnie 
widowiskowych aspiracji, jak choćby wspaniały finałowy duet Aidy i Radamesa. W tych wszyst
ki ch fragmentach wyczuwamy najpełniej znane nam doskonale, charakterystyczne cechy Ver
diowskiego stylu, a zwłaszcza tę niezwykłą umiejętność budowanie napięcia dramatycznego po
przez czystą frazę wokalną - umiejętność, która osiągnie swój szczyt w dwóch ostatnich dziełach 
kompozytora. Tej jego cechy nie jest w stanie zniweczyć ani banalna treść, ani naiwność teatral
na i koturnowość wielkich scen zbiorowych. W tym sensie Verdi swój cel osiągnął całkowicie. 
Paradoks Aidy polega więc na tym, że będąc dziełem wyjątkowym i dość nietypowym z powo
dów, o których była mowa, partytura ta nosi jednocześnie wiele znamion wyobraźni muzycznej 
charakterystycznej tylko dla Verdiego. Zawiera muzykę, której nie podobna pomylić z twórczo
ścią żadnego innego kompozytora tworzącego przed nim, równocześnie z nim, czy też po nim. 
I chyba wbrew poglądom Massimo Mili, z którymi zresztą trudno się nie zgodzić, mimo sugero
wanych przez niego trudności, Aida długo jeszcze będzie przyciągać do teatrów tysiące melo
manów, w każdym razie dopóki opera jako gatunek muzyczny i teatralny pozostawać będzie w 
orbicie zainteresowań artystycznych kolejnych pokoleń współczesnych społeczeństw. 

Wiktor Aleksander Bregy 

1 Kerman Joseph Wilfred (ur. 1924), amerykański krytyk i muzykolog, honorowy członek Royal Academy 
of Music w Londynie, autor wielu prac, m.in. Opera as Drama (1956). 
2 Marcello Benedetto (1686-1739); Pergolesi Giovanni Battista (1710-1726). 
3 Na podstawie: Henryk Swolkień Verdi, PWM, Kraków 1963: 
Za pomyślność sztuki włoskiej, 
by wyrwa/a się choć na chwilę 
z kręgu starości i kretyństwa . 
Młoda i zdrowa. 
Może urodził się już ten, który na o/tarze 
wyniesie sztukę czystą i prawdziwą, 
na te o/tarze zbrukane jak ściany 
lupanaru. 
4 Eugenia Maria de Montijo de Guzman, urodzona w Grenadzie (1826-1920), żona Napoleona Ili, cesarzowa 
Francji (1853-1870). 
5 Fetis Francois-Joseph (1 784-1871 ), muzykolog i kompozytor belgijski, profesor konserwatoriów w Paryżu 
i Brukseli, autor wielu prac naukowych, uznawany za jednego pierwszych profesjonalistów w tej dziedzinie. 
6 Najbardziej znanym kompozytorem, który napisał muzykę do tego libretta był Johann Adolf Hasse. Jego 
opera La Nitteti (premiera: Wenecja 1758) była wykonana także w Warszawie w 1759 roku (Encyklopedia 
muz yczna PWM). 
7 Mila. Massimo (1910-1988), włoski krytyk i pisarz muzyczny, wykładowca historii muzyki w konserwato
rium i na uniwersytecie w Turynie, autor wielu prac poświęconych m.in. Giuseppe Verdiemu. 



Czy można mówić o historycznym podłożu AIDY? 
Albertyna Szczudłowska 

Wybitny egiptolog francuski, odkrywca wielu cennych zabytków i założyciel Mu
zeum Egipskiego w Kairze, Auguste Mariette, podsunął lsmailowi Paszy, kedywowi 
Egiptu, pomysł osnucia nowej opery na wydarzeniach historycznych, jakie miały 
miejsce w tym kraju w okresie panowania faraonów. Sądził on, iż ówczesny stan 
wiedzy o bogatej przeszłości Starożytnego Egiptu - oparty na źródłach archeolo
gicznych, jakich dostarczały liczne wykopaliska i na źródłach filologicznych - był 
na tyle zadowalający, by umożliwić twórcom opery dokładne zapoznanie się z 
wybranym przez nich tematem. Zainteresowali się bowiem twórcy libretta, Anto
nio Ghislanzoni i Camille du Locie, wojną prowadzoną przez państwo faraonów 
ze swym południowym sąsiadem, krajem Kusz. 



Kontakty Starożytnego Egiptu z krainą Wawat (czyt. tałat) i Kusz, przez Greków 
nazywaną Etiopią, a obecnie Nubią, sięgają zamierzchłej starożytności. Herodot, 
grecki historyk żyjący w V wieku p.n.e., tak opisuje Nubię: „W okolicy powy
żej Elefantyny miesz kaj ą już Etiopowie (. .. ) wzdłuż rzeki odbywasz lądem podróż 
przez 40 dni , ostre bowiem skały wystaj ą z Nilu i liczne są tam rafy podwodne, 
które uniemożliwiają żeglugę. Skoro w czterdziestu dniach przewędrujesz tę oko
l icę , wsiadasz znowu na inny statek i żeglujesz przez dwanaście dni, a następnie 
przybywasz do wielkiego miasta, które zowie się Meroe. To miasto ma być Metro
po li ą wszystki ch Etiopów. Jego mieszka ń cy czczą z bogów tylko Zeusa i Dionizo
sa, tych cenią wysoko i ma j ą nawet wyroczni ę Zeusa" (Herodot li , 29). 
Zdecydowana wyższość egipskiej organizacji państwowej, gospodarki i kultury 
nad słabymi i raczej prymitywnymi plemionami nubijskimi pozwalała na prowa
dzenie dogodnej dla Egiptu po lityk i wobec Nubii. Przede wszystkim eksploatowa
no j ą gospodarczo; stamtąd przywożono heban, kość s ło niową, kadz idło, drzewo, 
miedź , złoto i niewolników. System twierdz wzniesionych przez władców egip
skich na tych terenach zapewniał stałą kontrolę nad krajem, powstrzymywał bunty 
i ochraniał biegnące tędy szlaki handlowe. Z biegiem czasu administrację kraju 
oparto o wzory egipskie i wprowadzono kult bogów egipski ch. 
Akcja Aidy rozgrywa si ę w Sta rożytnym Egipcie, prawdopodobnie w VIII w ieku 
p.n.e. Głównym wątkiem są dzieje miłości niewolnicy etiopskiej przebywającej na 
dworze faraona i jednego z wyższych oficerów armii egipskiej , którego pragnie po
ślubić córka panującego. Wątek ten ukazany jest na tle losów historycznych, jakie 
m i ał y przypaść w udziale Egiptowi w jego stosunkach z południowym sąs i adem . 
One to właśnie sprawiają , iż utwór ukazuje widzowi wielobarwną i interesującą 
wizję przeszłości. 
Zasięg współcześnie prowadzonych prac nad stosunkami egipsko-nubijskimi, 
obejmujący tak publikacje nowo odkrytych zabytków, jak i opracowania poszcze
gólnych zagadnień, pozwala wysunąć przypuszczenie, że autorzy libretta wiado
mości o wypadkach przedstawionych w Aidzie mogli zaczerpnąć z wielu źródeł. 
Prawdopodobnie wiedzieli oni o inskrypcji wyrytej na steli znalezionej przez Au
gusta Mariette'a w pobliżu Gebel (czyt. Dżebel) Barkal. Opowiada ona bowiem 
o przebiegu wojny egipsko-nubijskiej w VIII wieku p.n.e. Podobny temat - wojna 
egipsko-etiopska w wyniku najazdu Etiopów - występuje także w Aidzie. 
W I tysiącleciu p.n.e. minęła era rozkwitu i potęgi Egiptu, do jakiej doprowadziły 
ją rządy dawnych faraonów. To stosunkowo niedawno największe mocarstwo ów
czesnego świata straciło szybko swe znaczenie w Azji Zachodniej, Libii i Sudanie. 
Jedyne zwycięstwo, jakie zm;tało odniesione przez armię egipską w Azji Zachod
niej za panowania faraona Szeszonka w roku 926 p.n.e., przywróciło autorytet 
Egiptu jedynie w Palestynie. W wyniku źle prowadzonej polityki zagranicznej kur
czyły się też granice Egiptu; odpadały prowincje w Syrii i Palestyn ie, uniezależ
niała się południowa część Nubii . Państwa lenne nie wspierane militarnie przez 
Egipt, który miał je chronić przed wzrastającą potęgą Asyrii i jej zaborczą polityką, 
szukały innych środków ochrony przed zagrażającą im zagładą. Z upadkiem po
litycznym zwiększał się także upadek ekonomiczny. Nie zasilany daninami skarb 
ubożał coraz bardziej , malała liczebność armii, wzrastała anarchia. Przez przeszło 
400 lat krajem rządzili słabi faraonowie, którzy niejednokrotnie dzielili swą wła
dzę nad nim z coraz to większą ilością mniej lub bardziej niezależnych książąt. 
W końcu VIII wieku p.n.e. o władzę nad Egiptem zaczęli się ubiegać nie tylko 
książęta rodzimi; pokusił się o nią Pianchi, władca Etiopów. 
W roku 751 p.n.e. Pianchi koronował się na króla w położonej u podnóża Gebel 
Barkal Napacie, mieście nubijskim, które stało się stolicą teokratycznego państwa, 
założonego przeszło 200 lat wcześniej przez część kleru Amona tebańskiego . 
Nowy władca - jak podaje długa historyczna inskrypcja wyryta na steli znalezio
nej przez francuskiego egiptologa - był człowiekiem bardzo religijnym, energicz
nym, znal wspaniale sztukę wojenną, psychikę żołnierzy i potrafił nimi kierować. 
Orientował się także w sytuacji , jaka panowała wówczas w Egipcie. Korzystając z 

osłabienia swego północnego sąsiada , postanowił sięgnąć po koronę tych, którzy 
przedtem uzal eżni a li jego kraj od swej woli. W roku 730 p.n.e. wyruszył zbrojnie 
na Egipt. Napotykając na słaby opór armia etiopska dotarła wkrótce do Teb, stolicy 
Egiptu z okresu kiedy kraj ten był mocarstwem. Pianchi po zdobyciu miasta powró
c ił do Napaty. Na nowo zdobytym terytorium pozostaw ił li czne garnizony wojska. 
Un i emożliwiały one zorganizowanie jakiegokolwiek oporu zbrojnego, a regularne 
raporty, jakie słano do Napaty, informowały władcę o tym, co się dzieje w Środko
wym i Dolnym Egipcie. W tym czasie rządzili tam liczni książęta i możnowładcy. 
Zajęc i rywa lizacj ą o rozszerzenie swych wpływów na jak n ajwiększ ą część kraju, 
nie spi ęszyli na odsiecz. Jedynie Tefnacht, k s i ążę Sais, mi asta położonego w za
chodniej Delcie, postanowił stawić zdecydowany opór wojskom nieprzyjaciela. 
Tefnacht wyruszył na południe ze swymi siłami ; zajął Memfis, siedzibę boga Ftha, 
uważa nego za stwó rcę św i a ta i patrona artystów, podporządkował sobie Nemro
da, ks i ęc i a Hermopoli s. Płyn ąc Nilem coraz da lej na południe, pokus ił s i ę Tef
nacht wraz ze swym wojskiem o zdobycie Herakleopolis, miasta pozostającego 
w rękach wroga. Pianchi , dowiedziawszy się o zamiarze Tefnachta, wydał rozkaz 
swej armii , aby stawiła opór maszerującym na południe wojskom egipskim. Sam 
zaś pospi eszył z Napaty z nowymi posiłkami. Wobec przeważającej siły wroga, w 
bitw ie na Nilu wojsko eg ipskie poniosło klęskę. Nubijczycy zdobyli ·miasto, łupy 
i niewolników. Odniesione zwycięstwo zachęciło Pianchiego do ścigania nieprzy
jaciela. „Zmuszę mieszkańców Dolnego Egiptu, aby poczuli smak mych palców" . 
- Z tymi słowy, jak podaje inskrypcja znaleziona w pobliżu Gebel Barka I, Pianchi 
rozpoczął wie lką ofensywę. „Jak potop - notuje autor tekstu - armia zwycięzcy 
posuwała się na północ" , pustosząc miasta, zdobywając łupy i zabierając niewol
ników. Lecz gdy w zwycięskim pochodzie najeźdźcy dotarli do Memfis, zastali 
jego mieszkańców gotowych do odparcia ataku . Tefnacht, będąc arcykapłanem 
boga Ftha, zdecydował się nie oddawać miasta bez walki. Stojąc na czele 8.000 
żołni e rzy zac iekle bronił silnie ufortyfikowanego miasta. Pianchi postanowił jed
nak zdobyć miasto szturmem. Zwoławszy naradę przedstawił oficerom swój plan 
zdobycia miasta, plan świadczący o wielkich zdolnościach strategicznych i dużej 
przebiegłości autora. Skierował on mianowicie główny atak od strony południo
wo-wschodniej, tj. od strony Nilu, gdzie mury były słabsze i dawno nie odnawia
ne. Tutaj też znajdował się port, a okręty stały tuż pod samymi murami. Pokonaw
szy flotę egipską użył on następnie okrętów jako pomostu, po którym weszli jego 
żołnierze do walczącego miasta; złupili je, a mieszkańców wyrżnęli . 
Po zwycięstwie, jakie odniosła armia Pianchiego, okoliczni książęta oddali hold 
'zdobywcy, a kapłani boga słońca Re z Heliopolis uznali go za syna tego boga. 
Podobnie, opuszczony przez wszystkich swoich sprzymierzeńców, uczynił i Tef
nacht. „Nie będę nieposłuszny rozkazom kró la. Nie będę odrzucał tego, co mówi 
Jego majestat. Nie uczynię nic złego żadnemu księciu bez Twej wiedzy [tj. króla). 
Będę czynił to, co każe król " . Tymi słowy przysięgał Tefnacht - jak podaje znale
ziona przez Augusta Mariette'a inskrypcja - że będzie lojalny wobec nowego fa
raona, który już jako król Górnego i Dolnego Egiptu uznał go za swego suwerena. 
Władza Pianchiego sięgała od Morza Śródziemnego na północy aż do IV katarakty 
na południu. 
Mimo klęski, jaką poniósł Tefnacht, butny ten książę podnosił jeszcze kilkakrotnie 
głowę przeciwko najeźdźcy i - jak się wydaje - zdobył pewne wpływy, gdyż syn 
jego Bokchoris, któremu tradycja grecka przypisuje mądre reformy prawne, uwa
żany jest za założyciela i jedynego przedstawiciela nowej dynastii. 
Aida nie jest operą historyczną. Przedstawione tu losy wojny egipsko-etiopskiej, w 
świetle faktów spisanych na steli w długiej historycznej inskrypcji, nie są zgodne z 
rzeczywistośc ią. Są one płodem fantazji autorów libretta, podobnie jak i bohatero
wie opery, którym nadano zgrecyzowane, w rzeczywistości nie istniejące imiona 
egipskie, podobnie jak wreszcie rekonstrukcja całokształtu stosunków panujących 
na dworze faraona oraz niektóre zwyczaje. 

Albertyna Szczudłowska 



Strona tytułowa jednego z pierwszych polskich wydań libretta 
Sceny z pierwszej warszawskiej inscenizacji „Aidy" („Kłosy" nr 547/1875) 



Jedna ze scen 
pierwszej polskiej 

„ Aidy" 
(„ Kłosy" nr 547/1875) 

i jej dyrygent 
Cesare Trombini 

(fot. F. Vianelli, 
Muzeum Teatralne) 

23 listopada 1875 (Teatr Wielki) 

Dyrygent 
CESARE TROMBIN I 

Reżyseria 

LEOPOLD MATUSZYŃSKI 

Dekoracje ?, od 1901 : 
KAROL KLOPFER i ALEKSANDER KOZŁOWSKI 

Choreografia 
HENRYK MEUNIER 

Chórmistrz 
JAN MELLER (?) 

Obsada: 
Faraon GIAMBATIISTA DEL FABBRO 
Amneris BRONISŁAWA DOWIAKOWSKA 
Aida CAROLINA CASANOVA DE CEPEDA 
Radames FRAN<plS CAZAUX (Casaux) 
Ramfis ENRICO GASPARINI 
Amonasro AUGUSTE SOUVESTRE 
Posłaniec EMILIAN SUSZYŃSKI 
Kapłanka MARIA WOJAKOWSKA 

Wznowienie w języku polskim: 9 czerwca 1877 
Przekład Maksymilian Radziszewski 

Obsada: 
Faraon ALEKSANDER SIWICKI 
Amneris AN AST AZJA SZCZEPKOWSKA 
Aida BRONISŁAWA DOWIAKOWSKA 
Radames FRANCISZEK CIEŚLEWSKI 
Ramfis ROMUALD WASILEWSKI 
Amonasro JÓZEF CHODAKOWSKI 
Posłaniec EMILIAN SUSZYŃSKI 
Kapłanka MARIA WOJAKOWSKA 

Pierwsza warszawska inscenizacja pozostawała w 
: stałym repertuarze Teatru Wielkiego prawie przez 44 

lata, aż do maja 1919 roku, prezentowana każdego 
sezonu po kilka do kilkunastu razy, w wielu różnych 
obsadach. Przedstawienie wykonywano początkowo 
w języku oryginału (29 razy), a następnie po polsku 
lub w wersji polsko-włoskiej w przypadku licznych 
wówczas występów gościnnych śpiewaków zagranicz
nych. Dyrygowali nim także: Adam Dołżycki , Jakub 
Hirszfeld, Kazimierz Kratzer, Vittori o Podesti , Friderik 
Rukavina, Piotr Stermich-Valcrocciata, Teodor Śledziń
ski i Arturo Vigna. 

Stanisław Gruszczyński 
w roli Radamesa 

(fot. Cz. Nowakowski , 
Muzeum Teatralne) 

24 marca 1920 (Teatr Wielki) 
li inscenizacja (w j ęzyku polskim) 
Przekład M aksymilian Radziszewski (?) 

Dyrygent 
EMIL MŁYNARSKI 

Reżyseria 

HENRYK KAWALSKI 

Dekoracje 
STANISŁAW JASIEŃSKI 
i ANTONI ALEKSANDROWICZ 

Choreografia 
PIOTR ZAJLICH 

Chórmistrz 
JAKUB HIRSZFELD (?) 

Obsada: 
Faraon ALEKSANDER MICHAŁOWSKI 
Amneris JANINA GOŁKOWSKA 
Aida HELENA ZBOIŃSKA-RUSZKOWSKA 
Radames STANISŁAW GRUSZCZYŃSKI 
Ramfis ADAM OSTROWSKI 
Amonasro FRANCISZEK FRESZEL 
Posłaniec GIUSEPPE (JÓZEF) MORLACCHI (?) 
Głos za sceną HELENA JAROSZÓWNA 

Przedstawienie pozostawało w stałym repertuarze 
Teatru Wielkiego ponad 12 lat, 
do września 1932 roku. 
Dyrygowali nim także: 
Walerian Bierdiajew, Adam Dołżycki , 
Jakub Hirszfeld, Aleksandr Kicyn, 
Egizio Massini, Paul Scheinpflug, 
Radu Urlatiano i Bronisław Wolfstahl. 



Halina Leska 
w roli Amneris 

(Muzeum Teatralne) 

1 grudnia 1933 (Teatr Wielki) 
Ili inscenizacja (w języku polskim) 
Przekład Maksymilian Radziszewski (?) 

Dyrygent 
WLERIAN BIERDIAJEW 

Reżyseria 

ALEKSANDER UŁUCHANOW 

Scenografia 
STANISŁAW JAROCKI 

Choreografia 
PIOTR ZAJLICH 

Chórmistrz 
JERZY SILLICH 

Obsada: 
Faraon JÓZEF TREMBICKI 
Amneris HALINA LESKA 
Aida FRANCISZKA PLATÓWNA 
Radames ANTONI GOŁĘBIOWSKI 
Ramfis ALEKSANDER MICHAŁOWSKI 
Amonasro EUGENIUSZ MOSSAKOWSKI 
Posłaniec EDWARD WEJSIS (?) 
Kapłanka JANINA GODLEWSKA 

Przedstawienie pozostawało w repertuarze 
Teatru Wielkiego ponad 4 lata, do kwietnia 1938 roku . 
Dyrygowali nim także: 
Adam Dołżycki, Jascha Horenstein, Egizio Massini , 
Jerzy Sil lich, Bolesław Tyllia i Bronisław Wolfstahl. 

Scena z I aktu 
(fot. E. Hartwig, Archiwum TW) 

Waclaw Domieniecki w roli Radamesa 
(fot. E. Hartwig, Archiwum TW) 

26 czerwca 1958 (Opera Warszawska) 
IV inscenizacja (w języku polskim) 
Przekład? 

Dyrygent 
MIECZYSŁW MIERZEJEWSKI 

Reżyseria 

GEORGES TEODORESCU 

Dekoracje 
LECH ZAHORKI 

Kostiumy 
MICHELLE ZAHORSKA 

Choreografia 
STANISŁAW MISZCZYK 

Chórmistrz 
STANISŁAW NAWROT 

Obsada: 
Faraon EDWARD PAWLAK 
Amneris KRYSTYNA SZCZEPAŃSKA 
Aida ALICJA DANKOWSKA 
Radames WACŁAW DOMIENIECKI 
Ramfis EDMUND KOSSOWSKI 
Amonasro MARIAN WOŹNICZKO 
Posłaniec WITOLD ZALEWSKI 
Kapłanka HANNA RUMOWSKA 

Przedstawienie grane było 140 razy, 
pozostając w repertuarze Opery Warszawskiej 
blisko 7 lat, do marca 1965 roku. 
Dyrygował nim także Antoni Wicherek 
oraz gościnnie po jednym razie: Jean Bobescu, 
Mihai Brediceanu, Zygmunt Latoszewski , 
Herbert Sandberg i George Sebastian. 



I 

Scena z li aktu 
(fot. CAF, Archiwum lW) 

Hanna Rumowska w roli Aidy 
i Robert Młynarski w roli Amonasra 

(fot. CAF, Archiwum lW) 

31sierpnia1966 (Teatr Wielki) 
V inscenizacja (w j ęzyku polskim) 
Przekł ad Ignacy Ziółkowski 

Dyrygent 
MIECZYSŁW MIERZEJEWSKI 

Reżyseria 

DANUTA BADUSZKOWA 

Scenografi a 
JAN MARCIN SZANCER 

Choreografia 
WITOLD GRUCA 

Chórmistrz 
JÓZEF BOK 

Obsada: 
Faraon WŁODZIMIERZ DENYSENKO 
Amneris KRYSTYNA SZCZEPAŃSKA 
Aida HANNA RUMOWSKA 
Radames WACŁAW DOMIENIECKI 
Ramfis MAREK DĄBROWSKI 
Amonasro ROBERT MŁYNARSKI 
Posłaniec JAN GÓRALSKI 
Kapłanka JANINA GÓRNISIEWICZ 

Przedstawienie grane było 143 razy, 
pozostając w repertuarze 
Teatru Wielkiego 
ponad 7 lat, 
do grudnia 1973 roku. 
Dyrygowali nim także : 
Antoni Wicherek i Antoni W it 
oraz gościnnie raz Hans Swarowsky. 

. ----=--
,_ 

·""'""'i! 

-
~ '-

Krystyna Szostek-Radkowa w roli Amneris 
(fot.) . Multarzyński , Archiwum lW) 

Barbara Zagórzanka w roli Aidy 
(fot. J. Multarzyński , Archiwum lW) 

21 czerwca 1986 (Teatr Wielki) 
VI inscenizacja (oryginalna wersja językowa) 

Dyrygent 
BOGDAN HOFFMANN 

Reżyseria 

MAREK WEISS-GRZESIŃSKI 

Scenografia 
ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI 

Choreografia 
WITOLD GRUCA 

Chórmistrz 
BOGDAN GOLA 

Obsada: 
Faraon EDMUND KOSSOWSKI 
Amneris KRYSTYNA SZOSTEK-RADKOWA 
Aida BARBARA ZAGÓRZANKA 
Radames ROMAN WĘGRZYN 
Ramfi s JERZY OSTAPIUK 
Amonasro JERZY ARTYSZ 
Posłaniec KAZIMIERZ DŁUHA 
Kapłanka TERESA KRAJEWSKA 

Przedstawienie grane było 57 razy 
(w tym również podczas występów gościnnych 
w Niemczech, Francji , 
Szwajcarii i Luksemburgu), 
pozostając w repertuarze Teatru Wielkiego 
ponad 8 lat, do października 1994 roku . 
Dyrygowali nim także: 
Bogusław Madey, Bogdan Olędzki , 
Andrzej Straszyński i gościnnie Michael Zilm. 
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Antonio Ghislanzoni 

AIDA 
Opera w czterech aktach 

Libretto 
według scenariusza Auguste'a Mariette 
w wolnym przekładzie Ireneusza Szczepaniaka 

Osoby 

FARAON 
bas , .. 
AMNERIS, jego córka 
mezzosopran 

AIDA, niewolnica etiopska 
sopran 

RADAMES, dowódca wojsk 
tenor 

RAMFIS, arcykapłan 
bas 

AMONASRO, król Etiopii, ojciec Aidy 
baryton 

POSŁANIEC 

tenor 

oraz 
kapłani, kapłanki, 
ministrowie, dowódcy, 
żołnierze, dostojnicy, 
niewolnicy i jeńcy etiopscy, lud egipski, itd. 

Akcja rozgrywa się w Memfis 
i w Tebach w okresie potęgi Faraonów. 

-



PRELUDIUM 

AKT I 

Scena 1 
Sala w pałacu Faraona w Memfis. 
Po prawej i po lewej stronie kolumna
da ozdobiona posągami i kwitnącymi 
krzewami. W głębi wielkie drzwi, 
przez które widać świątynie, pałace 
w Memfis i piramidy. 

INTRODUKCJA I SCENA 

Ramfis 
Chodzą słuchy, że Etiopia się zbroi, 
że chce zająć Teby i deltę Nilu. 
Już niedługo dowiemy się prawdy, 
za chwilę przybędzie posłaniec. 

Ra dames 
Co na to święta Izyda? 

Ramfis . 
Wyznaczyła już naczelnego dowódcę 
wojsk egipskich. 

Rada mes 
Kto jest tym szczęśliwcem? 

Ram fis 
wpatrując się w Radamesa 
Ktoś młody i waleczny. Teraz jednak 
muszę obwieścić Faraonowi wolę boga. 
Wychodzi. 

ROMANS 

Ra dames 
sam 
Gdybym to ja został dowódcą! 
Gdyby spełniły się moje marzenia! 
Chciałbym poprowadzić do boju 
oddziały wojsk egipskich ... 
A potem przysłuchiwać się odgłosom 
radości w całym Memfis! 
Ukochana Aido, 
pragnę założyć na głowę 
wieniec laurowy i powiedzieć: 
zwyciężyłem dla ciebie! 
Niebiańska, boska Aido, 
korono jasności i kwiatów, 
jesteś królową moich myśli, 
jesteś chlubą mego życia . 

Chcę byś znów, w swojej ojczyźnie, 
cieszyła się powiewem wiatru. 
Włożę na twoją głowę koronę 
i wyniosę twój tron pod samo niebo. 

Wchodzi Amneris. 

DUET 

Amneris 
W twoich oczach 
płonie niezwykły ogień! 
Na twarzy maluje się szlachetna duma! 
Trzeba pozazdrościć kobiecie, 
która wlała w twe oblicze 
aż tyle świetlanej radości! 

Rada mes 
Marzyłem tylko o wielkiej przygodzie. 
Dzisiaj Izyda 
wskazała wojownika, 
który poprowadzi do boju 
egipskie wojska. 
Chciałbym nim zostać .. . 

Amneris 
Dlaczego nie marzysz o czymś innym, 
czymś bardziej przyjemnym, słod
szym ... 
Czy tutaj , w Memfis, 
niczego nie pragniesz? 

Rada mes 
Ja!? ... 
do siebie 
Cóż za pytanie! 
Czyżby odkryła, 
że jestem zakochany? 
I w moich myślach odczytała 
imię swojej niewolnicy? 

Amneris 
do siebie 
Biada, jeśli zakochał się 
w kimś innym! 
Nic nie ukryje się 
przed moimi oczyma! 

Wchodzi Aida. 

TERCET 

Rada mes 
widząc Aidę 

To ona! 

Amneris 
przyglądając się bacznie 
Zmieszał się ... 
A jak na nią patrzy! 
Czyżby Aida 
była moją rywalką!? 
Po krótkiej ciszy, zwraca się do Aidy. 
Podejdź bliżej, przyjaciółko!. .. 
Tutaj, przy moim boku, 
nie jesteś niewolnicą, ani służącą, 
ja nazywam c ię siostrą ... 
Dlaczego płaczesz? .. . Powiedz, 
co jest przyczyną twoich łez? 

Aida 
Słyszę odgłosy 
zbliżającej się wojny ... 
Boję się o moją ojczyznę, 
o siebie i o was. 

Amneris 
Mówisz prawdę? 
Nie dręczy cię nic innego? 
Aida opuszcza oczy i stara się ukryć 
własne zdenerwowanie. 

Amneris 
patrząc na Aidę 
Podia niewolnico! Biada ci, 
jeśli coś ukrywasz!. .. 
Twoje Izy i zmieszanie 
odkryją przede mną prawdę! 

Ra dames 
patrząc na Amneris 
Na jej twarzy widać pogardę 
i budzące się podejrzenia ... 
Będzie źle, jeśli 

domyśli się prawdy! 

Aida 
do siebie 
To prawda, lękam się 
o zniewoloną ojczyznę, 
ale płaczę, bo jestem 
nieszczęśliwie zakochana. 

SCENA I USTĘP ZBIOROWY 

Wchodzi Faraon, przed nim pojawia 
się straż, za nim kroczy Ramfis, urzęd
nicy państwowi, kapłani, dowódcy, 
zarządca pałacu, potem posłaniec. 

Faraon 
Egipcjanie! 
Kazałem wam zgromadzić się tutaj , 
ponieważ z terenów przygranicznych 
wrócił właśnie posłaniec. 

Przynosi złe wiadomości ... 
Sami posłuchajcie ... 
do zarządcy 
Niech wejdzie posłaniec! 

Posłaniec 

Wojska etiopskie napadły 
na ziemię egipską. 
Niszczą nasze pola ... 
Pa l ą świątynie ... 
Ośmieleni łatwym zwycięstwem 
kierują się już na Teby ... 

Wszyscy 
To niewyb,iczalna zuchwałość! 

Posłaniec 

Prowadzi ich groźny 
i nieposkromiony wódz, Amonasro. 

Wszyscy 
Sam król! 

Aida 
na stronie 
Mój ojciec! 

Posłaniec 

Teby są już uzbrojone, 
ze stu bram spadnie na najeźdźców 
śmierć i zawierucha. 

Faraon 
Wojna i śmierć! To nasze hasło! 

Wszyscy 
Wojna! Wojna! 

Faraon 
podchodząc do Radamesa 
Okrutna, bezlitosna .. . 
Sama Izyda 
wybrała juź naczelnego dowódcę 
naszych oddziałów: 
będzie nim Radames. 

Wszyscy 
Rada mes! 

Ra dames 
Bogom niech będą dzięki! 
Spełniło się moje marzenie. 

Amneris 
do siebie 
Zostan ie przywódcą! 

Aida 
do siebie 
Boję się! 

Faraon 
Wodzu, czas udać się do świątyni 
Wulkanusa. 
Zabierz święty oręż 
i wracaj jako zwycięzca. 
Bohaterowie Egiptu, 
udajcie się nad brzeg świętego Nilu. 
Z waszych ust 
niech wydobywa się okrzyk: 
Wojna! Śmierć najeźdźcom! 

Ram fis 
Czcijmy bogów! 
Nie zapominajmy, 
że to oni nami kierują. 
Los żołnierzy i armii 
tkwi w ich rękach. 

Urzędnicy i Dowódcy 
Nad brzegiem świętego Nilu 
zatarasujemy drogę własnym ciałem. 
Z naszych ust wydobędzie się okrzyk: 
Wojna! Śmierć najeźdźcom! 

Rada mes 
Moją duszę ogarnia 
żądza chwały. 
Biegnijmy po zwycięstwo! 
Wojna! Śmierć najeźdźcom! 

Aida 
O kogo się lękam? Za kogo modlę? 
Jaka siła przyciąga mnie do niego? 
Kocham go ... Ale to nieprzyjaciel. .. 
Egipcjanin! 

Amneris 
Chwyta sztandar i wręcza go 
Radamesowi. 
Wodzu, odbierz z moich rąk 
święty sztandar. 
Niech cię prowadzi 
i wskazuje drogę ku chwale. 

Wszyscy 
Wojna! Śmierć najeźdźcom! 
Idź , Radamesie, 
wracaj w glorii zwycięstwa! 

Wszyscy wychodzą, pozostaje tylko 
Aida. 

SCENA 

Aida 
Wracaj w glorii zwycięstwa! 
Jak mogłam to powiedzieć! 

Przecież to oznacza 
pokonanie mojego ojca, 
który dla mnie chwyc i ł za broń 
chcąc zwrócić mi ojczyznę, 
dobra i skrywaną tutaj pozycję. 
Musiałby pokonać moich braci ... 
Już widzę, jak triumfalnie, 
na czele wojsk, 
wraca splamiony krwią moich bliskich! 
A za nim wóz i król. .. Mój ojciec. .. 
Skuty łańcuchami!. .. 
Bogowie! Zapomnijcie o tym, 
co powiedziałam wcześniej! 
Sprawcie, bym znów mogla 
zobaczyć swego ojca. 
Rozgromcie oddziały 
naszych oprawców! 
Co mówię!? ... A moja miłość? ... 
Czy mogłabym zapomnieć o uczuciu , 
które tutaj , w niewoli, 
podtrzymywało mnie na duchu? 
Życzę Radamesowi śmierci, 
ale przecież go kocham! 
Chyba jeszcze nikt na ziemi 
nie przeżywał większych cierpień! 
Nie mogę wypowiedzieć, 
ani nawet wspomnieć, 
świętego imienia ojca i kochanka ... 
Lękam się, modlę 
za jednego i drugiego ... 
Lecz moja modlitwa 
zmienia się w bluźnierstwo ... 
Łzy są zbrodnią, westchnienia winą ... 
Mój umysł gubi się w rozterkach ... 
Wolałabym umrzeć. 
Bogowie, zlitujcie się nade mną! 
Nie mam już żadnej nadziei ... 
Okrutny Amorze, rozerwij mi serce. 
Spraw, bym umarła! 
Wychodzi. 

Scena 2 
Wnętrze świątyni Wulkanusa w Memfis. 
Z góry pada mroczne światło. Długi 
ciąg kolumn znika w ciemnościach. 
Posągi najróżniejszych bóstw. Pośrod
ku sceny, na wyniesieniu pokrytym 
dywanami, wznosi się ołtarz ozdo
biony świętymi znakami. Ze z łotych 
trójnogów wydobywa się dym. Kapłani 
i kapłanki, Ramfis klęczy przy ołtarzu. 
Później Radames. Słychać śpiew ka
płanek, którym towarzyszą harfy. 

WIELKA SCENA POŚWIĘCENIA 
I FINAŁ PIERWSZY 

Kapłanki 

wewnątrz 

Potężny Ftha, ożywicielu świata, 
przyzywamy cię! 
Potężny Ftha, duchu płodności , 

przyzywamy cię! 
Ogniu wieczny, 
z którego zrodziło się słońce, 
przyzywamy c i ę! 

Kapłan i 

Ty, który z nicości 
stworzyłeś powietrze, ziemię, niebo, 
przyzywamy cię! 

Boże, który jesteś synem 
i rodzicem swojego ducha, 
przyzywamy cię! 
Życiu uniwersum, 
micie wiecznej miłości, 
przyzywamy cię! 

Radames zostaje wprowadzony bez 
broni. Gdy podchodzi do ołtarza, ka
płanki wykonują właśnie święty taniec. 
Na g łowę Radamesa zostaje narzucony 
srebrny welon. 

Ramfis 
do Radamesa 
Śmiertelniku umiłowany przez bogów! 
Tobie powierza się losy Egiptu. 
Święty miecz bogów niech stanie się 
w twojej dłoni 
postrachem nieprzyjaciół. 
zwracając się do boga 
Boże, obrońco i mścicielu 
naszej świętej ziemi, 
otocz opieką ziemię egipską. 

Radames 
Boże, jesteś przywódcą i sędzią 
w każdej ludzkiej wojnie. 
Chroń i troszcz się 
o świętą ziemię egipską. 

Podczas gdy Radames otrzymuje świę
ty oręż, kapłanki i kapłanie powtarzają 
hymn religijny i mistyczny taniec. 

AKT li 

Scena 1 
Pokój w komnatach Amneris. 
Amneris jest otoczona przez niewol
nice, które ubierają ją na uroczystość 
z okazji zwycięstwa. Z trójnogów 
wydobywa się zapach perfum. Młodzi 
ciemnoskórzy niewolnicy tańczą z wa
chlarzami z piór. 

INTRODUKCJA - SCENA 
CHÓR KOBIET I TANIEC CIEMNO
SKÓRYCH NIEWOLNIKÓW 

Niewolnice 
Poraża niczym słońce, 
kto pośród śpiewów 
i okrzyków radości , 

niczym bóg straszliwy, 
podnosi dumnie czoło. 
Przybądź! Niech na twoją pierś 
posypią się laury i kwiaty! 
Niech hymny chwalebne 
łączą się ze śpiewami o mi łości. 

Amneris 
do siebie 
Najukochańszy, wróć już, 

nie mogę się doczekać ... 
Uczyń mnie szczęśliwą! 

Niewolnice 
Gdzie podziały się 
oddziały barbarzyńskich najeźdźców? 
Zatrzepotały tylko sztandary 



naszych wojsk, 
a one rozwia ły się, niczym mgła. 
Wracaj zwycięzco, 
odbierz nagrodę. 
Opromienia c ię zwycięstwo! 

Opromieni cię także mi łość! 

Amneris 
Kochany, wróć już, 
jednym swoim słowem 
przywróć mi życie! 
Cisza! Nadchodzi Aida! 
To córka pokonanych, 
jej ból jest d la mnie święty . . 
Na znak Amneris niewolnice oddalają 
się. Wchodzi Aida niosąc koronę. 
Gdy na nią patrzę, 
budzą się we mnie 
straszne podejrzenia ... 
Muszę poznać prawdę! 

SCENA I DUET 

Amneris 
do Aidy, .z udawaną przyjatnią 
Biedna Aido! 
Wojna zakończyła się żałośnie 

dla twoich bliskich! 
Dz i elę z tobą twój ból. 
Jestem przecież twoją przyjaciół ką. 
Dostan iesz ode mnie wszystko, 
będziesz szczęśliwa! 

Aida 
Jak mogę być szczęśl iwa 
z da la od ojczyzny? ... Nie wiedząc, 
jaki los spotkał mojego ojca i braci? 

Amneris 
Rozumiem! Ale ludzkie cierpienia 
znajdują· w końcu kres. 
Czas uśmierzy ból. .. 
Właściwie bardziej niż czas 
potężny bóg - czyli Amor. 

Aida 
wzruszona 
Miłość! - Rozkosz ... Obawa .. . 
Słodk i e drżenia ... Okrutny strach! 
W twoim bólu widzę tylko życie, 
Twój uśmiech otwiera mi niebo. 

Amneris 
wpatrując się w Aidę 
Jest blada i zmieszana ... 
Jest zakochana ... 
Przestraszyłam ją. .. 
W pełni rozumiem jej obawy ... 
do Aidy, wpatrując się w nią 
Powiedz, droga Aido, jesteś zakochana? 
Wyjaw mi swoje tajemnice, 
zaufaj mojej przyjaźni . 
Czy wśród wojowników, 
którzy walczyli o twoją ojczyznę, 
był ktoś szczególnie bliski 
twemu sercu? 

Aida 
Co mówisz? 

Amneris 
Nie dla wszystkich los był okrutny ... 

Nasz nieustraszony wódz 
po l egł wprawdz ie na polu walki .. . 

Aida 
Co powiedziałaś? 

Amneris 
Tak, twoi ludzie zabil i Radamesa ... 
Płaczesz? 

Aida 
Będę płakać do końca życia! 

Amneris 
Bogowie pomścili cię ... 

Aida · 
Nigdy ich nie lubiłam ... 

Am n er is 
Przerywa gniewnie. 
W końcu znam prawdę! 
Kochasz go! 

Aida 
Ja? 

Amneris 
Nie k łam! 

Jeszcze tylko jedno słowo 
i poznam prawdę ... 
Spójrz na mnie .. . 
Okłamałam cię .. . Radames żyje ... 

Aida 
Pada na kolana. 
Żyje! 
Bogowie, dziękuję! 

Amneris 
wpadając w szal 
Nadal będziesz kłamać? 
Kochasz go ... Ale ja też go kocham ... 
Pojmujesz? Jestem twoją rywalką. .. 
Ja, córka Faraona. 

Aida 
Wstaje z dumą. 
Moją rywa l ką! 
Dowiedz się zatem, 
że ja także ... 
powstrzymując się 
Co powiedz i ałam? Łaski! Wybacz! 
Zlituj się nade mną. .. 
To prawda ... 
Kocham go do szaleństwa ... 
Ty jesteś szczęś l iwa .. . Jesteś wielka ... 
A ja mam tylko tę miłość .. . 

Amneris 
Podia niewolnico! Rozszarpię ci serce! 
Ta miłość oznacza twoją śmierć! 
To ja decyduję o twoim losie ... 
Nienawidzę cię , zemszczę się. 

dtwięki spoza sceny 
Niewolnico! Na tę uroczystość 
pójdziesz razem ze mną! 
Będziesz klęczeć w biocie, 
ja zajmę miejsce obok Faraona. 
Idź za mną ... 
Może w końcu zrozumiesz, 
że nie warto ze mną walczyć. 

Aida 
Li tości! Co mam z robić? 
Moje życie to pustynia. 
Żyj, króluj, a ja ju ż niedługo 
uśmierzę twój gniew. 
Mi łość, która tak bardzo c i ę gniewa, 
wkrótce zostanie pogrzebana na wiek i. 

Scena 2 
Jedna z bram Teb. 
Z przodu palmy. Po prawej stronie 
świątynia Amona. Po lewej stronie tron 
pokryty purpurowym baldachimem. 
W głębi brama, przez którą wejdzie 
pochód triumfalny. Scena zape łniona 
jest ludtmi. 
Wchodzi Faraon, za nim urzędnicy, 
kapłani, dowódcy, służba niesie wa
chlarze, insygnia, itd. Potem wchodzi 
Amneris z Aidą i niewolnicami. Faraon 
siada na tronie. Amneris siada po jego 
lewej stronie. 

WIELKI F I NAŁ DRUGI 

Lud 
Chwała Egiptowi i Izydzie, 
bo to ona ochrania 
naszą świętą ziemię. 

Wznieśmy hymn na cześć Faraona, 
który włada nad Nilem. 

Kobiety 
Na głowy bohaterów 
nałóżmy wieńce laurowe! 
Obsypmy kwiatami ich oręż. 
Dziewczęta, 

tańczmy, tańczmy 

tak jak gwiazdy na niebie 
tańczą wokół słońca! 

Kapłani 
Nie zapominajcie o sędz i ach 

tej walki! 
Podziękujcie bogom 
za tak szczęśliwy dzień . 

Oddziały wojsk egipskich, przed któ
rymi idą żołnierze z fanfarami, defilują 
przed Faraonem. Następnie widać 
wozy bojowe, insygnia, święte naczy
nia, posągi bogów. Grupa tancerzy 
wnosi skarby pokonanych. 

Lud 
Zwycięski wodzu, 
ciesz s i ę razem z nami! 
Droga bohaterów 
będzie usiana laurami i kwiatami! 

Jako ostatni wchodzi Radames, pod 
baldachimem niesionym przez dwuna
stu wojowników. 

Faraon 
Schodzi z tronu i obejmuje Radamesa. 
Wybawicielu ojczyzny - witam cię! 
Niech moja córka nałoży ci na głowę 
wieniec zwycięzcy. 
Radames klęka przed Amneris, która 
nakłada mu na głowę koronę. 

do Radamesa. 
Teraz proś, o co tylko chcesz. 
Nie odmówię ci niczego. 
Przysięgam na moją koronę, 
na świętych bogów. 

Rada mes 
Pozwól, by najpierw 
stanę l i przed tobą więźniowie ... 

Otoczeni strażą wchodzą więtniowie 
etiopscy, jako ostatni Amonasro, prze
brany za jednego z dowódców. 

Aida 
Co widzę! Mój ojc iec! 
Biegnie w jego stronę . 

Wszyscy 
To jej ojciec!· 

Amneris 
W naszych rękach! 

Aida 
obejmując ojca 
Zostałeś pojmany! 

Amonasro 
cicho do Aidy 
Nie zdradź mnie! 

Faraon 
doAmonasra 
Zbliż się ... 
Kim jesteś? 

Amonasro 
Jej ojcem. 
Ja także brałem udział w bitwie ... 
Zostaliśmy pokonani, 
na próżno szukałem śmierci. 
wskazując na o<f<jzial, który go otacza 
Mój ubiór świadczy o tym, że ja także 
broni łem mojej ojczyzny i króla. 
Los jednak nam nie sprzyjał. .. 
Na nic nie zdała się odwaga wojska. 
Król, wielokrotnie raniony, 
upadł na ziemię u moich stóp. 
Jeśli miłość do ojczyzny jest zbrodnią, 
to wszyscy jesteśmy winni, 
skażc i e nas na śmierć. 
do Faraona, błaga lnie 
Lecz ty, Faraonie, potężny władco, 
spójrz na nich łaskaw i e ... 
Dzisiaj los nam nie sprzyjał , 
jutro wszystko może się zmienić .. . 

Aida, Więźniowi e, Niewolnicy 
Bogowie nam nie sprzyjali .. . 
Błagamy o twoją łaskawość .. . 
Nigdy dotąd nie przeżywaliśmy 
tak straszliwych chwil. 

Ramfis i Kapłani 
Faraonie, zniszcz wrogie oddziały, 
nie słuchaj perfidnych próśb, 
bogowie skazali ich na śmierć, 
niech dopełni się wola niebios! 

Lud 
Kapłani, okażcie więcej miłosierdzia! 

Wysłuchajcie pokonanych! 
Faraon ie, j esteś w ielki, potężny, 
okaż łaskawość! 

Radames 
wpatrując się w Aidę 
Ból na jej twarzy 
czyni ją jeszcze piękniejszą. 
Każda spływająca łza 

potęguje moją m iłość. 

Amneris 
Jak na nią patrzy! 
Jak płoną ich oblicza! 
Miałabym zostać sama, 
odrzucona, pokonana? 
Nie, zemszczę się! 

Faraon 
Dzisiaj, w tak szczęśl iwym dniu, 
okażmy im swoją litość. 
Łaska mila jest bogom, 
umacnia także władzę Faraonów. 

Radames 
do Faraona 
Faraonie: na swoją koronę, na bogów 
przyrzekłeś spełnić 
każdą moją prośbę ... 

Faraon 
Przyrzekłem. 

Radames . 
P roszę zatem o wolność 
i darowan ie życia 
wszystkim etiopskim jeńcom . 

Amneris 
Wszystkim! 

Kapłani 
Smierć wrogom ojczyzny! 

Lud 
Okaż nieszczęśnikom łaskę! 

Ram fis 
Faraonie, posłuchaj . 
do Radamesa 
Ty także, miody bohaterze, 
posłuchaj mądrej rady: 
wskazując więtniów 

To nieprzyjaciele ... Są odważni ... 
Ich serca przepełnione są zemstą ... 
taska doda im tylko odwagi 
i wkrótce ponownie sięgną po broń! 

Rada mes 
Skoro poległ Amonasro, ich król , 
to dla pozostałych nie ma już nadziei. 

Ram fis 
Dla bezpieczeństwa 
niech przynajmn iej 
pozostanie z nami A ida 
i jej ojciec. .. 

Faraon 
Masz rację. 
Chcę, by mój lud był bezpieczny. 
Radamesie, naród jest ci wdzięczny. 

Twoją nagrodą 
niech będzie także ręka Amneris. 
Pewnego dnia, razem z n i ą, 

zas i ądz i esz na tronie Egiptu ... 

Am ner is 
Teraz zobaczymy, 
czy ośm i e li sz s ię 

ukraść mi moją mi łość! 

Faraon 
Chwała Egiptowi i Izydzie, 
bo to ona ochrania 
naszą świętą z i emię! 

Na głowy bohaterów 
nałóżmy wieńce laurowe! 

Kapłani 
Spiewajmy ku czci Izydy, 
bo to ona och rania 
naszą świętą z i emię! 

Prośmy ją, by naszą ojczyznę 
omijały wszelkie niebezpieczeństwa. 

Aida 
Cóż mi teraz pozosta ło? 
On będzie żył w chwale, 
zasiądzie na tronie ... 
A ja? ... Dla mnie zapomnienie ... 
I Izy niespełnionej miłości. 

Więźniowie 

Chwała łaskawemu Egiptowi, 
który rozwiązał nasze okowy, 

. który czyni nas wolnymi 
zezwa l ając na powrót do ojczyzny! 

Rada mes 
Na moją głowę 
spada gniew nieprzyjaznego boga. 
Tron Egiptu nie jest wart 
utraty miłości Aidy. 

Amner is 
Oszałamia mnie 
niespodziewane szczęście. 
W jednej chwili spełniły się 
wszystk ie moje marzenia. 

Amonasro 
do Aidy, półgłosem 
Bądź odważna! Już niedługo 
odmienią się losy twojej ojczy~ny. 
Bliski jest dzień zemsty! 

Lud 
Chwała Egiptowi, chwała Izydzie, 
która bron i św i ętej ziemi! 
Na głowy bohaterów 
włóżmy wieńce laurowe! 

AKTlll 

Brzeg Nilu. 
Granitowe skały, spośród których wy
łaniają się palmy. W głębi świątynia 
Izydy, częściowo rozpływająca się w 
ciemnościach. Gwietdzista noc. Świe
ci księżyc. 



INTRODUKCJA, MODLITWA 
I ROMANS AIDY 

Chór 
w świątyni 
Nieśmiertelna matko 
nieprzebranej miłości! 
Ty, która jesteś 
matką i żoną Ozyrysa, 
boginią, która rodzi drżenia 
w ludzkich sercach, 
przybądź ku nam! 

Z lodzi, która przybija do brzegu, wy
chodzi Amneris, Ramfis, kilka kobiet 
okrytych welonem oraz straż. 

Ramfis 
do Amneris 
Wejdź do świątyni Izydy. 
W przeddzień swojego ślubu 
proś boginię o łaskę. 
Izyda czyta w naszych sercach. 
Zna każdą ludzką tajemnicę. 

Amneris 
Będę ją prosić, by Radames 
podarował mi swoje serce, 
tak jak ja ofiarowałam mu swoje ... 

Ramfis 
Chodźmy zatem. 
Módl się aż do świtu. 
Będę przy tobie. 
Wszyscy wchodzą do świątyni. Chór 
powtarza święte pieśni. 

Aida 
Wchodzi ostrożnie okryta welonem. 
Radames tutaj przyjdzie ... Co powie? 
Boję się .. . A jeśli przyjdzie, 
by powiedzieć mi „żegnaj"? 
Wtedy groźne fale Nilu 
staną s ię moim grobem! 
Może wtedy odnajdę spokój ... 
Błękitne niebo od dzieciństwa 
towarzyszyło mojej młodości ... 
Zielone wzgórza ... Pachnące rzeki .. . 
Ojczyzno - czy kiedykolwiek 
cię jeszcze zobaczę? 
Kwitnące doliny ... 
To schronienie obiecano mi kiedyś 
w miłosnych słowach ... 
Teraz jednak sen prysł... 
Ojczyzno, nie zobaczę cię 
już nigdy więcej! 

DUET 

Aida 
Odwraca się i widzi swego ojca. 
Boże! To mój ojciec! 

Amonasro 
Aido, ważna sprawa 
sprowadza mnie do ciebie. 
Nic nie umknie moim oczom. 
Cierpisz z miłości do Radamesa, 
ale on też cię kocha ... 
Teraz czekasz na niego. 
Córka Faraona jest twoją rywalką .. . 
Przeklęta , wroga rasa! 

Aida 
Jestem w ich mocy!. .. 
Ja, córka Amonasra! 

Amonasro 
Nie! Jeśli zechcesz, 
będziesz mogla ich pokonać! 
Zdobędz i esz tron, miłość, wszystko! 
Znowu zobaczysz pachnące gaje, 
zielone wzgórza, złote świątynie! 

Aida 
w uniesieniu 
Zobaczę pachnące gaje, 
zielone wzgórza, złote świątynie! 

Amon as ro 
Zaznasz szczęścia przy boku 
ukochanego mężczyzny ... 

Aida 
Chciałabym przeżyć 
choć jeden taki dzień , 
chociaż godzinę ... 
Potem mogłabym umrzeć! 

Amonasro 
Pamiętaj jednak, 
że Egipcjanie zniszczyli nasze domy, 
świątynie, ołtarze. 
Uwięzili kobiety, matki, 
starców i dzieci. 

Aida 
Pamiętam te straszne dni! 
Pamiętam cierpienie ... 
Bogowie, sprawcie, 
by znów wróciło szczęście. 

Amonasro 
Stanie się to już wkrótce. 
Cały lud się zbroi, 
wszystko przygotowane ... 
Zwyciężymy. 

Muszę jeszcze tylko wiedzieć, 
którędy pójdą wojska nieprzyjaciela . 

Aida 
Kto miałby się tego dowiedzieć? 

Amonasro 
Ty! 

Aida 
Ja?! 

Amonasro 
Wiem, że czekasz tutaj na Radamesa. 
cicho 
On cię kocha. 
On dowodzi wojskiem ... 
Pojmujesz? 

Aida 
Do czego mnie namawiasz!!! 
Nie, nigdy! 

Amonasro 
dziko 
Niech więc nadejdą wojska egipskie 
i niech spa l ą nasze miasta .. . 
Niech sieją postrach, 

przerażenie i śmierć. 
Niech nic nie hamuje 
ich gniewu. 

Aida 
Ojcze! 

Amonasro 
Odpycha ją. 
Jesteś moją córką! 

Aida 
przybita, blaga/nie 
Litości! 

Amonasro 
W zdobytych miastach 
płyną rzeki krwi! 
Widzisz? W czarnym błocie 
unoszą się zmarli , 
wskazują cię palcami i krzyczą: 
„to przez ciebie 
umiera nasza ojczyzna!" 

Aida 
Litości! 

Amonasro 
Przerażająca zjawa wynurza się 
z ciemności, zbliża się ku nam .. . 
Nad twoją głową 
rozciąga wychudzone ręce ... 
To twoja matka! Poznajesz ją! 
Przeklina cię! 

Aida 
przerażona 

Nie! 
Ojcze, litości! 

Amonasro 
odpychając ją 

Nie jesteś już moją córką! 
Jesteś niewolnicą Faraonów! 

Aida 
Upada do stóp ojca. 
Ojcze, nie jestem niewolnicą ... 
Nie przeklinaj mnie ... 
Nie odpychaj ... 
Chcę nadal być twoją córką, 
godną swojej ojczyzny. 

Amonasro 
Pamiętaj , że pokonany, 
zniewolony lud 
może podnieść się tylko dzięki tobie. 

Aida 
Ojczyzno! Aż tyle mnie kosztujesz! 

Amonasro 
Odwagi! Nadchodzi ... 
Będę nadsłuchiwał. 
Ukrywa się wśród palm. 

DUET I FINAŁ TRZECI 

Ra dames 
wchodząc 
Aido! W końcu cię widzę! 

Aida 
Zatrzymaj się! Odejdź! Na co liczysz? 

Radames 
To miłość kaza ł a mi tutaj przyjść. 

Aida 
Przecież już niedługo , 
jako mąż Amneris, 
zaznasz innej miłośc i ... 

Radames 
Co mówisz! 
Tylko ciebie kocham. 
Bogowie niech będą świadkami! 
Będziesz moją. 

Aida 
Nie plam krzywoprzysięstwem 
swego honoru"! 
Kocha łam bohatera, nie kłamcę. 

Ra dames 
Wątpisz w moją miłość? 

Aida 
Jak chcesz wyzwolić się 
z rąk Amneris? 
Przeciwstawić się Faraonowi? Ludowi? 
Pokonać gniew kapłanów? 

Rada mes 
Posłuchaj. 
Naród etiopski znów się zbroi 
i chce nowej wojny ... 
Twoi bracia napadają na naszą ziemię. 
Wiadomo już, że to ja stanę na czele 
wojsk egipskich. 
Wśród okrzyków zwycięstwa padnę 
przed Faraonem na kolana 
i wyjawię mu prawdę ... 
Nie odmówi mi .. . 
Na wieki będziemy żyć w szczęściu. 

Aida 
Nie boisz się gniewu Amneris? 
Jej zemsta, niczym piorun, 
spadnie na mnie, 
na mojego ojca, na wszystkich. 

Radames 
Obronię was. 

Aida 
Nie będziesz mógł. .. 
Jednak, jeśli naprawdę mnie kochasz, 
mamy inne wyjście ... 

Rada mes 
Jakie? 

Aida 
Możemy uciec. 

Radames 
Uciec! 

Aida 
ożywiona 

Tak, ucieknijmy z tej nieprzyjaznej 
i wrogiej krainy. 
W mojej ojczyźnie 

znajdziemy schronienie ... 
Wśród dziewiczych lasów, 
pachnących kwiatami, 
zaznamy szczęśc ia 

i zapomnimy o całym świecie. 

Radames 
Mam uciec na obcą ziemię? 
Opuścić ojczyznę, 

świątynie naszych bogów? 
Zapomn ieć o niebie, 
pod którym zdobyłem sławę, 
pod którym zrodziła się 
nasza miłość? 

Aida 
Będziemy się cieszyć miłością 
pod moim niebem. 
Będziemy wierzyć 

w tych samych bogów. 

Ra dames 
nalegając 
Aido! 

Aida 
Ty już mnie nie kochasz. 
Odejdź. 

Ra dames 
Nie kocham? 
Nigdy żaden bóg, ani człowiek, 
nie kochał tak żarliwie ! 

Aida 
Odejdź! Amneris czeka na ciebie 
przy ołtarzu. 

Radames 
Nie! Nigdy! 

Aida 
Nigdy? 
To podnieś miecz 
na mnie i na mojego ojca! 

Rad am es 
gwałtownie, zdecydowanie 
Dobrze, ucieknijmy zatem! 
Ucieknijmy z tego miasta, 
idźmy na pustynię. 
Tu czeka na nas tylko nieszczęście, 
tam nasza miłość nie zazna przeszkód. 
Nieskończony bezmiar pustyni 
będzie naszym schronieniem, 
nad nami rozjaśniają 
wszystkie gwiazdy. 

Aida 
Czeka na nas niebo 
nad ziemią moich przodków. 
Tam powietrze ma inny zapach, 
ziemia porośnięta 
jest wonnymi kwiatami. 
Zielone wzgórza i łąki 
będą naszym schronieniem, 
a nad nami rozbłysną 
wszystkie gwiazdy. 

Aida i Radames 
Chodź ze mną, uciekniemy 
z tej ziemi, na której pozostał nam 

tylko ból. 
Chodź, kocham cię! 
Niech nas prowadzi miłość. 
Oddalają się. 

Aida 
zatrzymując się nagle 
Powiedz jednak, 
jaką drogę musimy wybrać, 
by uniknąć wojsk Faraona? 

Rada mes 
Droga, na której zaatakowane zostaną 
wojska nieprzyjaciela, 
jest wolna aż do jutra. 

Aida 
Gdzie nastąpi atak? 

Radames 
W wąwozie Napala ... 

Amonasro 
W wąwozie Napata! 
Zatem tam zaczają się moi ludzie! 

Rada mes 
Kto nas podsłuchiwał? 

Am o nas ro 
Ojciec Aidy i król Etiopii. 

Rad am es 
oszołomiony 

To ty jesteś Amonasro!? 
To ty jesteś królem! Bogowie! 
To nie może być prawdą, 

to na pewno sen, złudzenie ... 

Aida 
Uspokój się, posłuchaj, 
zaufaj mojej miłości. 

Amonasro 
Miłość do Aidy 
wyniesie cię na tron . 

Ra dames 
Dla c iebie zdradziłem ojczyznę! 
Jestem zhańbiony! 

Amonasro 
Nie jesteś niczemu winny, 
tak chciało przeznaczenie. 
Chodź, po drugiej stronie Nilu 
czekają na nas oddane wojska. 
Twoja miłość 
zostanie tam ukoronowana. 

Amneris wychodzi ze świątyni, potem 
Ramfis, kapłani i straż. 

Amneris 
Zdrajca! 

Aida 
Moja rywalka! 

Arno nas ro 
rzucając się na Amneris ze sztyletem 
Nie zniweczysz moich planów! 
Giń! 



Rada mes 
zasłaniając Amneris 
Stój, co robisz? 

Amonasro 
Ogarnia mnie furia! 

Ramfis 
Straż! 

Radames 
do Aidy i Amonasra 
Szybko! Uciekajcie! 

Amonasro 
ciągnąc za sobą Aidę 
Uciekaj, córko! 

Ramfis 
do straży 
Za nimi! 

Rada mes 
do Ramfisa 
Kapłanie, oddaję się w twoje ręce . 

AKTIV 

Scena 1 
Sala w pałacu Faraona. 
Po lewej stronie olbrzymie drzwi 
prowadzące do sali sądowej w pod
ziemiach. Po prawej stronie przejście 
prowadzące do więzienia Radamesa. 

SCENA I DUET 

Amneris 
Stoi smutna przed drzwiami prowadzą
cymi do podziemi. 
Znienawidzona rywalka uciekła!.„ 
Radames czeka na wyrok kapłanów. 
Ale przecież on nie jest zdrajcą. 
Chociaż„. Nie utrzymał w sekrecie 
tajemnicy wojskowej„. I chciał uciec„. 
Razem z nią! Wszyscy są zdrajcami! 
Zabić ich!„. Co mówię? 
Przecież kocham go, 
nadal go kocham. Ta okrutna miłość 
niszczy moje życie. 
Gdyby mógł mnie pokochać„ . 
Chciałabym go ocalić. Ale jak? 
Trzeba próbować! Straż! 
Przyprowadzić Radamesa! 
Wchodzi Radames prowadŻony przez 
straż. 

Kapłani już się zebrali, 
by zdecydować o twoim losie. 
Możesz jednak jeszcze 
odeprzeć zarzuty. 
Oczyść się. Wtedy poproszę Faraona 
o łaskę dla ciebie, 
przyniosę ci przebaczenie i życie. 

Rada mes 
Sędziowie nigdy nie usłyszą 
ode mnie słów skruchy. 
Nie czuję się winny 
an i wobec bogów, ani ludzi. 

To prawda, 
nie dotrzymałem tajemnicy, 
pozostał mi jednak honor. 

Amneris 
Ratuj się, odeprzyj zarzuty. 

Rad am es 
Nie. 

Amneris 
Przecież umrzesz. 

Radames 
Gardzę życiem! 

Nie ma już mojej ukochanej, 
mojego szczęścia, 
rozwiały się już wszelkie nadzieje, 
pozostała tylko śmierć . 

Amneris 
Śmierć! Nie - ty musisz żyć! 
Dla mnie, dla mojej miłości! 
Z twojego powodu przeżywałam 
najokrutniejsze męczarnie. 
Kochałam cię! Bardzo cierpiałam! 
Płakałam całymi nocami„. 
Wszystko oddałabym tobie -
ojczyznę, tron, swoje życie. 

Ra dames 
Ja także poświęciłem dla niej 
honor i ojczyznę„. 

Amneris 
Nie chcę o niej słyszeć! 

Ra dames 
Będę zniesławiony, 
po co więc mam żyć? 
Cieszysz się z mojego stanu, 
odebrałaś mi Aidę„. 
Być może ją zabiłaś„. 
I teraz c~.cesz mi ofiarować życie? 

Amneris 
Ja miałabym ją zabić!? 
Nie, Aida żyje! 

Rada mes 
Żyje! 

Amneris 
Uciekając w popłochu 
przed naszym wojskiem 
poległ tylko jej ojciec„. 

Radames 
A ona? 

Amneris 
Zniknęła, 
wszelki ślad po niej zaginął. 

Ra dames 
Oby bogowie 
doprowadzili ją całą i zdrową 
do jej ojczyzny! 
Niech nigdy 
nie wspomni nieszczęśnika, 
który dla niej stracił życie. 

Amneris 
Przysięgnij , że więcej jej nie 
zobaczysz, a wtedy cię ocalę. 

Rada mes 
Nie mogę. 

Amneris 
Wyrzeknij się jej na zawsze„. 
Wtedy będziesz żyć! 

Radames 
Nie mogę. 

Amneris 
Po raz ostatni: 
wyrzeknij się jej! 

Ra dames 
Na próżno prosisz. 

Amneris 
Wolisz więc umrzeć? 

Rada mes 
Jestem przygotowany na śmierć. 

Amneris 
Któż, jeśli nie ja, może ocalić cię 
przed nieuchronnym losem? 
Obróciłeś w gniew moją miłość; 
miłość, która nie miała sobie równej. 
Teraz niechaj niebiosa 
zemszczą się za moje łzy. 

Ra dames 
Śmierć za nią 
jest dla mnie najwyższym dobrem. 
Sama myśl o tym 
napawa mnie radością . 

Nie boję się ludzkiego gniewu, 
boję się tylko twojej litości. 
Radames zostaje wyprowadzony przez 
straż. 

SCENA SĄDU 

Amneris 
Pada wyczerpana na krzesło. 
To ponad moje siły! 
Kto mógłby go ocalić? 
dusząc się Izami 
I to ja sama oddałam go w ich ręce! 
Niech będzie przeklęta zazdrość, 
przez którą on pójdzie na śmierć, 
a ja na wieki pozostanę w żałobie! 
Odwraca się i widzi przechodzących 
przez scenę kapłanów, którzy wcho
dzą do podziemi. 
Oto bezlitośni słudzy śmierci! 
Nie mogę patrzeć na te białe larwy! 
Zakrywa twarz dłońmi. 

Kapłani 
w podziemiach 
Duchu boga, przybądź ku nam! 
Promień twojego światła 
niech natchnie nas mądrością. 
Naszymi ustami ogłoś swój wyrok. 

Amneris 
Bogowie, miejcie nade mną litość! 

On jest niewinny, ocalcie go! 
To ponad moje siły! 

Radames otoczony przez straż prze
chodzi przez scenę. Amneris widząc 
go krzyczy z rozpaczy. 

Ram fis 
w podziemiach 
Radamesie, zdradziłeś cudzoziemcowi 
tajemnicę państwową„. 

Kapłani 
Co masz na swoje usprawiedliwienie? 

Ramfis 
Milczy. 

Wszyscy 
Jest zdrajcą! 

Ram fis 
Radamesie, 
w dniu poprzedzającym bitwę 
chciałeś opuścić pole walki. 

Kapłani 
Co masz na swoje usprawiedliwienie? 

Ramfis 
Milczy. 

Wszyscy 
Jest zdrajcą! 

Ramfis 
Radamesie, zdradziłeś ojczyznę, 
Faraona, splamiłeś swój honor. 

Kapłani 
Co masz na swoje usprawiedliwienie? 

Ramfis 
Milczy. 

Wszyscy 
Jest zdrajcą! 
Radamesie, twój los się dopełnił. 
Umrzesz zn i es ławiony. 
Pod ołtarzem boga, którego zdradziłeś, 
zostaniesz zamknięty w grobowcu. 
Żywy. 

Amneris 
Żywy! W grobowcu! 
Łotry! Ciągle za mało wam krwi?! 
I macie jeszcze czelność nazywać 
siebie posłańcami niebios?! 
Biegnie ku kapłanom, którzy wycho
dzą z podziemi. 
Kapłani, popełniliście zbrodnię„. 
Niczym dzikie zwierzęta 
karmicie się krwią! 
Obrażacie ziemię i bogów! 
Karzecie niewinnych! 

Kapłani 
Jest zdrajcą! Musi umrzeć! 

Amneris 
do Ramfisa 
Kapłanie, wiesz przecież, 

że zabijasz mężczyznę, 
którego kocha łam„. 
Bądź pewien, że wraz z jego krwią 
spadnie na ciebie moje przekleństwo! 

Kapłani 
Jest zdrajcą! Musi umrzeć! 
Odchodzą wolno. 

Amneris 
Podłe larwy! Bądźcie przeklęci! 
Niech spadnie na was zemsta niebios! 
Wychodzi zdesperowana. 

Scena 2 
Scena podzielona jest na dwie części. 
Poziom górny przedstawia oświetlo
ne, lśniące od złota wnętrze świątyni 
Wulcanusa. Poziom dolny przedstawia 
podziemia. Szereg kolumn zanika 
w ciemnościach. Posągi Ozyrysa ze 
skrzyżowanymi rękoma podtrzymują 

sklepienie. 
Radames znajduje się na schodach 
w podziemiach. Powyżej, dwóch ka
płanów przesuwa głaz, by zamknąć 
wejście. 

SCENA, DUET I FINAŁ OSTATNI 

Ra dames 
Śmiertelny głaz zagrodził wyjście„. 
Oto mój grób. Już nigdy nie zobaczę 
światła dnia„. Ani Aidy! 
Aido, gdz ie jesteś? 
Obyś przynajmniej ty 
mogła zaznać szczęścia 

i zapomnieć o moim losie! 
Co to za szelest? Cóż to? 
Widmo? Nie, to ludzka postać„. 
Bogowie! Aida! 

Aida 
Tak, to ja„. 

Ra dames 
zdesperowany 
Ty! W moim grobie! 

Aida 
smutno 
Moje serce 
przeczuło wyrok kap łanów. 
Ukradkiem przemknęłam się do grobu, 
który dla ciebie szykowano. 
Tutaj , z dala od ludzkich spojrzeń, 
chcę umrzeć w twoich ramionach. 

Ra dames 
Umrzeć! Jesteś zbyt czysta i piękna! 
Pragniesz umrzeć z miłości do mnie! 
Stracić życie 

w kwiecie swoich lat?! 
Bogowie dali ci życie, 
byś była kochana, 
nie mogę cię zabić, 
by zachować twoją miłość! 
Nie, nie umrzesz! 
Zbyt mocno cię kocham! 
Jesteś zbyt piękna! 

Aida 
marząc 

Widzisz? Świetlisty anioł śmierci 
już się do nas zbliża„. 
Na złotych skrzydłach 
zabierze nas tam, 
gdzie panuje wieczne szczęście. 
Widzisz? Otwiera się dla nas niebo„. 
Tam nie ma cierpienia„. 
Tam jest już tylko rozkosz 
nieśmiertelnej miłości. 
śpiewy i tańce kapłanek w świątyni 
To smutny śpiew! 

Rada mes 
Nie, to kapłani wyrażają swą radość„ . 

Aida 
To nasza pieśń pogrzebowa„. 

Radames 
Próbuje odsunąć głaz blokujący wyj
ście. 

Nawet moje ramiona 
nie zdołają przesunąć tego głazu! 

Aida 
To na nic! Na tym świecie 
wszystko już się dla nas skończyło„. 

Rada mes 
z rezygnacją 
To prawda! 
Podchodzi do Aidy i ją podtrzymuje. 

Aida i Radames 
Żegnaj , ziemio! 
Żegnaj kraino płaczu! 
Żegnaj śnie o szczęściu, 
który zamienił się w ból. 
Dla nas otwiera się teraz niebo, 
a nasze dusze 
szybują ku wiecznemu życiu. 
Aida osuwa się powoli w ramiona 
Radamesa. 

Amneris 
Wchodzi do świątyni w żałobnym 
ubraniu, klęka przy kamieniu tarasują
cym wejście do podziemi. 
Modlę się o spokój twojej duszy„ . 
Niechaj Izyda otworzy przed tobą 
wrota raju! 

Koniec. 
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J A C E K KASPSZYK 
Dyrygent, dyrektor artystyczny i naczelny Teatru Wiel

kiego - Opery Narodowej. Ukończył dyrygenturę, teorię 

muzyki i kompozycję w warszawskiej Akademii Mu

zycznej. W 1975 roku zadebiutował w Teatrze Wielkim 

nową realizacją Don Giovanniego Mozarta. Laureat Ili 

nagrody konkursu Herberta von -Karajana w Berlinie 

(1977). W 1978 roku został pierwszym dyrygentem, a w 

dwa lata później dyrektorem Wielkiej Orkiestry Symfo

nicznej Polskiego Radia i Telewizji, z którą odbył kilka 

europejskich tournee, występując także w londyńskiej 

Royal Festival Hall. 

W 1982 roku przeniósł się do Londynu, gdzie zadebiu

tował z tamtejszą Filharmonią, a następnie występował 

regularnie ze wszystkimi londyńskimi orkiestrami, a tak

że z: Halle, Royal Liverpool Philharmonic, Bournemo

uth Symphony, Ulster Orchestra, Royal Scottish Natio

nal, BBC Scottish i z BBC National Orchestra of Wales, 

z którą poprowadził swój pierwszy koncert promenado

wy. W latach 1983-87 był pierwszym dyrygentem lon

dyńskiej Capital Radio's Wr-en Orchestra. Dyrygował 

orkiestrami niemal całej Europy: Filharmonią Berlińską, 

Bayerischer Rundfunk, RSO Berlin, Orchestre Nationale 

de Paris, Vienna Symphony, Królewską Filharmonią w 

Sztokholmie, Filharmonią w Oslo i Rotterdamie, Czeską 

i Flandryjską Orkiestrą Filharmoniczną oraz Chamber 

Orchestra of Europe, z którą odbył tournee po Australii. 

W latach 1991-95 był głównym dyrygentem i doradcą 

muzycznym North Netherlands Orchestra. Odbył tour

nee z Yomiuri N ippon Symphony i występował z Tokyo 

Philharmonic, a także z Hong Kong Symphony i New 

Zealand Symphony. W Ameryce Północnej dyrygował 

San Diego Symphony, Cincinnati Symphony, Winnipeg 

Symphony, Calgary Symphony i w Detroit Opera. 

Współpracował z teatrami operowymi, dyrygując ta

kimi przedstawieniami, jak: Dama pikowa (Deutsche 

Oper am Rhein), Straszny dwór (Detroit Opera), Sen 

nocy letniej Brittena (Opera de Lyon), Eugeniusz Onie

gin (Opera de Bordeaux), Czarodziejski flet (Opera Co

mique i Królewska Opera w Sztokholmie), Siedem grze

chów głównych Weilla (Opera de Lyon), Zemsta nieto

perza (Scottish Opera), Holender tułacz (Opera North), 

Cyrulik sewilski (English National Opera), Kawaler 

srebrnej róży (TW, Warszawa), Dziadek do orzechów 

(Opernhaus, Zurych) oraz Turandot i Tosca (Festiwal 

Pucciniego, Torre del Lago). 

W 1994 roku dyrygował ponownie w Teatrze Wielkim 

(Traviata) i Filharmonii Narodowej, gdzie w 1996 roku 

został gościnnym pierwszym dyrygentem. Rozpoczął 

także współpracę z Sinfonią Varsovia, Warszawską 

Operą Kameralną i Warszawską Orkiestrą Symfoniczną. 

W 1998 roku został dyrektorem artystycznym i muzycz

nym, a od września 2002 roku jest także dyrektorem 

naczelnym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Przy

gotował tu premiery: Don Giovanniego, Zamku księcia 

Sinobrodego, Cudownego mandaryna, Króla Rogera, 

Don Carlosa, Otella, Strasznego dworu, Eugeniusza 

Oniegina, Wesołej wdówki, La Rondine, Ubu Rexa, 

Potępienia Fausta, Salome, Toski i Aidy, a także wzno

wienia: Nabucca, Rigoletta1 Traviaty, Walkirii, Turandot 

i Carmen oraz wiele koncertów symfonicznych. 

Zespół Opery Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszy

ka występował gościnnie w Luksemburgu i we Lwowie 

(Viva Moniuszko, viva Verdi), uczestniczył w Festiwalu 

Pekińskim (Nabucco) i cypryjskim Pafos Aphrodite Fe

stival (Turandot, Rigoletto), dwukrotnie odbył tournee 

po Japonii (Traviatą Otello, Turandot), gościł w mo

skiewskim Teatrze Bolszoj (Straszny dwór, Król Roger, 

Oniegin), na scenie londyńskiego Sadler's Wells Theatre 

(Straszny dwór, Król Roger, Ubu Rex), w Wilnie (Ubu 

Rex), Hongkongu (Otello) oraz w Kijowie (Król Roger). 

Jacek Kaspszyk ma w dorobku wiele symfonicznych 

i operowych nagrań CD (Baird, Mahler, Moniuszko, 

Musorgski, Penderecki, Puccini, Rachmaninow, Rossi

ni, Schubert, R. Strauss, Szymanowski, Verdi) dokona

nych w kraju i za granicą, a wśród nich także nagrane 

z Żespołem polskiej Opery Narodowej: Straszny dwór 

(EMI) oraz Król Roger i Ubu Rex (CD Accord). (fot. J. 
Multarzyński) 



ROBERTO LAGANA MANOLI 
Reżyser i scenograf. Od pierwszych lat swojej obec

ności w teatrze łączył pracę reżyserską ze scenogra

ficzną. Rozpoczynał na scenie eksperymentalnej przy 

Uniwersyteckim Ośrodku Teatralnym w Katanii , dla 

którego już w latach sześćdziesiątych reżyserował oraz 

projektował dekoracje i kostiumy. Brał również z tym 

zespołem udział w międzynarodowych festiwalach 

w Parmie i Zagrzebiu. Krótko wykładał też w katań

skim Instytucie Sztuki, lecz w 1969 roku zrezygnował 

z pracy dydaktycznej i na stałe związał się z teatrem. 

Pracował z zespołem Tino Buazzellego, stając się jego 

uczniem i bliskim współpracownikiem . Realizował 

tam wiele spektakli , a wśród nich sztuki Szekspira, 

Ugo Bettiego oraz włoską premierę L'homme aux vali

ses Eugene'a Ionesco. 

W operze zadebiutował na scenie Teatro Greco w Sy

rakuzach jako reżyser i scenograf Rycerskości wieśnia

czej Mascagniego i Pajaców Leoncavalla. Realizacje te 

zapoczątkowały nowy etap w karierze artysty. Odtąd 

inscenizował wiele spektakli dramatycznych i opero

wych na scenach włoskich i zagranicznych. 

Wśród jego najważniejszych prac wymieniane są 

przedstawienia Rigoletta w Arena Sferisterio w Mace

racie (zrealizowane we współpracy z Alfredem Kraus

sem), uwspółcześniona wersja }aquerie Marinuzziego 

w Teatro Bellini (Katania) oraz Rycerskość wieśniacza 

z Pajacami wystawione w Sewilli . Pozostały także w 

pamięci jego dekoracje i kostiumy do przedstawień te

atralnych według tekstów Daci Maraini, Giovanniego 

Vergi i Luigiego Pirandella, wystawionych w katańskim 

Teatro Stabile. 

W połowie lat s i edemdz i esiątych był zastępcą szefa 

produkcji w mediolańskiej La Scali, a na stęp nie ko

lejno kierownikiem produkcji w Teatro Massimo im. 

Vincenza Belliniego w Katanii, w Arena Sferisterio w 

Maceracie i w Operze Rzymskiej . Współpracował 

wówczas z wieloma znanymi reżyserami i scenografa

mi , takimi jak: Pier Luigi Pizzi , Si lvano Bussotti , Franco 

Enriquez, Aldo Mirabell a Vassa llo, Anton io Calenda, 

Giorgio Presburgher, Jurij Lubimow, Lamberto Puggel

li , Luca Ronconi , Luciano Damiani, Giorgio Strehler 

i Franco Zeffirell i. 

Zasłynął jako reżyser i scenograf wie lu przedstawień 

operowych, takich jak: Adrianna Lecouvreur, Capule

ti i Montecchi, Carmen, Cyganeria, Cyrulik sewilski, 

Edgar, Faworyta, Jaquerie, Lakme, Łucja z Lammermo

oru, Madame Butterfly, Pajace, Purytanie, Rycerskość 

wieśn iacza, Tosca, Werther, Włoszka w Algierze; in

scen i zował dzieła Verdiego: A idę, Bal maskowy, Moc 

przeznaczenia, Nabucco, Rigoletto, Traviatę i Truba

dura oraz szereg spektak li w teatrach dramatycznych. 

Projektował dekoracje i kostiumy do innych realiza

cji operowych: Cyrulika sewilskiego, Don Carlosa, 

Dziewczyny z Zachodu, li rosaria, Makbeta, Medium, 

Simona Boccanegry, Tannhausera, Wesela Figara 

i Zamku Sinobrodego; do przedstawień baletowych, 

takich jak: Auranzia, Coppelia, Ciselle, Fedra, li qu

adro delle Meraviglie, Sen nocy letniej i Tropical dan

ce oraz do niezliczonych sztuk teatralnych. Pracował 

jako scenograf spektakl i telewizyjnych: Un 'ora d'amo

re, Ojciec Goriot, a także filmu fabularnego Palermo 

oppure Wo lfsburg, nagrodzonego Złotym Niedźwie

dziem na festiwalu w Berlinie. 

Swoje przedstawienia prezentował na scenach wielu te

atrów włoskich: w Bari, Bergamo, Brescii, Cagliari, Cre

monie, Florencji, Lecce, Maceracie, Neapolu, Palermo, 

Rzymie, Syrakuzach, Taorminie, Trieście, Turynie i We

ronie, a także za granicą, w Bilbao, Berlinie, Dreźnie, 

Jerez, Kopenhadze, Las Palmas, Paryżu , Rejkiawiku, Se

wi Ili , Walencji oraz w Caracas i Baltimore. 

Warszawskie przedstawienie Aidy Verdiego jest pierw

szą inscenizacją artysty na polskiej scenie. (fot. arch.) 



E M I L WESOŁOWSKI 
Choreograf, dyrektor baletu Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej. Ukończył poznańską Szkolę Baletową 

i zaangażował się do Baletu Opery Poznańskiej. W 
1973 roku opuścił operę z zespołem Conrada Drze
wieckiego i został pierwszym solistą w jego Polskim 
Teatrze Tańca. Stworzył tam szereg kreacji w bale
tach Drzewieckiego, był też pierwszym wykonawcą 
roli Jazona w Medei Teresy Kujawy. Występował 
z tym zespołem w wielu krajach Europy. Od 1979 
roku kierował kolejno baletem Opery Wrocławskiej, 
Teatru Wielkiego w Poznaniu i Teatru Wielkiego w 
Warszawie (1982-85). Zrezygnował z tej funkcji , by 
rozwinąć swoje kontakty twórcze z teatrami drama
tycznymi i operowymi. Pracował z wieloma wybit
nymi reżyserami , także z Januszem Wiśniewskim 

przy jego kolejnych realizacjach autorskich. Był 

choreografem przedstawień operowych w Łodzi , Po
znaniu, Warszawie i we Wrocławiu. W 1992 roku 

został głównym choreografem, a w trzy lata później 
dyrektorem Baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodo
wej . Jest także wykładowcą warszawskiej Akademii 
Teatralnej. Najważniejsze realizacje choreograficzne 
Emila Wesołowskiego to: Quattro movimenti (muz. 
B. Schaeffer, Opera Wrocławska), Ballada (F. Chopin, 
VII Łódzkie Spotkania Baletowe), Trytony {Z. Rudziń

ski, TW w Warszawie), Gry (C. Debussy, TW w War
szawie, a później także TW w Łodzi , Polski Teatr Tań
ca i Opera Wrocławska), Mozartiana (P. Czajkowski, 
Polski Teatr Tańca), Dies irae (R. Maciejewski, TW w 
Warszawie), Legenda o Józefie {R. Strauss, TW w Ło

dzi i TW w Warszawie), Święto wiosny (I. Strawiński , 

TW w Warszawie), Romeo i Julia (S. Prokofiew, TW w 
Warszawie), Clio's Triumph U. Sapiejewski , Washing

ton Ballet, USA), Harnasie Szymanowskiego, Powra

cające fale Karłowicza, Krzesany Kilara i Cudowny 
mandaryn Bartóka (TW w Warszawie). Harnasiów 

zrealizował też z baletem Teatru Wielkiego w Pozna
niu, a Romea i Julię z zespołem Opery Bałtyckiej w 
Gdańsku. Jest cenionym partnerem reżyserów teatral
nych i operowych; w naszym teatrze współpracował 
jako choreograf m.in . przy takich inscen izacjach 
Mariusza Trelińskiego, jak: Madame Butterfly, Król 
Roger, Otello, Oniegin, Don Giovanni, Dama piko

wa. Realizował też z Trelińskim Madame Butterfly w 
Waszyngtonie i Petersburgu, Don Giovanniego w Los 
Angeles oraz Andreę Chenierw Poznaniu i Waszyng
tonie. {fot. K. Gierałtowski) 

B O G D A N G O L A 
Chórmistrz i dyrygent. Debiutował jako kierownik 
chóru Opery Śląskiej w Bytomiu (1976-82), potem 
kierował kolejno chórami: Filharmonii im. J. Elsnera 
w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk", Akademii 
Muzycznej w Katowicach oraz Teatru Wielkiego w 
Warszawie. Był twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All 
Antico (1976-86), specjalizującego się w wykonywa
niu muzyki renesansu i baroku, a także Chóru Polifo
nicznego Sacri Concentus w Warszawie (1993). Jego 
wachlarz zainteresowań jest bardzo szeroki: od gre
goriańskiej monodii do monumentów Wagnera i Pen
dereckiego. Kierowany przez niego w latach 1985-95 
i obecnie chór naszego teatru zdobył sobie trwałe 
i szerokie uznanie. O wysokim poziomie artystycz
nym Chóru Teatru Wielkiego pod jego batutą świad
czą również nagrania płytowe Polskich Nagrań, 

Schwann Koch International, Studio Berlin Classic, 
CPO, a także dokonane dla Telewizji Polskiej oraz 
stacji telewizyjnych ZDF i 3SAT. Współpracował z 
wieloma wybitnymi dyrygentami i reżyserami. Za dy
rekcji Roberta Satanowskiego na scenie warszawskiej 
przygotował chóry do wystawienia tetralogii Richar
da Wagnera inscenizowanej przez Augusta Everdin
ga (1988-89). Od 1997 roku jest ponownie chórmi
strzem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Przygo
towywał chóry do ponad 1 OO warszawskich realizacji 

operowych i koncertów, a wykonania chóralne pod 
jego kierownictwem wielokrotnie zyskiwały wysokie 
oceny krytyki krajowej i zagranicznej. Jako chórmistrz 
i dyrygent sięga nie tylko do znanych dzieł oratoryj
nych i chóralnych, ale także po stare, zapomniane 
kancjonały i kodeksy. Z Chórem Polifonicznym Sacri 
Concentus koncertuje i nagrywa partytu.ry mistrzów 
polskiego baroku i romantyzmu (Elsner, Gotschalk, 

Moniuszko, Stefani, Wański i Żebrowski), a także 
utwory oratoryjne lgnaza Reimanna, zapomnianego 
kompozytora z Dolnego Śląska. Współpracuje z Or
kiestrą Kameralną Concerto Avenna oraz z czołowy
mi polskimi dyrygentami i wokalistami. Bogdan Gola 
prowadzi także działalność pedagogiczną, którą roz
począł w swych macierzystych uczelniach na Śląsku . 

Od 1986 roku jest profesorem warszawskiej Akademii 
Muzycznej, gdzie kształci adeptów sztuki dyrygentu
ry chóralnej. (fot. J. Multarzyński) 





E L E N A BARAMOVA 
(Aida) 

Sopran. Solistka Opery Państwowej w 
Starej Zagorze (Bułgaria). Ukończyła 
studia wokalne w sofijskiej Akademii 
Muzycznej w klasie Konstancji Wacz
kowej (1994) i jeszcze w tym samym 
roku otrzymała dyplom po swym udzia
le w Międzynarodowym Konkursie Wo
kalnym „Julian Gaiare" w Pampelunie 
(Hiszpania). Laureatka bułgarskiego 

konkursu wokalnego im. Hrista Bram
barowa. Zdobyła też I nagrodę na Fe
stiwalu Pieśni Węgierskiej i Bułgarskiej 
w Sofii. Po studiach nadal pozostawała 
pod opieką wokalną Konstancji Wacz
kowej, a następnie doskonaliła swój 
warsztat u znakomitej bułgarskiej śpie
waczki Cheny Dimitrovej, występując 
zarazem u jej boku w Bułgarii , Austrii , 
Czechach i na Węgrzech (2001-02). 
Brała też udział w kursach mistrzow
skich w Rzymie pod kierunkiem Mirelli 
Puretto. W 2004 roku została zaproszo
na do Salzburga, gdzie wystąpiła jako 
Lady Makbet w operze Verdiego, a w 
rok później śpiewała również tę par
tię podczas tournee po Holandii oraz 
była jej premierową wykonawczynią 
na scenie łódzkiego Teatru Wielkiego. 
Artystka ma także w swoim repertuarze 
inne wielkie partie sopranowe: tytuło
wą Aidę w operze Verdiego i Toskę w 
operze Pucciniego, Leonorę w Truba
durze i Abigaille w Nabuccu Verdiego, 
Fiordiligi w Cosi fan tutte i Donnę Elvirę 
w Don Giovannim Mozarta. Wykonu
je także solo sopranowe w IX Symfonii 
Beethovena. Śpiewała pod batutą takich 
dyrygentów, jak: Tateo Nakadgima, 
Walter Althammer, Luciano di Martino, 
Georgi Notew, lvaiło Krinczew, Hri
sto lgnatow, Michail Angelow, Georgi 
Dimitrow, Dimitar Karaminkor, Grigor 
Palikarow, Najden Todorow i Bożidar 
Bonew. Partią Aidy w operze Verdiego 
debiutuje na scenie Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej . (fot. arch.) 

IRINA GORDEI 
(Aida) 

Sopran. Absolwentka Państwowej Bia
łoruskiej Akademii Muzycznej. Studia 
wokalne ukończyła w 1991 roku, a na
stępnie pracowała w moskiewskim Te
atrze Muzycznym im. Stanisławskiego i 
Niemirowicza-Danczenki. W 1993 roku 
zosta ła czołową solistką Rosyjskiego 
Teatru Opery i Baletu w Jekaterynbur
gu. W tym samym roku zdobyła także 
pierwszą nagrodę Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego im. Francisco Vi
nasa w Barcelonie. W 1994 roku wystą
piła po raz pierwszy na włoskiej scenie 
operowej, śpiewając Amelię w Balu 
maskowym Verdiego we florenckim Te
atro Communale, a w roku następnym 
wystąpiła w tej samej partii na renomo
wanej scenie wiedeńskiej Staatsoper. W 
1997 roku uczestniczyła w Międzyna
rodowym Festiwalu Szostakowicza, na 
którym uhonorowana została Medalem 
Festiwalu. Od 1999 roku artystka zwią
zana jest z Teatrem Maryjskim w Sankt 
Petersburgu, gdzie śpiewam.in. wielkie 
partie sopranowe w operach Verdiego: 
tytułową Aidę, Amelię w Balu masko
wym, Elżbietę w Don Carlosie i Lady 
Makbet w Makbecie, a także Lizę w 
Damie pikowej Czajkowskiego, partię 
tytułową w Tosce Pucciniego i solo so
pranowe w Requiem Verdiego. Uczest
niczyła w przedstawieniach gościnnych 
petersburskiego Teatru Maryjskiego na 
scenach Holandii i Finlandii. W Teatrze 
Wielkim - Operze Narodowej artystka 
debiutowała w 2004 roku partią tytu
łową w Tosce. Występuje u nas także 
jako tytułowa Turandot w operze Puc
ciniego i Abigaille w Nabuccu Verdie
go. (fot. arch.) 
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A N N A LUBAŃSKA 
(Amneris) 

Mezzosopran. Ukończyła warszawską 
Akademię Muzyczną w klasie Kry
styny Szostek-Radkowej. Już podczas 
studiów związała się z warszawską 
sceną operową. Jest laureatką Między
narodowego Konkursu Wokalnego im. 
Ady Sari w Nowym Sączu (I nagroda 
i wyróżnienia za najlepsze wykonanie 
pieśni francuskiej oraz utworów Mo
zarta i Lutosławskiego, 1993), a także 
konkursów w Paryżu (1994) i Brukse
li (Konkurs Królowej Elżbiety, 1996). 
Na scenie warszawskiej śpiewa m.in.: 
Mercedes i Frasquitę w Carmen Bizeta, 
Olgę w Eugeniuszu Onieginie Czajkow
skiego, Jadwigę w Strasznym dworze 
Moniuszki, Matkę Ubu w operze Ubu 
Rex Pendereckiego, Herodiadę w Salo
me Richarda Straussa, Księżnę Eboli w 
Don Carlosie, Emilię w Otellu i Florę w 
Traviacie Verdiego. Występuje także w 
dziecięcej operze Marty Ptaszyńskiej 
Pan Marimba. Współpracowała z War
szawską Operą Kameralną, występu

jąc tam w partii Marceliny w Weselu 
Figara Mozarta oraz z Operą Śląską w 
Bytomiu. Wiele koncertowała w kraju 
i za granicą (Francja, Niemcy, Mona
ko, Szwajcaria). Śpiewała na estradach 
filharmonicznych Warszawy, Białego
stoku, Katowic, Lublina, Opola i Szcze
cina. Gościła na festiwalu „Wratislavia 
Cantans". W repertuarze koncertowym 
artystki znalazły się m.in. partie mezzo
sopranowe w IX Symfonii Beethovena, 
Stabat Mater Pergolesiego, Rossiniego, 
Szymanowskiego i Vivaldiego, w Ma
gnificat, Pasji wg św. Mateusza i w Pasji 
wg św. Jana oraz Mszy h-mo/I Bacha, 
w Mesjaszu Haendla, a także w Requ
iem Mozarta i Verdiego. Ma w dorob
ku nagrania dla radia i telewizji. (fot. J. 
Giluń) 

MAŁGORZATA WALEWSKA 
(Amneris) 

Mezzosopran. W 1994 roku ukończyła 
z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
w Warszawie. Jeszcze w czasie studiów 
została laureatką Międzynarodowego 
Akademickiego Konkursu Wokalne
go we Wrocławiu (li nagroda, 1990) 
i Konkursu Alfreda Krausa na Wyspach 
Kanaryjskich (I nagroda, 1992); była też 
finalistką Konkursu Belvedere (Wiedeń, 
1992), Konkursu Luciano Pavarottiego 
(Filadelfia, 1992) i Konkursu im. Sta
nisława Moniuszki (Warszawa, 1992). 
Scenicznym debiutem artystki była rola 
Azy w Manru Paderewskiego w Teatrze 
Wielkim w Warszawie (1991 ). Ma rów
nież w repertuarze takie partie, jak: 
Judyta w Zamku księcia Sinobrodego, 
Małgorzata w Potępieniu Fausta, tytu
łowa Carmen Bizeta, Polina i Hrabina 
w Damie pikowej, Olga w Eugeniuszu 
Onieginie, Pierroto w Lindzie z Cha
monix Donizettiego, Santuzza w Rycer
skości wieśniaczej, Arnalta w Koronacji 
Poppei, partie Verdiowskie: Fenena w 
Nabuccu, Emilia w Otellu, Amneris w 
Aidzie, Ulrica w Balu maskowym i Miss 
Quickly w Falstaffie, a także Charlotta 
w Wertherze, Cieca w La Giocondzie 
i rola tytułowa w Samsonie i Dalili Sa
int-Saensa. W latach 1996-98 związana 
była z wiedeńską Staatsoper, współpra
cowała też z drezdeńską Semperoper. 
Śpiewała gościnnie w teatrach Berlina 
(Deutsche Oper), Bremy, Dusseldorfu, 

· Essen, Genewy, Klagenfurtu, Las Pal-
mas, Luksemburga i Rzymu. Występo
wała z tak znakomitymi śpiewakami, 
jak: Placido Domingo, Luciano Pava
rotti i Jose Cura, u boku którego wiosną 
2005 roku zadebiutowała także na sce
nie nowojorskiej Metropolitan Opera w 
Samsonie i Dalili. Brała udział w wielu 
festiwalach muzycznych. Śpiewała na 
scenach i estradach Austrii , Finlandii, 
Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii , 
Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. Z 
powodzeniem występuje także w re
pertuarze koncertowym i oratoryjnym 
wykonując m.in. utwory Bacha (Magni
ficat), Beethovena (IX Symfonia), Bruck
nera (Te Deum), Honeggera (Król Da
wid}, Mahlera (// i Ili Symfonia), Pergo
lesiego i Rossiniego (Stabat Mater) oraz 
Verdiego (Requiem). Nagrywa płyty CD 
dla wytwórni fonograficznej Sony Mu
sic Polska. (fot. A. Zeininger) 

AGNIESZKA ZWIERKO 
(Amneris) 

Mezzosopran. Absolwentka warszaw
skich uczelni: Politechniki i Akademii 
Muzycznej . Jeszcze podczas studiów 
wokalnych debiutowała na scenie ka
meralnej Teatru Wielkiego jako Matka 
w Amah/u i nocnych gościach Menot
tiego. Po studiach śpiewała gościnnie w 
teatrach operowych Poznania i Łodzi, a 
w 1998 roku powróciła do Teatru Wiel
kiego - Opery Narodowej. Śpiewała u 
nas Judytę w Zamku Sinobrodego, Łari
nę w Eugeniuszu Onieginie, Cześniko
wą w Strasznym dworze, partię Grze
chu w Raju utraconym, Suzuki w Mada
me Butteńly, Diakonissę w Królu Roge
rze, Ulrikę w Balu maskowym, Fenenę 
w Nabuccu i Maddalenę w Rigoletcie. 
W roku 2000 wystąpiła po raz pierwszy 
na scenie turyńskiego Teatro Regio w 
partii Maddaleny w Rigoletcie, a także 
śpiewała gościnnie Matkę w Conchi
cie Zandonaiego oraz wzięła udział 
w wykonaniach Wesela Strawińskiego 
podczas Festiwalu Operowego w We
xford (Irlandia). W 2002 roku śpiewa
ła Azucenę w Trubadurze na scenach 
holenderskich oraz powróciła do turyń
skiego Teatro Regio jako Agnes Sorel 
w Dziewicy Orleańskiej Czajkowskie
go. W roku następnym zadebiutowała 
w Operze Królewskiej w Kopenhadze 
partią Eboli w Don Carlosie i powtórzy
ła ją w Operze Lipskiej . Rolą Judyty w 
Zamku księcia Sinobrodego rozpoczęła 
współpracę z Morawsko-Śląskim Te
atrem Narodowym w Ostrawie, gdzie 
występuje także jako Santuzza w Ry
cerskości wieśniaczej oraz Kościelnicha 
w Jenufie Janacka. Współpracuje też ze 
Słowacką Operą Narodową w Bratysła
wie, śpiewając tam Amneris w Aidzie, 
Eboli w Don Carlosie i Ulrikę w Balu 
maskowym oraz Santuzzę w Rycersko
ści wieśniaczej, a od sezonu 2004/05 
także ze Statni Opera w Pradze, gdzie 
występuje jako Azucena w Trubadurze. 
Z zespołem Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej występowała na Cyprze i w 
Pekinie (2001) oraz na scenie moskiew
skiego Teatru Bolszoj (2002). Bogaty 
jest również dorobek koncertowy ar
tystki. (fot. arch.) 



!WONA HOSSA 
(Kapłanka) 

Sopran. Absolwentka poznańskiej Aka
demii Muzycznej, którą ukończyła 
w klasie Ewy Wdowickiej. Brała też 

udział w kursach mistrzowskich Hele
ny Łazarskiej , Leopolda Spitzera, Jerze
go Marchwińskiego, Ewy Podleś, Sylvii 
Geszty i Ryszarda Karczykowskiego. 
Laureatka Nagrody Artystycznej Mia
sta Poznania oraz międzynarodowych 
konkursów w Nowym Sączu (Ili nagro
da i Mozartowska Nagroda Specjalna) 
i w Atenach (Grand Prix i Złoty Medal); 
uczestniczyła również w półfinałach 
konkursów wokalnych w Barcelonie 
i Salzburgu. Debiutowała w 1996 roku 
jeszcze jako studentka partią Violetty 
w Traviacie Verdiego na scenie po
znańskiego Teatru Wielkiego, z którym 
związała się wkrótce na stałe. Śpiewała 
m.in.: Norinę w Don Pasquale Donizet
tiego, Rosinę w Cyruliku sewilskim Ros
siniego, Hannę w Strasznym dworze 
i Zuzię w Verbum nobile Moniuszki 
oraz Philippę w Diabłach z Loudun 
Pendereckiego. Za kreację Konstancji w 
Uprowadzeniu z seraju Mozarta na sce
nie Opery Szczecińskiej została uhono
rowana Bursztynowym Pierścieniem, a 
w 2002 roku odniosła sukces jako Gil
da w plenerowym przedstawieniu Rigo
letta Verdiego, transmitowanym przez 
Telewizję Pol ską. Uczestniczyła w fe
stiwalach operowych w Carcassonne, 
Wexford i w Bydgoszczy. Występuje z 
recitalami , śpiewa w repertuarze kon
certowym, oratoryjno-kantatowym i ka
meralnym. Na scenie warszawskiej za
debiutowała w 2000 roku jako Violetta 
w Traviacie i śpiewała tę partię również 
podczas tournee Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej po Japonii ; kreowała 
też rolę Hanny w Strasznym dworze, 
Hanny Glavari w Wesołej wdówce Le
hara, Donny Anny w Don Giovanniego 
Mozarta i Gildy w Rigoletcie Verdiego. 
Jej wykonanie partii Hanny w naszej in
scenizacji Strasznego dworu Moniuszki 
zostało uhonorowa ne Nagrodą im. An
drzeja Hiolskiego za najlepszą rolę żeń
ską sezonu 2000/2001. (fot. „Rubens") 

ANNA KARASIŃSKA 
(Kapłanka) 

Sopran. Ukończyła poznańską Akade
mię Muzyczną w klasie Ireny Winiar
skiej, a później także studia podyplo
mowe w londyńskiej Royal Academy 
of Music. Swój warsztat wokalny do
skonaliła w ramach lnternationalen 
Musikseminar w Weimarze, Verbier 
Festival and Academie Verbier i pod
czas kursu mistrzowskiego na Festiwalu 
Muzycznym w Schleswigu-Holsteinie; 
pracowała pod kierunkiem takich pe
dagogów, jak: Fassbaender, Schlick, 
Ameling, Gedda, Vignoles, Scholium, 
Esswood i Kirkby. Laureatka konkursu 
wokalnego w Gdańsku (Nagroda Spe
cjalna, 1993), Konkursu Mozartow
skiego w Southport (li nagroda, 1995), 
Konkursu Bachowskiego w Lipsku (IV 
nagroda i Nagroda Specjalna, 1998); 
uczestniczyła w finale Konkursu ARO 
w Monachium (1998). Otrzymała też 
Wyróżnienie Pamięci Haliny Słonic

kiej za rolę Julii w spektaklu Montec
chi i Capuletti Belliniego kreowaną w 
sezonie 1998/99 na scenie Opery Kra
kowskiej. Artystka ma w swoim reper
tuarze partie sopranowe w oratoriach 
i kantatach, wiele arii i pieśni kompozy
torów różnych epok - od baroku aż po 
współczesność. Koncertowała także w 
Austrii, Belgii, Niemczech i Szwajcarii; 
występowała w koncercie muzyki daw
nej w londyńskim Barbican Centre, w 
Mesjaszu Haendla w kościele St. Martin 
in the Fields w Londynie i w Requiem 
Mozarta w największych salach kon
certowych Francji oraz w paryskim ko
ściele La Madeleine. Współpracowała 
z Sinfonią Varsovia, Polską Orkiestrą 
Radiową, z Liverpool Mozart Players i 
z innymi zespołami . Nagrywa dla radia 
i telewizji. W Teatrze Wielkim - Ope
rze Narodowej debiutowała w partii 
tytułowej Peleasa i Melizandy Debus
sy'ego, śpiewała u nas także Corinnę w 
Podróży do Reims Rossiniego, Biankę 
w La Rondine Pucciniego, Bolesława w 
operze Ubu Rex Pendereckiego i Nie
wolnika w Salome Richarda Straussa 
oraz Annę w Nabuccu i Mercedes w 
Carmen. (fot. A. T ołstyko) 

KATARZYNA TRYLNIK 
(Kapłanka) 

Sopran. Występowała i nagradzana była 
już jako uczennica szkoły muzycznej w 
Opolu . Studiowała wokalistykę w war
szawskiej Akademii Muzycznej w kla
sie Haliny Słonickiej, którą ukończyła 
w 1999 roku z przyznanym wówczas 
po raz pierwszy Medalem „Magna cum 
Laude". Laureatka międzynarodowych 
konkursów wokalnych: w Nowym Są
czu (Nagroda Specjalna), Karlovych Va
rach (li nagroda) i Warszawie (Konkurs 
Moniuszkowski, Ili nagroda); finalistka 
konkursów w Tuluzie i Bilbao. Koncer
towała już na scenach i estradach Augs
burga, Dubaju, Moskwy (Teatr Bolszoj), 
Munster, Paryża, Wilna i na Sycylii, a 
także w większości polskich filharmo
nii. Ma już także w swoim repertuarze 
wiele operowych partii sopranowych z 
Carmen, Rusałki Dvoraka, Fausta, Ju
liusza Cezara Haendla, Jasia i Małgosi 
Humperdincka, Flisa, Verbum nobile, 
Koronacji Poppei, Traviaty, Cyganerii, 
Turandot, Dydony i Eneasza Purcella, 
a także partie Mozartowskie z Cosi fan 
tutte, Czarodziejskiego fletu , Don Gio
vanniego i Wesela Figara. Śpiewała nie 
tylko w polskich teatrach operowych, 
ale także na scenach niemieckich w 
Bremie, Monachium i Frankfurcie. W 
repertuarze oratoryjno-kantatowym ar
tystki znalazły się dzieła Bacha, Beetho
vena, Brucknera, Dvoraka, Mahlera, 
Mozarta, Rossiniego i Szymanowskiego 
oraz pieśni wielu kompozytorów. Na 
scenie Teatru Wielkiego - Opery Naro
dowej śpiewa Zerlinę w Don Giovan
nim Mozarta i Prilepę w Damie pikowej 
Czajkowskiego. (fot. arch.) 

KRZYSZTOF BEDNAREK 
(Radames) 

Tenor. Absolwent łódzkiej Akademii 
Muzycznej , gdzie studiował śpiew pod 
kierunkiem Zdzisława Krzywickiego. 
Laureat li Ogólnopolskiego Konkursu 
Śpiewaków Operowych im. Adama 
Didura (li nagroda). Debiutował w 
1984 roku partią Nemorina w Napo
ju miłosnym Donizettiego na scenie 
Teatru Wielkiego w Łodzi. Od 1995 
roku związany był z warszawską sce
ną operową, a od 1999 roku jest solistą 
Teatru Wielkiego w Łodzi. W bogatym 
repertuarze artysty znalazło się wiele 
czołowych partii tenorowych: Don Jose 
w Carmen Bizeta, Władimir w Kniaziu 
Igorze Borodina, Maurizio w Adrianie 
Lecouvreur Cilei, Lenski w Eugeniuszu 
Onieginie, Andriej w Mazepie i Her
man w Damie pikowejCzajkowskiego, 
Edgara w Łucji z Lammermooru Doni
zettiego, tytułowy Faust w operze Gou
noda, Canio w Pajacach Leoncavalla, 
Turiddu w Rycerskości wieśniaczej 

Mascagniego, Jontek w Halce, ldamor 
w Parii i Stefan w Strasznym dworze 
Moniuszki, Ferrando w Cosi fan tutte 
Mozarta, Rodolfo w Cyganerii, Pinker
ton w Madame Butterfly i Cavaradossi 
w Tosce Pucciniego oraz wielkie role 
Verdiowskie: Radames w Aidzie, Gu
staw Ili (Riccardo) w Balu maskowym, 
tytułowy Don Carlos i Otello, Rodolfo 
w Luizie Miller, Alvaro w Mocy prze
znaczenia, Makduf w Makbecie, Isma
ele w Nabuccu, Książę Mantui w Rigo
letcie, Manrico w Trubadurze i Alfredo 
w Traviacie. W tej ostatniej roli wystę
pował także z warszawskim zespołem 
podczas tournee po Japonii. Również 
w kilku innych popisowych rolach 
oklaskiwano śpiewaka na scenach za
granicznych: jako Księci a Mantui w Ri
goletcie na scenie wiedeńskiej Kamme
roper, jako Riccarda w Balu maskowym 
w Korei Południowej, w roli Jontka w 
Halce zrealizowanej w Osace oraz jako 
Radamesa w Aidzie w Operze Kairskiej 
i w przedstawieniu plenerowym pod 
piramidami. Ma na swoim koncie wiele 
nagrań radiowych i telewizyjnych. (fot. 
J. Multarzyński) 

EM L IVANOV 
(Rada mes) 

Tenor. Urodził się w Rzymie. Studia 
wokalne ukończył jednak w sofijskiej 
Akademii Muzycznej, a w 1986 roku 
debiutował na scenie tamtejszej opery 
partią Foresta w Attyli Verdiego. W tym 
samym roku wygrał Konkurs Wokalny 
Belvedere w Wiedniu i odtąd rozpoczę
ła się jego międzynarodowa kariera. W 
1 989 roku wystąpił po raz pierwszy we 
Włoszech, śpiewając partię Radamesa 
w Aidzie Verdiego w Arena Sferisterio 
(Macerata) i wziął udział w gali koncer
towej na estradzie Arena di Verona. W 
następnym sezonie wystąpił znowu jako 
Radames w Arena di Verona, a także w 
Rzymie, Florencji i Bolonii oraz śpiewał 
na innych scenach włoskich. W 1991 
roku został zaproszony przez wiedeńską 
Staatsoper do wykonania roli Dmitrija w 
Borysie Godunowie Musorgskiego. $pie
wał tam także czołowe partie tenorowe 
w Carmen Bizeta, Herodiadzie Masse
neta, Chowańszczyźnie Musorgskiego, 
Tosce i Madame Butterfly Pucciniego, 
Aidzie, Traviacie oraz Trubadurze Ver
diego. Rok później debiutował w no
wojorskiej Metropolitan Opera partią 
Cavaradossiego w Tosce. Z kolei, na 
scenie mediolańskiej La Scali wystąpił 
w 1997 roku jako Enzo w Giocondzie 
Ponchiellego, zaś w 2002 roku także w 
londyńskiej Covent Garden, gdzie śpie
wał Carla w Zbójcach Verdiego. Współ
pracował z wieloma wybitnymi dyry
gentami, takimi jak: Claudio Abbado, 
Nel Io Santi, Anton Guadagno, Władimir 
Fiedosiejew, Gustav Kuhn i Peter Neu
mann. Repertuar artysty obejmuje prze
szło 45 oper, a wśród nich znalazły się 
także: Norma, Andrea Chenier, Pajace, 
Rycerskość wieśniacza, opery Puccinie
go: Edgar, Manon Lescaut, Płaszcz, La 
Rondine i Turandot, a także Verdiego: 
Alzira, Bal maskowy, Moc przeznacze
nia, Nieszpory sycylijskie i Otello. Wy
stępował w teatrach operowych Antwer
pii, Bregenz, Dusseldońu, Essen, Floren
cji, Frankfurtu, Kolonii , Nicei , Palermo, 
Paryża , Rzymu, Stuttgartu i Zurychu. 
Przed swoim warszawskim debiutem na 
scenie Teatru Wielkiego - Opery Naro
dowej w roli Radamesa, śpiewał jeszcze 
partię Giuseppe Hagenbacha w La Wal
ly Catalaniego w Bernie. Artysta dużo 
koncertuje oraz nagrywa dla wytwórni 
płytowych i telewizji . (fot. arch.) 

WŁADIMIR KUZMIENKO 
(Rada mes) 

Tenor. Studia wokalne ukończył w 
Konserwatorium Kijowskim im. Pio
tra Czajkowskiego pod kierunkiem W. 
Timochina (1986). Jest także dyplo
mowanym dyrygentem, absolwentem 
Kijowskiego Instytutu Kultury. Począt
kowo śpiewał w kijowskim Teatrze Mu
zycznym, a w 1987 roku związał się z 
ukraińską Operą Narodową. W 1992 
roku otrzymał tytuł Zasłużonego Arty
sty Ukrainy. W swoim bogatym repertu
arze posiada główne partie tenorowe w 
takich operach, jak: Kniaź Igor Borodi
na, Eugeniusz Oniegin i Dama pikowa 
Czajkowskiego, Faust Gounoda, Rycer
skość wieśniacza Mascagniego, Don 
Giovanni Mozarta, Borys Godunow 
Musorgskiego, Tosca Pucciniego, Ale
ko Rachmaninowa, Carska narzeczona, 
Noc majowa i Bajka o carze Saltanie 
Rimskiego-Korsakowa, Cyrulik sewilski 
Rossiniego, Aida i Traviata Verdiego. W 
latach dziewięćdziesiątych rozpoczęła 
się międzynarodowa kariera artysty. 
Występował m.in. na scenach Royal 
Theatre Glasgow, Opery w Zurychu, 
drezdeńskiej Semperoper i Opery Mo
nachijskiej, śpi ewał także w Austrii , 
Belgii, Danii, Francji i we Włoszech. W 
1999 roku związał s ię na pewien czas 
stałym kontraktem z Operą w Stuttgar
cie, gdzie śpiewał m.in. Hermana w 
Damie pikowej Czajkowskiego, Calafa 
w Turandot i Rodolfa w Cyganerii Puc
ciniego, rolę tytułową w Don Carlosie 
i Manrica w Trubadurze Verdiego. Her
mana śpiewał także w Glasgow, Zury
chu, Monachium, a ostatnio również 
w barcelońskim Teatre del Liceu na 
zmianę z Placidem Domingo, a także w 
Operze Kijowskiej i moskiewskim Te
atrze Bolszoj. jako Cavaradossi w Tosce 
wystąpił na scenie moskiewskiego Te
atru im. Stanisławskiego. Ze sceną war
szawską współpracuj e od 1995 roku, 
śpiewał gościnnie w naszych przed
stawieniach Rigoletta (Książę Mantui), 
Simona Boccanegry (Gabriele Adorno), 
Traviaty (Alfredo), Toski (Cavaradossi), 
Mazepy (Andriej), Halki Uontek) i Na
bucca (Ismaele). (fot. arch.) 



CZESŁAW G A Ł K A 
(Faraon) 

Bas. Ukończył katowicką Akademię 
Muzyczną w klasie Stanisławy Marci
niak-Gowarzewskiej. Uczestniczył też 
w kursie interpretacji muzyki orato
ryjnej pod kierunkiem Pekki Saalomy 
w Bayreuth oraz w kursie wokalnym 
Pawła Lisicjana w Weimarze. Laureat 
konkursów wokalnych w Krynicy (I na
groda) i w Bytomiu (li nagroda). Już jako 
student wziął udział w Festiwalu Feste 
Medicee we Florencji, a w operze zade
biutował w 1982 roku na scenie bytom
skiej jako Zbigniew w Strasznym dwo
rze. Przez dwa lata był solistą Opery 
Sląskiej, po czym w 1985 roku związał 
się z warszawskim Teatrem Wielkim. Z 
bogatego repertuaru artysty warto przy
pomnieć partie: Rodolfa w Lunatyczce 
Belliniego, Surina w Damie pikowej 
Czajkowskiego, Bryndasa w Krakowia
kach i góralach Stefaniego, Elvira w 
Xerxesie Haendla, Stolnika i Dziemby 
w Halce, Zbigniewa i Skoluby w Strasz
nym dworze oraz Serwacego w Ver
bum nobile Moniuszki, Masetta w Don 
Giovannim Mozarta, Pimena w Borysie 
Godunowie Musorgskiego, Halbana w 
Litwinach Ponchiellego, Colline'a w 
Cyganerii, Perichauda w La Rondine 
i Zakrystiana w Tosce Pucciniego, a 
także role Verdiowskie: Horna w Balu 
maskowym, Banka w Makbecie, Mon
tana w Otellu, Hrabiego Ceprano w Ri
goletcie, Doktora Grenvilla w Traviacie 
i Ferranda w Trubadurze. Kreował też 
rolę Matki w inscenizacji Siedmiu grze
chów głównych Weilla zrealizowanej 
na naszej scenie przez Janusza Wi
śniewskiego. Występuje w repertuarze 
oratoryjno-kantatowym, uczestniczył w 
wykonaniach dziel Bacha, Haydna, 
Haendela, Mozarta i innych kompo
zytorów, śpiewa też i nagrywa pieśni 
Moniuszki, Karłowicza, Schumanna 
i Schuberta. (fot. W. Bietkowska) 

MIECZYSŁAW MILUN 
(Faraon) 

Bas. Ukończył wrocławską Akademię 
Muzyczną i debiutował w tamtejszej 
operze rolą Skołuby w Strasznym dwo
rze. Na scenie warszawskiej występuje 
od 1986 roku, z przerwą w latach 1988-
-90, kiedy to śpiewał w Badisches Sta
atstheater w Karlsruhe. Ma w dorobku 
wiele partii operowych, a wśród nich: 
Lorenza w Capuletich i Montecchich 
Belliniego, Rocca w Fideliu Beethove
na, Kończaka w Kniaziu Igorze Borodi
na, Griemina w Eugeniuszu Onieginie 
i Narumowa w Damie pikowej Czaj
kowskiego, tytu łowego Don Pasquale 
w operze Donizettiego, Wolanda w 
Mistrzu i Małgorzacie Kunada, Stol
nika w Halce i Chorążego w Hrabinie 
Moniuszki, Sarastra w Czarodziejskim 
flecie, Osmina w Uprowadzeniu z se
raju i Bartola w Weselu Figara Mozarta, 
Nerona w Quo vadis Nowowiejskiego, 
Lindorfa w Opowieściach Hoffmanna 
Offenbacha, Molocha w Raju utraco
nym i Cara w operze Ubu Rex Pende
reckiego, Bołkońskiego i Kutuzowa w 
Wojnie i pokoju Prokofiewa, Timura 
w Turandot i Crebillona w La Rondi
ne Pucciniego, Don Basilia w Cyruli
ku sewilskim, Mustafę we Włoszce w 
Algierze i Don Prudenzia w Podróży 
do Reims Rossiniego, Kecala w Sprze
danej narzeczonej Smetany, role Ver
diowskie: Faraona i Ramfisa w Aidzie, 
Ribbinga w Balu maskowym, Filipa li 
i Wielkiego Inkwizytora w Don Carlo
sie, Zaccarię w Nabuccu, Lodovica w 
Otellu i Sparafucile'a w Rigoletcie oraz 
role Wagnerowskie: Króla Henryka w 
Lohengrinie, Titurela w Parsifalu, Fasol
ta w Złocie Renu i Hagena w Zmierz
chu bogów. Wykonuje również reper
tuar oratoryjno-kantatowy, koncertowy 
i operetkowy. Uczestniczył w wielu to
urnee zagranicznych Teatru Wielkiego. 
(fot. arch.) 

RYSZARD M O R K A 
(Faraon) 

Bas. Ukończył warszawską Akademię 
Muzyczną w klasie Edmunda Kossow
skiego. Debiutował partią Ariodatesa 
w akademickim przedstawieniu opery 
Xerxes Haendla w Teatrze Wielkim, a 
krótko potem został solistą warszaw
skiej sceny operowej. Ma w repertuarze 
wiele partii basowych; znalazły się 
wśród nich: Rocco w Fideliu Beetho
vena, Oroveso w Normie Belliniego, 
Doktor w Wozzecku Berga, Nurabad w 
Poławiaczach pereł Bizeta, Rio Bamba 
w Sonacie Belzebuba Bogusławskiego, 
Bob w Małym kominiarczyku Brittena, 
Surin i Narumow w Damie pikowej 
i Rotmistrz w Eugeniuszu Onieginie 
Czajkowskiego, Rajmund Bidebent w 
Łucji z Lammermooru Donizettiego, 
Kreon w Edypie Enescu, Spytko w Ja
dwidze, królowej polskiej Kurpińskie
go, Zbigniew w Strasznym dworze i Sta
rzec w Widmach Moniuszki, Osmin w 
Uprowadzeniu z seraju i rola tytułowa 
w Weselu Figara Mozarta, Pimen i Pri
staw li w Borysie Godunowie Musorg
skiego, Hermann i Schlemil w Opowie
kiach Hoffmanna Offenbacha, Szatan 
w Raju utraconym oraz Caryca i Żyron 
w Ubu Rex Pendereckiego, Aldindor 
w Cyganerii oraz Angelotti i Sciarrone 
w Tosce Pucciniego, Alidoro w Kop
ciuszku Rossiniego, Żołnierz w Salome 
Richarda Straussa, Ramfis w Aidzie, 
Ribbing w Balu maskowym, Mnich w 
Don Carlosie, Herold w Otellu, Mon
terone w Rigoletcie, Fiesco w Simonie 
Boccanegrze Verdiego i Klingsor w Par
sifalu Wagnera. Spiewal także Witolda 
w koncertowym wykonaniu Litwinów 
Ponchiellego z okazji otwarcia Teatru 
Narodowego po odbudowie. Uczest
niczył w wielu tournee zagranicznych 
warszawskiego zespołu. (fot. L. Mysz
kowski) 

P I O T R NOWACKI 
(Faraon) 

Bas. Absolwent łódzkiej Akademii Mu
zycznej, którą ukończył w klasie Jadwi
gi Pietraszkiewicz. Już jako student śpie
wał na polskich scenach operowych. 
Laureat konkursów wokalnych w By
tomiu, Krynicy, Kudowie i Warszawie. 
Finalista Międzynarodowego Konkursu 
Belvedere w Wiedniu. W 1987 roku 
zaproszony został przez mediolańską 
La Scalę do tytułowej partii w Baśni o 
carze Sałtanie Rimskiego-Korsakowa. 
W dwa lata później został laureatem 
Konkursu im. Luciano Pavarottiego w 
Filadelfii, a następnie zaśpiewał tam 
rolę Wurma w Luizie Miller Verdiego. 
Występował również w Waszyngtonie i 
na Festiwalu im. Pabla Casalsa w Puer
to Rico (Złoty kogucik Rimskiego-Kor
sakowa). Lata 90. to pasmo sukcesów 
artysty na scenach operowych Brukseli 
(Stephen Climax Zendera), Monachium 
(Borys Godunow Musorgskiego i Dmi
trij Dvoraka), Antwerpii (Powrót Ulis
sesa Monteverdiego, Tosca Pucciniego, 
Kawaler srebrnej róży Richarda Straus
sa), Bolonii (Lombardczycy Verdiego) i 
Wenecji (Purytanie Belliniego). Spiewał 
na festiwalach w Edynburgu, Granadzie 
i Wiesbaden oraz w wie lu znanych sa
lach koncertowych Europy i Ameryki . 
Ma w swoim repertuarze wielkie partie 
basowe w operach Belliniego, Czaj
kowskiego, Moniuszki, Monteverdiego, 
Mozarta, Musorgskiego, Pucciniego, 
Richarda Straussa, Szymanowskiego, 
Verdiego i Wagnera. Bogata jest rów
nież działalność koncertowa artysty. 
Na scenie warszawskiej śpiewał m.in.: 
Brandera w Potępieniu Fausta Berlioza, 
Koczubeja w Mazepie i Surina w Da
mie pikowej Czajkowskiego, Stolnika w 
Halce, Skolubę i Zbigniewa w Strasz
nym dworze i Widmo w Widmach Mo
niuszki , Leporella w Don Giovannim 
Mozarta, Bardiora w operze Ubu Rex 
Pendereckiego, Angelottiego w Tosce 
Pucciniego, Archiereiosa w Królu Ro
gerze Szymanowskiego, Nazarejczyka 
w Salome Richarda Straussa, Lodovica 
w Otellu i Sparafucile'a w Rigoletcie 
Verdiego oraz Klingsora w Parsifalu 
Wagnera. (fot. J. Giluń) 

PAWEŁ !ZDEBSKI 
(Ramfis) 

Bas. Polski artysta przebywający stale za 
granicą. Ukończył Konserwatorium No
wej Anglii w Bostonie (1988), a wcze
śniej śpiewał partię Colline'a w Cyganerii 
z Akademią Muzyczną w Santa Barbara 
(Kalifornia). Później znalazł się w Studiu 
Operowym w Zurychu, gdzie pod kie
runkiem Armina Boyajiana, Malcolma 
Smitha, Manfreda Schenka i Arrigo Poli 
przygotował szeroki repertuar operowy 
i pieśniarski. Laureat Międzynarodowe
go Konkursu Wokalnego Luciana Pava
rottiego w Modenie (1995). Początkowo 
śpiewał partie Mozartowskie w Weselu 
Figara, Czarodziejskim flecie i Don Gio
vannim. W 1989 roku zadebiutował w 
nowojorskim Lincoln Center w operze 
Zagłada domu Usherów Glassa. Rok 
później zaangażował s i ę do opery w 
Zurychu, gdzie wystąpił w Trubadurze, 
Balu maskowym, Eugeniuszu Onieginie 
i Czarodziejskim flecie. Spiewal u boku 
takich gwiazd, jak: Francisco Ariaza, 
Piero Cappucilli, Jelena Obrazcowa 
i Matti Salminen. W 1991 roku został 
solistą Stadttheater w Koblencji (RFN). 
Wzbogacił tam swój repertuar o par
tie: Mefistofelesa w Fauście, Kecala w 
Sprzedanej narzeczonej, Griemina w 
Eugeniuszu Onieginie, Elvira w Xerxe
sie, Banka w Makbecie, Falstaffa w We
sołych kumoszkach z Windsdoru, Kal
mana w Baronie cygańskim, Alidora w 
Kopciuszku i Truffaldina w Ariadnie na 
Naxos Richarda Straussa. Występował 
na scenach Aachen i Bremy, koncerto
wał z Filharmonią Reńską. Powracał też 
gościnnie do bostońskiej Lyric Opera 
jako Sparafucile w Rigoletcie, Bartolo 
w Weselu Figara i Simon w Giannim 
Schicchim. W 1996 roku związał się ze 
sceną Staatstheater w Meiningen, gdzie 
śpiewał: Rocca w Fideliu, Colline'a w 
Cyganerii, Osmina w Uprowadzeniu z 
seraju, Sarastra w Czarodziejskim flecie, 
Dalanda w Holendrze tułaczu, Borysa 
w Katarzynie lzmajłowiej oraz Baro
na Ochsa w Kawalerze srebrnej róży. 
Uczestniczył w festiwalach w Tangle
wood (USA) i Bergen (Norwegia), śpie
wał także z orkiestrą Albany Symphony. 
Występował na scenach Pragi, Nancy 
i Dublina, a w naszym teatrze wystąpił 
po raz pierwszy w 1999 roku jako Hun
ding w Walkirii Wagnera, a rok później 
kreował rolę Filipa li w Don Carlosie 
Verdiego. (fot. arch.) 

ALEKSANDER TELIGA 

(Ramfis) 
Bas. Absolwent wydziału wokalno-ak
torskiego Konserwatorium we Lwowie, 
który ukończył w klasie śpiewu Alek
sandra Wrabela. W 1984 roku związał 
się jako solista z lwowskim Teatrem 
Wielkim, a w 1989 roku z Operą Slą
ską w Bytomiu. W latach 90. był soli
stą wiedeńskiej Kammeroper i Teatru 
Narodowego w Pradze. Występował 
gościnnie w warszawskim Teatrze 
Wielkim, Teatro Maestranza w Bilbao, 
Duńskim Teatrze Kró lewskim, Operze 
Lipskiej, weneckim Teatro La Fenice, 
Teatro Comunale w Bolonii i w Royal 
Theatre w Dublinie. Uczestniczył w 
prestiżowych festiwalach muzycznych 
w Austrii , Francji, Niemczech, Rosji 
oraz we Włoszech . W bogatym reper
tuarze artysty znalazły się takie partie, 
jak: Escamillo w Carmen Bizeta, Koń
czak w Kniaziu Igorze Borodina, Książę 
Griemin w Eugeniuszu Onieginie i Król 
Rene w Jolancie Czajkowskiego, Mefi
stofeles w Fauście Gounoda, Skoluba 
w Strasznym dworze Moniuszki, Sara
stro w Czarodziejskim flecie i Koman
dor w Don Giovannim Mozarta, Baron 
Scarpia w Tosce i Collin w Cyganerii 
Pucciniego. Spiewa role Verdiowskie: 
Ramfisa w Aidzie, Filipa li i Inkwizytora 
w Don Carlosie, Silvę w Ernanim, Ban
ka w Makbecie, Zaccarię w Nabuccu 
i Sparafucile'a w Rigoletcie. Występo
wał w operach Wagnera jako Gurne
manz w Parsifalu i Hermann w Tan
nhauserze. Wiele koncertuje, ma w 
repertuarze m.in. Requiem Mozarta 
i Verdiego, Stabat Mater Rossiniego 
i Dvoraka, IX Symfonię Beethovena, Pa
sję wg św. Jana Bacha, a także dzieła 
Haydna, Rossiniego, Schuberta, Men
delssohna, Gounoda, Rachmaninowa, 
Szostakowicza i Pendereckiego. Do Te
atru Wielkiego - Opery Narodowej po
wrócił jako Kró l Wacław w operze Ubu 
Rex Krzysztofa Pendereckiego, a także 
wystąpił w tej partii podczas gościn
nych występów naszego teatru w Lon
dynie. Spiewa u nas również Zaccarię 
w Nabuccu Verdiego. (fot. arch.) 



ADAM KRUSZEWSKI 
(Amonasro} 

Baryton. Ukończył warszawską Aka
demię Muzyczną w klasie Edmunda 
Kossowskiego. Laureat Międzynarodo
wego Konkursu Wokalnego w 's-Her
togenbosch (Holandia, 1987), Konkur
su im. Jana Kiepury w Krynicy (Grand 
Prix, 1988) oraz międzynarodowych 

konkursów wokalnych w Rio de Janeiro 
i w Nantes. Po studiach związał się z 
Warszawską Operą Kameralną, gdzie 
śpiewał główne partie barytonowe w 
operach Donizettiego, Mozarta i Rossi
niego. Z zespołem tym odwiedził wiele 
krajów Europy. W sezonie 1990/9 1 był 
solistą Wiener Kammeroper, występu
jąc tam jako Malatesta w Don Pasqu
ale Donizettiego i Hrabia Almaviva w 
Weselu Figara Mozarta; z tym ostatnim 
przedstawieniem odbył też tournee po 
Japonii , Korei Południowej i Chinach. 
W 1992 roku w Zabrzu śpiewał z Pla
cidem Domingo we fragmentach z Don 
Carlosa Verdiego i Cyganerii Puccinie
go. Od 1993 roku jest so listą Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej . Śpiewał 
na nasiej scenie Alberta w Wertherze 
Masseneta, Miecznika w Strasznym 
dworze Moniuszki, tytułowego Don 
Giovanniego w operze Mozarta, Ada
ma w Raju utraconym i Stanisława 

Leszczyńskiego w Ubu Rex Penderec
kiego, Sharplessa w Madame Butterfly 
i: Scarpię w Tosce Pucciniego, Figara 
w Cyruliku sewilskim Rossiniego, ty
tułowego Króla Rogera w operze Szy
manowskiego oraz role Verdiowskie: 
tytułowego Makbeta, Hrabiego Anckar
stroma w Balu maskowym, Rodriga w 
Don Carlosie, Germonta w Traviacie, 
aż po Jagona w Otellu, który sta ł się 
jego wielkim sukcesem. Występował 

w Glasgow, Paryżu , Pradze i w Pretorii , 
brał udział w krajowych i zagranicz
nych festiwalach muzycznych. Uczest
niczył w występach Teatru Wielkiego w 
Moskwie, Japonii i Wielkiej Brytanii. Ma 
w dorobku wiele nagrań dla polskich 
i zagranicznych wytwórn i płytowych. 
Jego wykonanie partii Jagona w naszej 
inscenizacji Otella Verd iego zostało 
uhonorowane Nagrodą im. Andrzeja 
Hiolskiego za najlepszą ro lę męską se
zonu 2000/01. (fot. J. Giluń} 

A D A M S Z E R S Z E Ń 
(Amonasro} 

Baryton. Absolwent Akademii Muzycz
nej w Katowicach, którą ukończył w 
klasie Michaliny Growiec. Laureat kon
kursów wokalnych: im. F. Platówny we 
Wrocławiu, im. L. Różyckiego w Gliwi
cach, Polskiej Muzyki Wokalnej w Ka
towicach, Polskiej Pieśni Artystycznej 
w Warszawie, Konkursu Wokalnego w 
Dusznikach Zdroju i Muzyki Kameral
nej w Łodzi . Jest solistą Opery Śląskiej 
w Bytomiu oraz Teatru Wielkiego w 
Poznaniu. Debiutował partią Mieczni
ka w Strasznym dworze Moniuszki na 
scenie bytomskiej (2002). Śpiewa rów
nież główne role barytonowe w takich 
operach, jak: Straszny dwór, Eugeniusz 
Oniegin, Carmen, Aida, Ernani, Travia
ta, Andrea Chenier, Borys Godunow 
i Cosi fan tutte. Ma w repertuarze dzie
ła oratoryjno-kantatowe Bacha, Beria, 
Brahmsa, Haydna, Faureego, Liszta, 
Schuberta i Szymanowskiego. Występo
wał na festiwalach: Warszawska Jes ień , 
Gaude Mater w Częstochoi.vie, Śląska 
Trybuna Kompozytorów w Katowicach, 
Ave Maria w Cze ladzi i An ima Mundi w 
Pizie. Uczestniczył w wykonaniu orato
rium Gość oczekiwany Janusza Kohuta 
podczas konsekracji Sanktuarium w Ła

giewn ikach przez Jana Pawła li (2002); 
śpiewał Pieśni wędrowca Mahlera w 
koncercie z okazji obchodów 75-lec ia 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
(2004); wziął też udz i a ł w premierze 
opery komputerowej Europa Stanisława 
Krupowicza w ramach Festiwalu ,,War
szawska Jesień". Koncertował z różnymi 
polskimi orkiestrami filharmonicznymi , 
ma też na swoim koncie nagrania oraz 
występy radiowe i telewizyjne. Śpiewał 
w Belgii, Luksemburgu, Niemczech, 
Kanadzie, na Tajwanie i we Włoszech. 
Jest asystentem na wydziale wokalno
-aktorsk im Akademii .Muzycznej w Ka
towicach. Na scenie 'Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej debiutował partią 
Księcia Jeleckiego w Damie pikowej 
Czajkowskiego. (fot. arch. } 

MIKOŁAJ ZALASIŃSKI 
(Amonasro} 

Baryton. Ukończył Akademię Muzycz
ną w Katowicach w klasie Michaliny 
Growiec. Laureat konkursów wokal
nych im. Adama Didura i Edvarda Grie
ga oraz Bursztynowego Pierścienia 2002 
za rolę Renata w Balu maskowym Ver
diego. W bogatym repertuarze artysty 
znalazły się takie partie, jak: Escamillo 
w Carmen Bizeta, tytułowy bohater w 
Eugeniuszu Onieginie i Tomski w Da
mie pikowej Czajkowskiego, Miecznik 
w Strasznym dworze Moniuszki, tytu
łowy Don Giovanni w operze Mozarta, 
Barnaba w Giocondzie Ponchiellego, 
Scarpia w Tosce Pucciniego, Jochanaan 
w Salome Straussa, Wolfram w Tann
hauserze Wagnera oraz role Verdiow
skie: Nabucco i Rigoletto, Germont w 
Traviacie i Hrabia di Luna w Truba
durze. Występuje także w repertuarze 
pieśniarskim i oratoryjno-kantatowym 
(Carmina burana Orffa, Requiem Fau
rego, Stabat Mater Szymanowskiego, 
Requiem canticles Strawińskiego, Msza 
G-dur Schuberta). Śpiewał na wielu 
scenach Europy, m.in. w Gran Teatro 
La Fenice (Wenecja), Teatro Sao Car
lo (Lizbona), Teatro Giuseppe Di Ste
fano (Sycyli a), Grand Opera (Belfast}, 
Kammeroper (Wi edeń}, Abilene Opera 
i Lincoln Opera (USA), na scenach ope
rowych Sofii i Pragi, w Teatrze Wielkim 
- Operze Narodowej, a także w teatrach 
operowych Krakowa, Łodzi i Poznania. 
Koncertował w Filharmonii Berlińskiej 
i w tamtejszym Konzerthaus. Występo
wał z L'Orchestre Lyrique Regionu Avi
gnon-Provence (Francja}, z Orquestra 
do Norte (Portugali a), z amerykańsk imi 

orkiestrami: Harpher Symphony, Sugar 
Creek Symphony i Abilene Philharmo
nic, a także z Narodową Orkiestrą Sym
fon i czną Polskiego Radia. W warszaw
skim repertuarze operowym występuje 
jako tytułowy Nabucco w operze Ver
diego, Escamillo w Carmen, Jochanaan 
w Salome, Scarpia w Tosce oraz jako 
Hrabia Tomski w Damie pikowej. (fot. 
arch.} 

RAFAŁ BARTM I ŃSKI 
(Posłaniec) 

Tenor. Ukończył katowicką Akade
mię Muzyczną w klasie Eugeniusza 
Sąsiadka. Uczestniczył też w kursach 
mistrzowskich Heleny Łazarskiej , Chri
stiana Elsnera, Ralfa Doringa i Ryszarda 
Karczykowskiego. Jest laureatem Kon
kursu Wokalnego im. Ady Sari w No
wym Sączu, a w 2001 roku został uzna
ny za najbardziej obiecującego polskie
go tenora podczas Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego im. Stanisława 
Moniuszki w Warszawie. Działalność 
koncertową rozpoczął już w czasie 
studiów biorąc udz iał w wykonaniach 
dzieł oratoryjnych Bacha, Beethovena, 
Haendla i Mozarta na różnych polskich 
estradach filharmonicznych. Uczest
niczył w koncercie noworocznym w 
Paryżu oraz w koncercie inaugurują
cym Festiwal Muzyki Sakralnej w Pizie. 
Po studiach związał s i ę z Warszawską 
Operą Kameralną, gdzie debiutował 
jako Lenski w Eugeniuszu Onieginie 
Czajkowskiego. Ma również w reper
tuarze partie Tarnina w Czarodziejskim 
flecie i Don Ottavia w Don Giovannim 
Mozarta oraz Nemorina w Napoju mi
łosnym Donizettiego. Na scenie Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej wystąpił 
po raz pierwszy jako Don Luigino w 
Podróży do Reims Rossiniego. Śpiewa 
także Byczysława w operze Ubu Rex 
Pendereckiego, Judejczyka w Salome 
Richarda Straussa i Czaplickiego w 
Damie pikowej Czajkowskiego. (fot. T. 
Biegas) 

KRZYSZTOF SZMYT 
(Posłaniec) 

Tenor. Ukończył warszawską Akade
mię Muzyczną w klasie Marii Halfter. 
Laureat międzynarodowych konkursów 
wokalnych w Karlovych Varach (Ili na
groda), Wiedniu (li nagroda i Nagroda 
Specjalna) i Salzburgu (li nagroda) oraz 
Nagrody Młodych I st. im. Stanisława 
Wyspiańskiego. Od 1982 roku związa
ny jest z warszawską sceną operową. 
Ma w dorobku wiele partii tenoro
wych: Czekalińskiego w Damie piko
wej i Triqueta w Eugeniuszu Onieginie 
Czajkowskiego, Przyjaciela zwierząt w 
Kynologu w rozterce Czyża, rolę tytuło
wą w Mistrzu i Małgorzacie Kunada, 
Damazego w Strasznym dworze, role 
Mozartowskie: Ferranda w Cosi fan 
tutte, Tarnina w Czarodziejskim fle
cie, Don Ottavia w Don Giovannim i 
Belmonta w Uprowadzeniu z seraju, a 
także Obłąkanego w Borysie Goduno
wie Musorgskiego, Hadanka w Czarnej 
masce i Kotysa w operze Ubu Rex Pen
dereckiego, Gora w Madame Butterfly 
i Spolettę w Tosce Pucciniego, Lindo
ra we Włoszce w Algierze Rossiniego, 
Oberżystę w Kawalerze srebrnej róży 
i Judejczyka w Salome Richarda Straus
sa, Edrisiego w Królu Rogerze Szyma
nowskiego, Roderiga w Otellu i Mattea 
Borsę w Rigoletcie Verdiego, Mima w 
Zlocie Renu Wagnera oraz Syna w Sied
miu grzechach głównych Weilla. Go
ścił z naszym zespołem w Austrii , Fran
cji, Holandii , Jugosławii , Luksemburgu, 
Niemczech, Rosji , Szwajcarii i Wiel
kiej Brytanii. Wykonuje także utwory 
oratoryjno-kantatowe (Bach, Haendel , 
Mozart} i repertuar pieśniarski (Haydn, 
Beethoven, Schubert, aż po współcze
sną l irykę wokalną). Nagrywa dla radia 
i firm płytowych. (fot. Knyt Art.} 

ADAM ZDUN I KOWSKI 
(Posł aniec} 

Tenor. Absolwent warszawskiej Akade
mii Muzycznej, gdz ie stud iowa ł w kla
sie Romana Węgrzyna. Laureat konkur
sów wokalnych w Nowym Sączu i War
szawie; finalista Konkursu Bełvedere w 
Wiedniu. Na scenie Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej debiutował w 1990 
roku rolą Cierna w Ma łym kominiarczy
ku Brittena i odtąd jest solistą warszaw
skiej sceny operowej. Współpracował 
też z Warszawską Operą Kameralną. 
Śpiewał czołowe partie tenorowe w: 
Fideliu Beethovena, Normie Belliniego, 
Carmen Bizeta, Eugeniuszu Onieginie 
Czajkowskiego, Łucji z Lammermooru 
Donizettiego, Fauście Gounoda, Strasz
nym dworze Moniuszki, w operach Mo
zartowskich: Cosi fan tutte, Czarodziej
ski flet, Don Giovanni, Uprowadzenie 
z seraju i Wesele Figara, a także w 
Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, 
Madame Butterfly Pucciniego, Cyruliku 
sewilskim Rossiniego, Salome Richarda 
Straussa, Królu Rogerze Szymanow
skiego, Traviacie Verdiego, Wesołej 
wdówce Lehara i La Rondine Puccinie
go. Występuje na wszystkich polskich 
scenach operowych i stale współpracu
je z Teatrem Narodowym w Pradze. W 
1996 roku na zaproszenie Opery Ham
burskiej odbył z tym zespołem tournee 
po Japonii jako Ferrando w Cosi fan 
tutte. Uczestniczył w krajowych i zagra
nicznych festiwalach muzycznych. 
Występował także w Austrii, Libanie, 
Niemczech, Stanach Zjednoczonych 
i innych krajach. Ma duży dorobek kon
certowy; brał udział w wykonaniach IX 
Symfonii Beethovena, Pór roku Hayd
na, Litwinów Ponchiellego, Stabat Ma
ter Rossiniego, Mszy As-dur Schuberta, 
Psalmów jerozolimskich Sheriffa i Sta
bat Mater Stefaniego. (fot. arch.) 
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From the producer 
The Egyptian world, that fairy-tale Egyptian world of which we know so little, 
or even nothing at all, so distant in time and space, saves Verdi from falling 
into the trap of commonplace folklore, and allows him to create an opera ac
cording to his own fantasy. For us, the stage production is something mysteri
ous. The performance is the art of presentation. Thus, we build the dramatic 
effect (sets, costumes, lighting, movement), which contains all that we know 
- or think we know, so as to find the truth, the possible truth among the many 
that exist. 
Through his music, Verdi helps us comprehend the essence, the extraordina
rily delicate balance between „word and music", and because in his work 
one does not dominate the other, we reach the absolute synthesis of „the si
tuation". Verdi says: „I theatrically dramatize the world of people, episode by 
episode, without a connection between leading the voices and the orchestra 
part". In Aida, group scenes alternate with more intimate ones: Aida's love for 
Radames, quiet and discreet, never explodes „in the light of day". These cha
racters are presented as if they were being spied upon, as if they were afraid 
to „show themselves", and often, on a dramatic piane, they also express these 
fears through lament, prayer (O celi azzum), wild aggressiveness (Amonasro 
- Aida), royal haughtiness and disdain (Aida - Amneris), or by a singing devoid 
of delusion or hope: the song of death (Aida - Radames finale). 
The „situation" music is therefore the driving force of the whole opera, and 
everything leads up to it in order to show the meanings, content and greatness 
through which we arrive at the „possible truth" which we seek. 
The old Aida, that eternal fairy tale, covered with a thin veil of memory. Egypt 
- invented for the music - as a symbol of love, one of many existing in the 
world. 
Aida as Love above and in spite of laws and fate. 

Roberto Lagana Manoli 

Od i n scen izatora 
Świat egipski, ten bajkowy świat egipski, o którym wiemy bardzo mało albo 
nic, tak odległy w czasie i przestrzeni, pozwala Verdiemu nie wpaść w pu
łapkę zwyczajnego folkloru, ale stworzyć operę według własnej fantazji. Dla 
nas inscenizacja jest czymś tajemniczym. Spektakl jest sztuką pokazania. 
Budujemy zatem dramaturgię (dekoracje, kostiumy, światła, ruch), która za
wrera wszystko to, co wiemy albo wszystko to, co myślimy, że wiemy, po to, 
aby odnaleźć prawdę, możliwą prawdę pośród wielu, które istnieją. 
Poprzez swoją muzykę, Verdi pomaga nam pojąć istotę, niezwykle delikatną 
równowagę pomiędzy „słowem i muzyką", gdyż u niego, dzięki temu, że 
jedno nie dominuje nad drugim, docieramy do absolutnej syntezy „sytuacji". 
Verdi mówi: „Dramatyzuję teatralnie świat ludzi, epizod za epizodem, bez 
powiązania między prowadzeniem głosów i partią orkiestrową". W Aidzie 
sceny zbiorowe przeplatają się ze scenami bardziej intymnymi: miłość Aidy 
do Radamesa, cicha i dyskretna, nie wybucha nigdy „w świetle dnia". Po
stacie te przedstawione są tak, jak gdyby były szpiegowane, jakby bały się 
„pokazać" i często, na płaszczyźnie dramatycznej, wyrażają te lęki poprzez 
płacz, poprzez modlitwę O niebiosa błękitne, dziką agresję (Amonasro -
Aida), królewską wyniosłość i wzgardę (Aida - Amneris) czy też poprzez 
śpiew pozbawiony złudzeń i nadziei: śpiew śmierci (finał Aida - Radames). 
Muzyka „sytuacji" jest więc motorem całej opery i wszystko do niej prowa
dzi po to, aby ukazać znaczenia, treści i wielkość, poprzez które dochodzi
my do „możliwej prawdy", jakiej szukamy. 
Aida dawna, wieczna baśń, odkryta poprzez cienką zasłonę pamięci. Egipt 
wymyślony dla muzyki jako symbol formy miłości możliwej pośród wszyst
kich istniejących na świecie. 
Aida jako Miłość ponad i na przekór prawom i losowi. 

Roberto Lagana Manoli 



Act I 

Scene 1 
A hall in the Royal Palace at Memphis. In he wars with Ethiopia, Aida has been 
captured and brought to Memphis as a si ave for Amneris, daughter of the Egyp
tian king: her father, the Ethiopian king Amonasro, has launched an invasion 
to rescue her. The young captain Radames dreams of being chosen to lead 
the Egyptian forces; ironically, his longing for glory is inspired by Aida, whom 
he loves (Celeste Aida). Radames in tum is lo'(ed by Amneris, who suspects 
that Aida may be her rival. The Egyptian king receives a report on the inva
sion; he announces that lsis has declared Radames commander of the army, 
and leads the assembly in patriotic song (Sui del Ni/o al sacro lido). Aida is 
tom between love of Radames and love of her homeland (Ritorna vincitor!). 

Scene 2 
The interior of the Temple of Vulcan at Memphis. The divinity is invoked with 
mystic song and dance, and the high priest Ramfis consecrates Radames for 
his mission. 

Akt I 
Scena 1 
W pałacu Faraona w Memfis spotyka się Ramfis, arcykapłan Izydy, z młodym 
wodzem Radamesem. Okazuje się, że bogini ma dokonać wyboru wodza, 
który powiedzie wojska egipskie przeciw Etiopczykom, bowiem ponownie 
napadli oni na świętą ziemię Egiptu. Radames gorąco pragnie otrzymać to 
dowództwo. Pokochał on młodą niewolnicę Aidę pojmaną w czasie po
przednich walk z najeźdźcą, a teraz chciałby dowodzić zwycięską armią 
egipską. Liczy na to, że wdzięczny Faraon przywróciłby wówczas wolność 
Aidzie i zgodziłby się na jego ślub z ukochaną (aria Celeste Aida). Do pogrą
żonego w marzeniach młodzieńca zbliża się Amneris, córka Faraona. Kocha 
ona od dawna Radamesa i niepokoi ją jego obojętność. Kiedy wchodzi Aida, 
Radames jest wyraźnie wzruszony, a w sercu Amneris rodzi się podejrzenie, 
że niewolnica może być jej rywalką. 
Przed obliczem Faraona staje posłaniec. Przynosi wiadomość o napaści 
Etiopczyków pod dowództwem króla Amonasra. Faraon wzywa rodaków do 
walki i oznajmia, że bogini Izyda wyznaczyła już wodza, który poprowadzi 
wojska egipskie. Jest nim Radames. Wśród okrzyków entuzjazmu Amneris 
podaje mu święty sztandar i wszyscy udają się na uroczysty obrzęd. Aida 
jest w rozterce: chciałaby życzyć zwycięstwa Radamesowi, ale to oznacza
łoby klęskę i niedolę jej ojczyzny, a nawet śmierć najbliższych (aria Ritorna 
vincitor). 

Scena 2 
W świątyni Wulkanusa odbywa się uroczystość z sakralnymi tańcami dzie
wic-kapłanek przed posągiem boga Ftha. Przy wtórze śpiewów arcykapłan 
Ramfis wręcza Radamesowi przed walką poświęcony miecz (scena zbioro
wa Nume, custode e vindice). 



Act li 

Scene 1 
A room in Amneris' apartments. Amneris is arrayed for the triumphal return 
of the Egyptian army (Chi mai fra gl'inni e i plaust). In a long dialogue (Fu la 
sorte del/'armi a' tuoi funesta) she poses as Aida's friend, tricks her into ad
mitting her love for Radames, and finally exults arrogantly over her. 

Scene 2 
One of the gateways into the city of Thebes. The victorious host passes before 
the king (Gloria all'Egitto, ad lside); Radameś is crowned with the victor's 
wreath, and offered any gift he chooses. The Ethiopian prisoners are led in, 
and though Amonasro is disguised as a common soldier Aida at once re
cognizes him. He tells the Egyptian king a false tale about his own death, 
and begs him to show magnanimity and release the prisoners (Ma tu, Re, tu 
signore possente). Despite the warnings of the priests, the crowd takes up his 
plea, and the issue is settled when Radames adds his voice. The king bestows 
Amneris' hand on the young warrior, and the scene ends with a resumption 
of the triumphal anthems with which it commenced. 

Akt li 

Scena 1 
W otoczeniu służebnic Amneris oczekuje w swych komnatach powrotu 
zwycięskich wojsk egipskich. Rozmowa z Aidą upewnia córkę Faraona, że 
etiopska niewolnica kocha Radamesa. Amneris wyznaje jej z dumą, że jest 
jej rywalką w tej miłości (duet Fu la sorte dell'armt). Tymczasem z oddali 
dobiegają odgłosy trąb, oznajmiając powrót zwycięskich wojsk. 

Scena 2 
Przy entuzjastycznych okrzykach tłumu wkraczają zwycięskie wojska Egip
cjan, niosąc bogate łupy. Przybywa Faraon, a z nim Amneris i arcykapłan 
Ramfis. Wszyscy witają radośnie Radamesa. Amneris zawiesza mu na szyi 
wieniec zwycięstwa, a wdzięczny Faraon obiecuje spełnić każde jego ży
czenie. Wśród jeńców etiopskich Aida ze zgrozą dostrzega swego ojca, króla 
Amonasra, lecz ten nakazuje jej milczenie. Pytany przez Faraona wyjaśnia, 
że jest ojcem Aidy i twierdzi jakoby jego król Amonasro zginął w krwawym 
boju. Błaga o litość dla pokonanych. Również Radames prosi o wolność 
dla zwyciężonych. Przeciwnego zdania jest Ramfis, który doradza aby przy
najmniej Aidę i jej ojca zatrzymać jako zakładników. Władca Egiptu zgadza 
się z arcykapłanem, a Radames otrzymuje od Faraona za zwycięstwo jesz
cze jeden dowód wdzięczności - rękę jego córki. Aida jest w rozpaczy, zaś 
Amneris triumfuje. Jednak dla Radamesa ważniejsza jest miłość niż korona, 
a nagroda Faraona pozostawia go w głębokiej rozterce. · 



Act Ili 

The banks of the Nile. Ramfis escorts Amneris to the tempie where she 
is to spend the night before her marriage in prayer. Aida comes down 
to the river to meet Radames; she fears she wi 11 never see her homeland 
again (O patria mia). To her astonishment, Amonasro suddenly appe
ars. Once more he has invaded Egypt; this time, with Aida's help, the 
Ethiopians can win; and with a relentless barrage of moral blackmail , 
he forces her to agree to get Radames to reveal the Egyptians' military 
plans (Rivedrai le foreste imbalsamate) . Amonasro hides, and Aida sets 
about persuading her lover to elope with her. Reluctantly, he accepts 
her argument (Pur ti riveggo, mia dolce Aida - Fuggiam gli arbori ino
spiti - Si, fuggiam da queste mura): if they make their gateway tonight, 
they will be able to pass the Napata gorges before the army moves into 
them. When he realizes that Amonasro has overheard him, Radames 
is overcome with shame. Amneris and Ramfis re-emerge from the tem
pie; Radames saves Amneris from a murderous attack by Amonasro, 
then surrenders himself as Aida a her father escape. 

Akt Ili 

Amneris podąża do świątyni Izydy nad brzegiem Nilu. Towarzyszy jej arcyka
płan Ramfis. Córka Faraona pragnie spędzić noc przed ślubem na modlitwie, 
błagać boginię o szczęście i miłość Radamesa. Chwilę później zjawia się 
także Aida, umówiona tu z ukochanym. Jej serce wypełnia tęsknota za ojczy
zną (aria O patria mia). Nieoczekiwanie nadchodzi też Amonasro. Wiedząc, 
że Radames ponownie szykuje się do wyprawy wojennej, nakłania córkę, by 
wykorzystała miłość egipskiego wodza dla etiopskiej sprawy (duet Ciel! Mio 
padre!). Aida odmawia, ale w końcu ulega woli ojca. Amonasro ukrywa się, 

gdy nadchodzi Radames. Aida odtrąca jego miłosne wyznania, pomna na 
jego rychły związek z córką Faraona. Radames zapewnia ją jednak o swojej 
miłości , zdradza plany swych wojsk, a wreszcie decyduje się na ucieczkę 
z ukochaną (duet Pur ti riveggo). W tym momencie pojawia się Amonasro 
i wyznaje, że jest królem Etiopczyków. Kiedy Radames uświadamia sobie 
swoją zdradę, ze świątyni wychodzi Amneris z arcykapłanem. Aida z ojcem 
uciekają, a Radames dobrowolnie oddaje się w ręce arcykapłana. 



Act IV 

Scene 1 
A hall in the royal palace. The Ethiopians have been routed again and Amo
nasro killed; Aida has disappeared. Amneris halts the procession escorting 
Radames to his trial: if only he will maker same effort explain himself, she 
will plead for mercy; but Radames has lost all he values in life, and is re
solved to die (Gia i sacerdoti adunansi - Chi ti sa/va, sciagurato) . Amneris 
listens mounting anguish to the progress of the trial; Radames sentenced to 
be buried alive under the altar of the god has offended. 

Scene 2 
The Temple of Vulcan. Anticipating Radames' fate, Aida has hidden herself in 
the vault, and he is entombed there, she emerges from the shadows. She con
soles him with her vision of a paradise where love will be unalloyed (Morir! 
si pura e bella - Vedi? di morte /'angelo), and as Amneris prays for Radames, 
Aida dies in his arms (O terra addio, addio o va/le di piantt). (After The New 
Penguin Opera Guide, Penguin Books, London, 2001 ). 

I 
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Akt IV 

Scena 1 
Córka Faraona chciałaby ocalić ukochanego Radamesa i poleca przypro
wadzić więźnia do pałacu. Zanim stanie przed sądem kapłanów, Amneris 
przyrzeka wyjednać mu łaskę, jeśli poślubi ją i wyrzeknie się Aidy. Radames 
odmawia, woli śmierć niż życie bez Aidy. Przed sądem milczy, a kapłani z 
Ramfisem na czele skazują go na śmierć w niesławie . Ma być zamurowany 
żywcem w świątyni. Pełna wyrzutów sumienia Amneris przeklina bezlito
snych sędziów. 

Scena 2 
Radamesa zamknięto w grobowcu. Jego serdeczne myśli wciąż kierują się 
ku Aidzie. Nie wie jednak, że uniknęła ona pościgu, poznała wyrok sądu 
i ukryła się wcześniej w krypcie, by umrzeć razem z ukochanym. Ich ostatnie 
spotkanie przepojone jest uczuciem miłości i wiecznego szczęścia (duet O 
terra addio). Do świątyni przychodzi pogrążona w smutku Amneris, by mo
dlić się przy grobowcu o spokój duszy Radamesa. 



AIDA 
Opera (melodramma) in four acts 
Libretto by Antonio Ghislanzoni, 
after a scenario by Auguste Mariette and a French prose version by Camille du Locie 
Composed )uly 1870-after November 1870 (rev. continued until December 1871) 
Premiere 24 December 1871, Opera House, Cairo 

In November 1869, during celebrations to mark the completion of the Suez canal, a new opera 
house was opened in Cairo with a peńormance of Rigoletto. But the Khedive of Egypt, abetted by 
the distinguished French Egyptologist Auguste Mariette, was also determined to commission a spe
cially composed opera for his theatre; since Mariette was a friend of Camille du Locie, one of the 
Don Carlos librettists, it was through him that Verdi was approached. In April 1870 Mariette sent 
du Locie a scenario he had written; though conventional in plot, it was rich in local colour and 
scenic detail, and Verdi liked it. In fact he was to show an almost Puccinian curiosity about the 
ambience of this drama, seeking advice on Egyptian religion, music, history and geography, and 
experimenting with flutes and trumpets specially constructed in a spurious ancien! Egyptian style 
for the scenes of ritual and celebration. Du Locie, working under Verdi's supervision, elaborated 
Mariette's synopsis into a French prose libretto, which in turn was rendered into ltalian verse by 
Ghislanzoni. Dozens of letters between composer and librettist show Verdi taking as full a part as 
ever in planning the text: conceiving certain scenes himself (Amneris and her attendants and slaves 
in Act li Scene 1 ); urging Ghislanzoni boldly to cast away convention when it did not serve the 
dramatic purpose (Aida-Amonasro duet in Act Ili); dictating the metrical details in arias and ensem
bles (Act IV finale: You can 't imagine what a beautiful me/ody can be written in so strange a form). 

Originally scheduled for January 1871 , the premiere had to be delayed until the following season. 
For Mariette - who had gone to Paris in )uly 1870 to advise du Locie and the designers, so that the 
opera would be „composed and executed in a strictly Egyptian style" - found himself immured in 
the city when the Franco-Prussian War broke out a few days later. The Prussian victory at Sedan 
(Verdi contributed part of his fee for Aida for the benefit of the French wounded) formed a suggestive 
background for the composition of the „Triumph" scene (Act li Scene 2): with some distaste, Verdi 
referred Ghislanzoni to King Wilhelm's victory telegram as a suitable model for the priests' chorus! 

Both in Cairo, where it was conducted by the double-bass virtuoso Giovanni Bottesini, and Milan, 
where it was in the trusty hands of Franco Faccio, Aida was enthusiastically received. lt has remained 
one of Verdi's most popular operas, and in particular a natura I first choice for open-air festival perfor
mances such as those that began at Verona in the early 20th century. For the Paris Opera premiere (in 
French) in 1880, the Act li ballet was extended by some 90 bars; this expanded version of the scene at 
once became the standard form. On the other hand, the full-length overture written at Ricordi 's sug
gestion for the Milan premiere was discarded before the peńormance even took place, and was first 
heard under Toscanini in 1940. Another abandoned movement was a chorus „alla Palestrina" , placed 
at the start of Act 111; the definitive Act Ili introduzione was composed only in August 1871. 

Aida is a summation of all that Verdi had hitherto achieved, brilliantly combining the strengths of 
ltalian Romantic melodrama with those of French grand opera. No work epitomizes more splendidly 
the qualities the world admires in grand opera. But its dramatic pace belongs to his native tradition; so 
does its sense of priorities, for in Acts Ili an IV the external splendours recede, and we have to concern 
ourselves solely with the tormented humanity of the protagonists. Contemporaries saw signs of Wa
gner's influence too, probably in the comparatively supeńicial fact that recurring themes play a large 
part in the score. Both Aida and Amneris have their identifying themes - each in its own way sensuous 
and alluring - and another theme, severe and contrapuntal in character, is associated with Ramfis and 
the priests. A more distinctive feature of the opera is its uniquely poweńul sense of time and place: 
the prominence of flutes, trumpets and harps helps evoke a world of bardic antiquity, while moda! 
inflexions (most evident in the scene of Radames consecration) often colour the harmony. 

The interaction of tradition and innovation that perplexed some early critics is best seen in the magni
ficent series of duets that runs through the opera, in all of which the starting point was a text in basical
ly conventional form . lt is fascinating to see how Verdi elaborated and varied this, sometimes playing 
up to, sometimes frustrating the audience's expectations. In the Aida-Amneris duet, for example (Act 
11, Scene 1 ), the „cabaletta" is in large part a kind of descant set aga inst an offstage reprise of the chorus 
Su! del Ni/o; while in the duet finale of Act IV the (slow) cabaletta is provided with a supremely ironie 
commentary from Amneris. This closing scene occasioned Verdi some anxiety: he questioned Botte
sini closely about the effect of what he described as an experiment in the „ethereal genre" . Thomas 
Mann, using Hans Castorp in The Magie Mountain as his mouthpiece, saw it as a supreme instance of 
music's idealizing tendency, its power to transfigure and beautify even the harshest realities. 

(after The New Penguin Opera Guide, Penguin Books, London, 2001) 
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Szanowni Państwo. 
Środowisko muzyczne postanowiło zjednoczyć swe wysiłki w celu stworzenia 
Domu Muzyka Seniora, który zapewni borykającym się z życiowymi trudno
ściami artystom muzykom godne i spokojne bytowanie w jesieni swojego życia. 
Dom taki powstanie w Kątach w gminie Góra Kalwaria. 
W skład Kapituły Fundacji weszli najwybitniejsi przedstawiciele polskiego śro
dowiska muzycznego obiecując najdalej idącą pomoc w pozyskiwaniu środków 
na realizację tego projektu. 
Znacznego wsparcia finansowego udzielili m.in. Orkiestra Filharmonii Naro
dowej, Wojciech Kilar, Anne-Sophie Mutter, Jadwiga Rappe, Krzysztof Jakowicz, 
Ewa Michnik, Antoni Wit, Tadeusz A. Żera, Zdzisław Pucek, Stowarzyszenie 
Autorów ZAIKS, Fundacja Kultury i Łukoil Company. Im oraz wszystkim po
zostałym darczyńcom wyrażamy najserdeczniejsze podziękowanie za okazane 
serce i hojność. 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie tego szczytnego celu. 
Wszyscy otaczamy ciepłymi myślami pensjonariuszy Domu Aktora w Skolimo
wie. Dołóżmy więc starań, aby i artyści muzycy, dzielący się z nami swym ta
lentem i mistrzostwem, mogli przy końcu artystycznej drogi cieszyć się bezpie
czeństwem w ich Domu Muzyka Seniora. Niech to będzie jeszcze jeden dowód 
naszej wdzięczności dla nich. 
W Filharmonii Narodowej wolontariusze rozprowadzają „cegiełki" na budowę 
Domu Muzyka Seniora o wartości IO zł i 50 zł. Z góry dziękujemy wszystkim 
nabywcom „cegiełek'' w imieniu własnym i przyszłych pensjonariuszy Domu 
Muzyka Seniora. Każda wpłata przybliża nas do realizacji celu, a „cegiełki" -
mamy nadzieję - staną się Państwa pamiątkami zaangażowania w historyczną 
dla środowiska muzycznego sprawę. 

Zarząd Fundacji 
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