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Cesare Anna Werecka rok li st. doktoranckich, klasa prof. P. Łykowskiego 12.12.2009r. 
Olga Maroszek rok V, klasa prof. K. Rorbach 13.12.2009 r. 

Cleopatra Patrycja Kujawa rok V, klasa dr hab. J. Gzelli 12.12.2009 r. 
Anna Terlecka-Kierner rok I st. magisterskich, klasa prof. B. Zawadzkiej-Kłos 13.12.2009 r. 

Sesto Kinga Borowska rok V, klasa prof. G. Krajewskiej-Ambroziak 12.12.2009 r. 
Martyna Kasprzyk rok I st. magisterskich, klasa prof. U. Kryger 13.12.2009 r. 

Cornelia Małgorzata Domagała AM Bydgoszcz, rok I st. magisterskich, klasa prof. H. Michalak 12-13.12.2009 r. 
Tolomeo Bartosz Rajpold AM Poznań rok I st. magisterskich, klasa dr A. Stefanowicza 12.12.2009 r. 

Grzegorz Hardej UM Warszawa, rok IV, klasa dr A. Stefanowicza 13.12.2009 r. 
Achilla Paweł Erdman rok I st. magisterskich, klasa prof. P. Micińskiego 12.12.2009 r. 

Mateusz Cieślak rok V, klasa prof. P. Micińskiego 13.12.2009 r. 
Curio Bartosz Szulc rok 111, klasa prof. P. Mic ińskiego 12 .12.2009 r. 

Andrzej Mańkowski rok I st. magisterskich, klasa prof. Z. Wojtczaka 13.12.2009 r. 
Nireno Damian Ganclarski rok li, klasa prof. U. Kryger 12-13.12.2009 r. 

Realizacja Ewa Rzetecka - klawesyn 
basso continuo Adrian Cygan - wiolonczela 

Chór 
Akademii Muzycznej 

w Łodzi 

Joanna Zawilska-Dzidowska - wiolonczela 
Anton Birula - lutnia, teorba /gościnnie/ 
Justyna Rekść-Raubo - viola da gamba /gości nnie/ 

soprany Beata Aleksandrzak, Agnieszka Korzeniewska, Katarzyna Pisarek, Paulina Połacik, 
Dagny Konopacka, Magdalena Tracz, Agata Barwinek 

alty Sonia Kiełpińska , Magdalena Szymańska, Paulina Makulska, Małgorzata Wrona, 
Joanna Skoblewska 

tenory Przemysław Kowalski, Marcin Wołkowicz, Szymon Kotynia, Arkadiusz Gorący, Bartłomiej Tarkowski 
basy Dawid Sobczyk, Bartosz Szałapski , Tomasz Putrzyński , Tomasz Gargól, Przemysław Kolarski 

Dyrygent PaulEsswood 

Orkiestra 
Akademii Muzycznej 

w Łodzi 
skład kwintetu 
smyczkowego skrzypce I 

Agnieszka Papierska /koncertmistrz/, Olga Osmolińska, Joanna Piszczorowicz, Barbara Solnica, 
Justyna Skatulnik, Marta Pawłowska 
skrzypce li 
Marcin Orlowski, Jakub Dębski , Maria Szybka, Ariadna Pacześniak, Anita Koźlak, Olga Cieślik 
altówki 
Roksana Stasiakiewicz, Magdalena Balcer, Andrzej Granat, Agata Pawlak 
wiolonczele 
Agnieszka Sobalska /koncertmistrz, realizacja basso continuo/, Anna Sierosławska, 
Małgorzata Knapińska 
kontrabas 
Michał Łuczak, Kacper Bardzki 
harfa 
Joanna Tomala 

skład grupy dętej flet 

Statyści 

Maria Dzięgielewska, Katarzyna Bilińska 
obój 
Patrycja Leśnik, Adrian Hanuszkiewicz 
fagot 
Anna Walczewska, Grzegorz Niewęgłowski 
trąbka 

Paulina Zimna 
perkusja 
Daniel Piotrowski 
waltornia 
Juliusz Tkacz, Michał Dynia, Jakub Wąsek 

Studenci AM w Łodzi Agata Barwinek, Agnieszka Korzeniewska, Dagny Konopacka, Dawid Sobczyk 
Studenci AHE Marek Tęgowski , Kamil Rybińsk i , Damian Gilewski 

Organizatorzy projektu serdecznie dziękują Dyrektorowi Opery Kameralnej 
Stefanowi Sutkowskiemu za pomoc przy realizacji spektaklu. 
Pisownia postaci wg oryginalnego libretta 





Libretto 

Akt I 
Egipt wita w triumfie Cezara, zwycięzcę Pompejusza. Kornelia, małżonka pokonanego uprasza łaski Ce
zara dla swego małżonka , niestety, jest już za późno: Achillas (Achilla), generał króla Egiptu Ptolemeusza 
(Tolomeo) , przynosi Cezarowi głowę Pompejusza. Kornelia mdleje, budząc wzruszenie Achillasa, zachwy
conego jej urodą. Wstrząśnięty Cezar daje wyraz swojemu oburzeniu. Kornelia odzyskuje zmysły, wspiera
j ąc się na ramieniu swego syna Sekstusa (Sesto) . Curio, trybun i towarzysz Cezara wyznaje jej miłość, po 
czym zostawia ją sam na sam z synem. Kornelia rozpacza, Sekstus zaś przysięga zemstę. Przenosimy się 
do apartamentów Kleopatry, siostry Ptolemeusza, która śni o panowaniu nad światem . Dowiedziawszy się 
o śmierci Pompejusza , postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, drwiąc sobie z ambitnego młokosa . Achillas 
zdaje Ptolemeuszowi relację ze swej rozmowy z Cezarem, sugerując zamordowanie tego pysznego Rzy
mianina. Ptolemeusz nie ma nic przeciwko temu. Cezar przewodzi ceremonii żałobnej w hołdzie Pompeju
szowi. Przybywa Kleopatra podając się za swą powiernicę Lidię i prosząc Cezara „w imieniu swej władczyni" 
o wsparcie przeciwko Ptolemeuszowi. Zachwycony jej urodą Cezar niezwłocznie go udziela. „Nie masz potęgi 
nad piękną kobietę" stwierdza Kleopatra. Kornelia przychodzi pomodlić się przed posągiem swego męża, 
gdzie Sekstus ponawia swe śluby. Kleopatra - nadal pod imieniem Lidii - przyrzeka im pomoc, przywracając 
Sekstusowi nadzieję , której sama nigdy nie traci. W tym samym momencie, w pałacu Ptolemeusza, władca 
Egiptu i Rzymianin wymieniają kurtuazyjne , acz podszyte pogróżkami komplementy, po czym Ptolemeusz 
zaprasza Cezara do swych apartamentów, Cezar ma się na baczności . Wpada Sekstus, wyzywając Ptole
meusza na pojedynek, zostaje jednak aresztowany i wraz z matką wtrącony do więzienia. Nie wiedząc, że 
uroda Kornelii już opętała serce jego władcy, Achillas prosi ją o rękę i zostaje odprawiony. Kornelia i Sekstus 
żegnają się na zawsze. 

Akt li 
Kleopatra przygotowała dla Cezara rozkoszne przedstawienie, w którym odgrywa główną rolę. Jej powiernik 
Nireno wprowadza Cezara do jej apartamentów, gdzie przed zachwyconym wzrokiem Rzymianina odsłania 
się bogato zdobiona scena, na niej zaś pojawia się Kleopatra w kostiumie Cnoty, śpiewając przy akompa
niamencie czarodziejskiej muzyki. Cezar, sądząc nadal, że to jedynie Lidia, gotów jest podążyć za nią na 
kraj świata . Uwięziona w seraju Ptolemeusza Kornelia musi odpychać zarazem umizgi króla i jego generała. 
Achillas zawiadamia Ptolemeusza, że Cezar zginie jeszcze tego wieczora, po czym zostawia Kornelię w to
warzystwie władcy. Gdy dumna Rzymianka odpycha go z pogardą , Ptolemeusz grozi użyciem siły. Od próby 
samobójstwa ratuje Kornelię niespodziane przybycie Sekstusa. Towarzyszy mu Nireno, który odprowadzając 
matkę do haremu, wpuszcza tam również syna, by ten mógł zabić tyrana. Kornelia odzyskała nadzieję, Sek
stus zaś nabiera odwagi. Kleopatra szykuje się na przyjęcie Cezara, po czym udaje, że zasypia. Schadzkę 
zakłóca przybycie Curia, który donosi Cezarowi o spisku Ptolemeusza. Kleopatra wyjawia wówczas Rzymia
ninowi swe prawdziwe imię i pomaga mu w ucieczce. Niestety, królowa musi odtąd drżeć o własne życ i e. 

Achillas udaremnia zabójstwo Ptolemeusza przez Sekstusa, po czym zawiadamia władcę, że Cezar wymknął 
się wprawdzie jego żołnierzom, wyskakując przez okno apartamentów Kleopatry do morza, ale z pewnością 
utonął. Kleopatra zaś stanęła u boku Rzymian , przeciwko własnemu bratu. Achillas żąda od Ptolemeusza ręki 
Kornelii, król jednak odmawia, budząc tym wściekłość generała. Kornelia i Sekstus opłakują nowy, fatalny zbieg 
fortuny, tym razem jednak, to matka zapobiega samobójstwu syna. Sekstus raz jeszcze poprzysięga zemstę. 

Akt Ili 
Obrażony Achillas postanowił przejść na stronę Kleopatry. Bitwa szaleje, przynosząc zwycięstwo Ptoleme
uszowi, który zakuwa siostrę w kajdany. Kleopatra opłakuje swój los, nie wiedząc jeszcze, że nadzieja po
wraca: Cezar ocalał i szuka swych oddziałów. Sekstus i Nireno odnajdują śmiertelnie rannego Achillasa, 
który daje im pierścień, zapewniający dowództwo nad oddziałami Ptolemeusza, ukrytymi w pobliskiej grocie, 
i otwierający wrota pałacu. Cezar wychodzi z ukrycia, chwyta pierścień i wiedzie swych sojuszników do boju. 
Sekstus wierzy znów w przychylność fortuny. Cezar wdziera się do apartamentów Kleopatry, która szaleje 
ze szczęścia. W chwili, gdy Ptolemeusz podnosi rękę na Kornelię , wpada Sekstus i kładzie trupem tyrana. 
Kornelia raduje się zemstą. Triumfalna Sinfonia ogłasza zwycięstwo Cezara. Kornelia wręcza mu królewskie 
atrybuty Ptolemeusza, które zdobić będą odtąd czoło Kleopatry. 

Piotr Kamiński , Tysiąc i jedna opera, PWM SA, 2008 






