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RUBEN SILVA, dyrygent polski boliwijskiego pochodzenia. Absolwent Kon
serwatorium Uniwersytetu Katolickiego w La Paz, gdzie w latach 1974-78 
studiował dyrygenturę i kompozyCJę. Stypendysta rządu polskiego. W war
szawskiej Akademii Muzycznej studiował pod kierunkiem Stanisława Wi 
słockiego. Laureat (1983) Ili Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego 
im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Brał udział w kursie dyrygenckim 
prowadzonym przez Franco Ferrerę w Sienie, w Międzynarodowym Kon 
kursie Radia i Telewizji w Budapeszcie znalazł się w grupie finalistów. Był 

dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej (1983-1992), dyrektorem 
artystycznym Opery Wrocławskiej (1992-1994), Filharmonii Koszalińskiej 

(1994-1997), Opery Krakowskiej (1995-1997) Z Belgradzką Operą Kame
ralną, z którą współpracuje, przygotował Cosi fan tutte Mozarta i Potajem
ne malżeństwo Cimarosy Jest dyrektorem Warszawskiej Filharmonii Mło
dzieżowej (od 2000) i dyrektorem artystycznym Filharmonii Koszalińskiej. 
Współpracuje z orkiestrami NOSPR i Sinfonia Varsovia . Prowadzi działalność 
w Hiszpanii w Teatra de la Zarzuela(Madryt), Teatra Arriaga (Bilbao) i Gran 
Teatra (Kordoba). 

KRZYSZTOF NAZAR. Reżyser teatralny i telewizyjny ur. w 1949 r. Autor 
kilkunastu przedstawień teatralnych i widowisk zrealizowanych dla Teatru 
Telewizji. W latach dziewięćdziesiątych stworzył pamiętne inscenizacje dwu 
dramatów mistycznych Słowackiego (Sen srebrny Salomei, 1994; Ksiądz 
Marek, 1997). Z innych przedstawień specjalną uwagę zwróciły Drzewo 
W. Myśliwskiego, Mein Kampf G. Taboriego (Teatr Nowy, Poznań) Wesele 
Wyspiańskiego (Teatr Powszechny, Warszawa, Król umiera czyli ceremonie 
Ionesco i Mizantrop Moliera (Teatr Stary). W latach 1995-2000 K. Nazar 
był dyrektorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku, gdzie wystawił Hamleta Szek
spira, Pokojówki Geneta, Marata-Sade'a wg P. Weissa. Jako reżyser przed
stawień operowych upamiętnił się inscenizacjami dzieł Pendereckiego: Ubu 
króla (1993) i Czarnej maski (1998) w Operze i Operetce w Krakowie, gdzie 
następnie wyreżyserował Damę Pikową Czajkowskiego (2008). W Operze 
Nova reżyserował w ubiegłym sezonie Napój mifosny Donizettiego. 

MAREK CHOWAN IEC Scenograf. Absolwent ASP w Warszawie (dyplom 
w pracowni Andrzeja Sadowskiego). Współpracował z Teatrem Ateneum 
(Garderobiany Harwooda, Cyrano de Bergerac Rostanda), Teatrem Nowym 
w Poznaniu (Parady Potockiego), Teatrem Wybrzeże w Gdańsku (Anioly 
w Ameryce Kushnera, Kilka zdarzeń z życia braci Ka wg Dostojewskiego, 
Marat/Sade Weissa), Teatrem im. Jaracza w Olsztynie (Nie-Boska Komedia 
Krasińskiego). Jest autorem ponad trzydziestu realizacji dla Teatru Telewizji, 
reżyserowanych m.in. przez J. Gruzę, K. Zaleskiego, P. Szulkina, Ł. Wylężał
ka. Ma też w dorobku szereg przedstawień muzycznych. W Teatrze Roma 
był współtwórcą scenografii do Piotrusia Pana i twórcą scenografii do mu
sicali: Miss Sajgon, Grease, Pięciu Braci Moe; w Teatrze Buffo do musicalu 
Romeo i Julia, w Teatrze Komedia do Chicago. W Operze Bałtyckiej zrealizo
wał Księżniczkę czardasza, w Krakowie projektował scenografię do Czarnej 
maski Pendereckiego w reżyserii K. Nazara (1998). Jest wykładowcą w ka
tedrze scenografii warszawskiej ASP 

MAGDALENA TESŁAWSKA Kostiumolog filmowy i telewizyjny, projek
tantka mody. Absolwentka Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Ło
dzi (1969). Projektowała kostiumy do wielu produkqi filmowych: Potopu 
i Ogniem i mieczem Hoffmana, Szwadronu Machulskiego, Gniazda Rybkow
skiego, filmów Andrzeja Zuławskiego: Na srebrnym globie, Borys Godunow, 
Blękitna nuta, Szamanka. Jest autorką kostiumów do filmów dla dzieci: 
Pierścienia księżnej Anny Kaniewskiej i Dziejów mistrza Twardowskiego 
Gradowskiego. Pracowała dla teatrów dramatycznych i Teatru Telewizji. 
W Teatrze Wielkim w Warszawie przygotowała z P. Grabarczykiem kostiumy 
do Strasznego dworu Moniuszki w reżyserii A. Żuławskiego Przygotowała 
kostiumy do dwóch produkcji operowych w reżyserii M. Trelińskiego: Damy 
pikowej w Staatsoper Unter Den Linden i w Operze Narodowej w Warsza
wie, i do Andrea Chenier w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Operze Waszyng
tońskiej i w wamawskiej Operze Narodowej. Jest autorką kostiumów do 
Madama Butterfly w Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu i do wieczoru 
baletowego Szymanowski i taniec w Operze Narodowej w Warszawie. 

ZOFIA RUDNICKA. Choreograf, wcześniej solistka baletu Teatru Wielkiego 
w Warszawie. Autorka inscenizacji teatralnych i filmowych, m.in. Nienasyce
nia wg Witkacego z muzyką l Stańki (TW w Warszawie), tryptyku Gershwin 
(TR Chorzów) filmu Podróż magiczna z Gerardem Wilkiem. Współpracowała 
z Olgą Lipińską w jej kabarecie telewizyjnym. W 2000 r. w Teatrze Wielkim 
-Operze Narodowej w Warszawie zrealizowała widowisko baletowe inspi
rowane twórczością Felliniego La Dolce Vita. W Bydgoszczy przygotowała 
Śpiącą królewnę P. Czajkowskiego (1994), Don Kichota L. A. Minkusa (razem 
z U. Hlinskikh, 1996), Kota w butach B. Pawłowskiego (1997) i Promises, 
promises B.Bacharacha i N.Simona (1999). 

HENRYK WIERZCHOŃ . Chórmistrz, dyrygent, kompozytor, profesor Aka
demii Muzycznej w Bydgoszczy. Absolwent Akademii Muzycznej w War-

.,szawie. W Operze Nova, w której chórem kieruje od 1984 r., przygotował 
ponad 40 premier oper i operetek. Pod jego kierownictwem muzycznym 
weszły na afisz przedstawienia: La serva padrona G.B. Pergolesiego, balet 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków B. Pawłowskiego, Krakowiacy 
i Górale J. Stefaniego. W realizacji innych spektakli (Don Giovanni, Czaro
dziejski flet, Nabucco, Mefistofeles, Mesjasz) brał udział na zasadzie współ
pracy muzyczną Za wykonanie Mesjasza Handla prowadzony przezeń Chór 
otrzymał w 2000r. „Złotą Maskę" redakcji Dziennika Wieczornego. 

BOGUMIŁ PALEWICZ. Reżyser światła. Programista. Stworzył oświetlenie 
wielu przedstawień w teatrach Wrocławia, Poznania. Współpracował z Laco 
Adamikiem i Barbarą Kędzierską (Halka, Wrocław), Grzegorzem Jarzyną i Fe
lice Ross (Cosi fan tutte, Poznań), Wojciechem Kępczyńskim (Upiór w operze 
Warszawa), Tomaszem Koniną, Hans-Peter Lehmanem (Tetralogia Wagnera. 
Wrocław), Michałem Znanieckim (Rigoletto, Wrocław). W Bydgoszczy stwo
rzył oprawę świetlną do przedstawień Trzy kolory Chopin w Nohant (2006), 
Pan Twardowski (2007), Kopciuszek (2009), jego autorstwa są też światła 
w inscenizacjach oper Madama Butterfly (2007) i Jaś i Malgosia (2008). 





PASZCZA LWA 
Streszczenie libretta 

Akt pierwszy 

Dziedziniec Patacu Dożów. W gtębi schody 
z posągami gigantów i portyk della Carta 
z drzwiami prowadzącymi do bazyliki Świę
tego Marka. Na Jednej ze ścian ptaskorzeź
ba z lwim tbem, poniżej inskrypcja: 

DENONTIAE SECRETE PER VIA 
D'INQUISITIONE CONTRA CADĄ 
UNA PERSONA CON L'IMPUNITA 
SECRETEZA ET BENEFITll 
GIUSTO ALLE LEGI. 

Piękny wiosenny dzień w sam raz na uroczy
ste Regaty na Canale Grande. Zgromadzony 
na placu lud obserwuje spod kolumny Bar
naba - uliczny śpiewak, a zarazem szpicel 
Rady Dziesięciu. Wypatruje Giocondy, wę-
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drownej śpiewaczki, którą chciatby zdobyć, 
a która zmierza wtaśnie z niewidomą matkę 
na nieszpory. Gioconda w gtowie ma tylko 
dalmatyńskiego żeglarza, któremu na imię 
Enzo. Zaloty Barnaby oczywiście odtrąca. 
Ten w odwecie lży starą jej matkę skutecz
nie judząc przeciw niej ttum pomówieniami 
o czary. W obronie kaleki staje dzielnie 
Enzo, który w tym akurat momencie nad
chodzi, jednak tumult podburzonego ttumu 
ustaje dopiero, gdy na placu zjawia się 

Inkwizytor Alvise z matżonką. Jej wsta
wiennictwo sprawia, że niewidomej-nic JUŻ 
nie grozi, toteż ta z wdzięczności ofiaruje 
weneckiej damie najcenniejszą rzecz, jaką 
ma, mianowicie różaniec. Tymczasem Enzo 
rozpoznaje w żonie inkwizytora Laurę, ko
bietę, którą kochat przed laty, z którą los go 
roztączyt, gdy rodzina wydala ją za innego. 
Zawsze dobrze poinformowany Barnaba 
zna tę historię, wie też, że Enzo nie jest żad
nym żeglarzem, tylko Grimaldo di Santafior, 
wygnanym z Wenecji genueńskim księ

ciem. W mig też spostrzega, że uczucia ry
wala nadal są żywe, co daje mu asumpt do 
uknucia intrygi. Kiedy ttum znika w koście
le, Barnaba, sam na sam z nieprzytomnym 
z mitości mężczyzną, obiecuje mu schadzkę 
z matżonką inkwizytora. Zeby zabrzmieć 

wiarygodnie, oznajmia wręcz, że jest szpie
giem Rady Dziesięciu i pokazuje srebrny 
znak CX, który nosi pod ptaszczem. Na ko
niec przyznaje, że czyni to, bo ma w Enzo 
rywala, a chce zdobyć Giocondę. 
Gdy już jest sam, wota skrybę, któremu 
dyktuje donos do Alvisa, po czym w eu
forii, w jaką go wprawia poczucie wtadzy, 
wrzuca list do kamiennej paszczy. Jednego 
nie wie: że zdarzenie to śledzi z ukrycia 
sama Gioconda. Na placu przez który prze
biega korowód rozbawionych Wenecjan 
w maskach, zostaje Gioconda z matką, obie 
ztamane bólem i porażone zdradą Enza. 
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ROZANIEC 
Streszczenie libretta 

Akt drugi 
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Noc Brygantyna zakotwiczona u brze
gu niezamieszk ałej wysepki na lagu
nie di Fuslna. Wśród marynarzy k rę ci 

się węsząc przebrany za rybaka Bar
naba. Gdy spostrzega Enza z latarką, 
znika. Tymczasem kapitan Hekate nie 
może się doczekać Laury .. 
Ta w końcu przypływa łodzią z Bar
nabą. Czułe słowa, uściski, wyzna
nia, zaklęc ia. Spotkanie zrazu ma 
przebieg nami ętny, potem Enzo scho
dzi pod pokład, by za rządz i ć co trze
ba przed o dpłynięc i em. Laura , która 
zostaje sama, modli się pod fig urą 
Madonny. Zaskakuje ją tam wście 

kła Gioconda, bo widz i ała z ukrycia 
czułości kochanków i teraz sza leje 
z zazdrości. Dochodzi do kłót ni. Obie 
kobiety tracą w zwadz ie panowanie 
nad sobą, Gioconda gotowa jest 
nawet zasztyletować rywalkę, naraz 
jednak spostrzega zb liżaj ącą się łódź 

Alvisa, a za raz po tym, w rę ku osłu
piałej z trwogi Laury różaniec swej 
matki. Bez wahania oddaje Laurze 
płaszu. maskę i swoją łódź z wiośla 
rzem, któremu każe odpłynąć daleko 
od statku. 
Gdy na pokład wchodzi Enzo, za
miast Laury zastaje sa mą Giocondę, 
która nie kryje rad ośc i, że może mu 
pokaza ć łódź z ko cha nką odpływają

cą hen, w da l ... Z przeciwnej strony, 
blisko Hekate są ju ż zbrojni Alvisa. 
By nie dać się pojmać, Enzo podpala 
state • dla siebie zaś szuka ratunku 
w wodach laguny. 



CA' D'ORO 
Streszczen ie libretta 

Akt trzeci 

1213 

Wieczorem w pałacu Ca'd'Oro. Alviso uznal, że 
za Laura za niewierność musi ponieść śmierć. 
W rozświetlonym palacu, w którym niebawem 
rozpocznie się bal, wręcza żonie fiolkę z trucizną . 

Winna zdrady ma ją wypić jeszcze nim wybrzmi 
dochodząca zza okien uliczna pieśń - za zasło
ną, w specjalnie na to przygotowanym kącie sali, 
w którym już czeka katafalk ... Po jego wyjściu 
przed Laurą staje Gioconda, której udało się nie 
tylko wejść do pałacu, ale i ukryć akurat w tej 
sali. Również i ona ma w ręce flakonik . Zawie
ra on, jak uspokaja nieufną a nieprzytomną ze 
strachu Laurę , silny środek nasenny, który sku
tecznie upozoruje śmierć . Gdy ten jest już pusty, 
przelewa doń truciznę z fiolki Alvisa i ukrywa się 
w mroku. Zaraz potem Alviso zastaje żonę leżącą 
martwo na katafalku. 
Tymczasem w sali obok rozpoczyna się już przy
jęcie, w którego programie gospodarz kazal 
umieścić balet z przedstawieniem Korowodu go
dzin. Jak Pory roku (Le quattro stagioni) tak i Go
dziny Świtu (dełl'Aurora), Dnia (del Giorno), Wie
czoru (della Sera) i Nocy (della Notte) to alegoria 
przemijania, teatralne memento z przywołaniem 
przysłowia: Czas ucieka, śmierć goni, wieczność 
czeka . .. 
Do sali wchodzi naraz Barnaba z matką Giocon
dy, którą ciągnie za sobą, ponieważ złapał ją 
w jednej z sal pałacu . Niewidoma przysięga, że 
mod lila się w niej za zmarłych .. . Żałobny dzwon, 
który właśnie rozbrzmiewa, potwierdza czyjś 
zgon, a obecny na balu zamaskowany Enzo. poj
muje, że bije on na śmierć Laury. Wtenczas Enzo 
zrywa maskę i objawia się jako książę Grimaldo, 
a gdy Alvise odsłania zaslonę, by pokazać go
ściom, jak karze cudzołóstwo, Enzo rzuca się na 
zabójcę z bronią. Schwytany przez straż, wpada 
w śmiertelne niebezpieczeństwo, a Giocondzie 
nie pozostaje nic innego jak ubić targ z Barnabą . 
Za uwolnienie kochanka Gioconda przysięga od
dać się Barnabie. 
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CANAL ORFANO 
Streszczenie libretta 

Akt czwarty 

141 s 

Wyspa Giudecca. Przedsionek zrujnowane
go pałacu z widokiem na lagunę, a dalej na 
oświetlony plac Świętego Marka. W tym 
opuszczonym przez wszystkich miejscu 
Gioconda znalazła kryjówkę, tu też jej to· 
warzysze dowożą łodzią wciąż bezwład
ną Laurę. Teraz mają jeszcze odnaleźć jej 
matkę , którą Gioconda straciła z oczu po 
wydarzeniach w pałacu Alvisa. Trzymając 
w ręce fiolkę z jego trucizną Gioconda 
daje się ponieść gorzkim myślom o śmier
ci: własnej - samobójczej - i Laury, której 
mogłaby przecież się pozbyć, gdy tak leży 
bezsilnie zdana na jej łaskę albo niełaskę .. 
Z dala, z wody dochodzą głosy gondolie· 
rów - jeden z ponurą nowiną, że w kanale 
Orfano znów znaleziono zwłoki. Z zamy
ślenia wyrywa Giocondę uwolniony z wię
zienia przez Barnabę Enzo. Gdy Gioconda, 
ironizując, oznajmia mu, że grób Laury 
jest pusty, Enzo, który opacznie pojmuje 
ten gorzki żart, rzuca się na nią z nożem, 
pierwsze bowiem, co przyszło do głowy, to 
podejrzenie, że zdradzona kochanka mu
siała zbezcześcić grób. W tej samej chwili 
Laura budzi się wreszcie z długiego snu. 
Błogosławiąc wielkoduszność Giocondy 
w chwilę potem uszczęśliwieni kochanko· 
wie umykają z Giudecchi jej łodzią. 
Teraz mogę już umrzeć - utwierdza s ię 

w swym postanowieniu Gioconda, w któ
rej zapadła myśl, że z sobą skończy. Nad
chodzi Barnaba odebrać zapłatę. Chcialeś 

mojego ciala, to je masz - słyszy patrząc 

bezsilnie, jak kobieta, której pożąda, wbija 
sobie w serce nóż. Mściwych słów, jakie 
Barnaba próbuje jej jeszcze wykrzyczeć do 
ucha, o tym, że zatopił jej matkę w kanale, 
Gioconda już przypuszczalnie nie słyszy. 
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Józef Baliński 

SZEŚĆ SCHEMATYCZNYCH POSTACI SCENICZNYCH 

W REPUBLICE BOBRÓW 

Moi koll'dzy muSJ4 m1 ro wybaayt. ale jl'dynym. który mógłby dlli nJplSa( wielką op„~. 1es1 on /Verdi/ 
Rossini w b'.c1e do Rirordieyo z 18 kwietnia 1868 1. 

Biedny Pond11cl/Jr Ptzf'flez Jesl jeszcze sr/ny i mlodyl 
erd1 w h!<1e do 8011a' 11 siyan1a 1886 roku. na wiei( a chorobie Pondliellega 

Bil'dny Pon<hiel/I! Taki poaciwy. //dolny bardzo muzyk 
Verdi w liścre da Rrcord1ego po śm10rC1Ponchiellego116 s1ycznia 1886). 

Gioconda ma wszystko, czego operze trzeba, by trafić na listę repertuarowych atrak
cji: pikantne libretto z ponurą fabutą i frapującym personelem perwersyjnych postaci, 
kilka wokalnych szlagierów, w tym arię, której blask zna każdy tenor i każdy amator 
wysokich męskich gtosów, udaną scenę baletową, wysoko cenioną nawet przez tak 
wybrednego estetę w kwestiach muzycznych jak Eduard Hanslick ... Jeśli do tego do
dać dwie znakomitości literackie jako patronów libretta, ,,turystyczną" Wenecję w tle 
i mylący, nawet w dwójnasób mylący tytuł, rzec można, że dzieło Ponchiellego zalet 
ma wprost nadmiar ... 
Czegoż zatem mu brak, albo gdzie tkwi jego słaby punkt, że na scenie pojawia się 
rzadko? I nie zawsze z dobrym przyjęciem. Jako silly ald piece (co jest aluzją do recenzji 
G. B. Shawa z 1884 roku) powitał przedostatnią „metropolitalną" inscenizację (1966) 
opiniotwórczy nowojorski krytyk. W Europie (poza Południem) w ostatnich dziesięcio
leciach na afisz wprowadziło ją tylko parę poważnych teatrów, a i w Polsce w minio
nym pótwieczu wystawiono ją wszystkiego cztery razy, po razie w Poznaniu i Byto
miu, i dwukrotnie we Wrocławiu - za drugim razem pod gotym niebem i z Odrą jako 
dekoracją i arcyatrakcją ... Nasz najnowszy dwutomowy podręcznik operowej wiedzy 
tłumaczy ten osobliwy stan rzeczy kłopotem, jaki sprawia zebranie sześciu solistów, tak 
jakby Don Carlosa albo Aidę (by już przemilczć Falstaffa) można było opędzić mniejszą 
liczbą głosów czy śpiewakami gorszej jakości ... Odpowiedzi należałoby zatem szukać 
w poważniejszej literaturze przedmiotu, tyle że ta przedstawia się nader skąpo; jakaś 
okolicznościowa monografia sprzed CJziesiątków lat, jakiś regionalny zeszyt naukowy, 
jakiś wiedeński doktorat, który nie ukazał i już zapewne nie ukaże się w druku, wszyst
ko to świadczy o słabym zainteresowaniu fachowców zarówno operą jak i jej twórcą. 
A przecież sukces, Jaki Gioconda odniosła, kiedy wchodziła na scenę - w kalenda
rzach stał wtenczas rok pisany cyframi: 1·8·7·6 - zapowiadał jej lepszą przyszłość. 
Swoją drogą był to wyczekiwany i upragniony sukces. Nie tylko przez kompozytora. 
co się rozumie samo przez się, ale i przez wydawcę, krytyków, właścicieli teatralnych 
antrepryz, słowem, całą włoską operową industrię. Czym ona wtenczas była, i jaki 

miało to wpływ na bieg spraw, najprędzej uzmysłowi garstka liczb. W dzisiejszej Polsce 
społeczny popyt na operowe widowiska zaspokaja dwanaście teatrów. Niemcy, któ
rych jest dwa razy tyle co nas, mają ich coś koto stu. W jednoczących się Włoszech, 
w latach 1871 - 1886, instytucji tego pokroju było ponad dwieście. I wielkie i śred
nie miasta musiały posiadać swoje teatry, miały je nawet prowincjonalne mieściny 
o tak egzotycznych nazwach jak Mori, Suzzara czy Savigliano, zupetnie skrajnym przy
padkiem jest sycylijskie Racalmuto, wioska do dziś, która sprawita sobie miniaturowy 
teatr opery w tym samym roku co Paryż Pa lais Garnier. .. Już Stendhal nie mógł się 
wprost nadziwić, że taka wólka jak Como, której ul ice obrosły chwasty, miała szykowny 
teatr z portykiem wspartym na sześciu korynckich kolumnach ... Neapol miał w tych 
latach dwadzieścia jeden operowych scen, Florencja osiemnaście, Turyn czternaście , 

Mediolan, gdzie rozwielmożniła się La Scala, zaledwie trzynaście ... A ówczesna 
opera włoska to teatr współczesny ." Staroci grano niewiele, jeśli już, to z konieczności, to 
jest niedoboru czy braku nowości . Zapotrzebowanie na nowe tytuły było przeogromne. 
Podaż mniejsza, ale też wielka. W piętnastoleciu, o którym mowa, badacze odnoto
wali najmniej czterysta jedenaście nowych dzieł. Ich autorów znamy z nazwisk, które 
mało co dzisiaj mówią, ich partytury konserwuje biblioteczny kurz. Problemem byt brak 
talentów. Po wielkich mistrzach pozostała tylko pamięć. Rossini zmarł w 1868 roku, 
lecz przecież milczat uparcie już od 1829 roku; Bellini zgasł w 1835 roku; Donizetti 
i Vaccai w 1848; Paccini i Mercadante dożywali swych dni - pierwszy w cichości, drugi 

. kalectwie, obaj, jak się łatwo domyśleć, nietwórczo. Od prapremiery Aidy, panuje prze
świadczenie, że w ich ślady poszedł i Verdi. Nikogo to specjalnie nie dziwi, bo w końcu 
miał już sześćdziesiąt lat, (tylko) dwadzieśc ia sześć oper w dorobku i aż trzy radykalne 
reorientacje twórcze ... Wśród chętnych na pusty tron najmocniej hałasował Stefano 
Gobatti, nie tyle bombastycznymi Gotami co brutalną antyverdiowską kampanią. 
W takich, z grubsza rzecz biorąc, okolicznościach Tulio Ricordi zamawia u trzydzie
stoletniego Ponchiellego operę. Kompozytor pochodzi z okolic Cremony. Jest ambitny, 
zdolny, pracowity,...uparty, chyba skromny. W Mediolanie dał się poznać ciepło powi
tanymi w Teatra dal Verme Narzeczonymi według Manzoniego (1872) i już chłodniej 
ocenionymi Litwinami zainspirowanymi Mickiewiczem i wystawionymi w La Scali. Dla 
Ponchiellego kontrakt z Ricordim był wyróżnieniem i wyniesieniem, wydawcy ewentu
alny sukces dzieła otwiera! widoki na spore zyski. Więcej ryzykowat Ricordi, toteż to 
on dla pewności narzucił kompozytorowi wszechstronnie utalentowanego librecistę , 

a ten wpadł na pomysł ze sztuką Hugo. Ponchieliemu nie podobał się ani francuski dra
mat, ani modny poeta Boito, o zdanie go jednak nikt naprawdę nie pytał, wspótpraca 
układała się źle. 

Dramaturgia Hugo ma ztą opinię. W najlepszym razie polaryzuje stanowiska. W dzi
siejszym teatrze, gdzie dramat liczy się mniej niż „wizja" czy teatralna „koncepcja", 
a słowo (pierwsze i ostatnie) ma zwykle reżyser, Hugo, paradoksalnie, mógłby znaleść 
lepsze zrozumienie. Do niedawna było inaczej . Thibaudet (1936) uważa go za „ofi arę 
teatru". Pendell (1947) zebrał listę zastrzeżeń krytyki i wśród najczęstszych przewin 
wymienia nadużywanie groteski, lekceważenie historii i psychologii, efekciarstwo, em
fazę, ekscesy stylu ... Steinera (1961) razi w jego spektakularnych dramatach profuzja 
efektów bez uzasadnienia oraz melanż banału i gwałtu. Rezultatem tego wszystkiego 
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plus dominacji teatru nad dramatem jest - jak to ujmuje Steiner - zwykły melodra
mat. .. W ciągu piętnastu lat Hugo stworzył wtasną poetykę teatru. Logika zdarzeń 
liczy się w nim mniej niż wyostrzanie konfliktów, postać (jak choćby) Hernani, to nie 
bohater z biografią i jakąś jednak psychiką, tylko uosobienie którejś z kosmicznych sit 
(forces). Ty myślisz, żem ja taki, jak wielu ludzi, co prostą idą drogą do pewnego celu?/ 
Mylisz się! Jam jest si/a, co przed siebie rwie się, I Żywiol ślepy i gluchy, który los gdzieś 
niesie - I Dokąd? Nie wiem ... 
Dziewiętnasty wiek nie miat większych trudności ze zrozumieniem specyfiki tej kon
cepcji. Dramatów Hugo nie ma sensu opisywać analitycznie, niezależnie od stopnia 
uczciwości tej analizy- pisał w 1839 roku paryski krytyk. Hugo ma/o dba o to, jak prze
biega jego poemat; przedstawia temat, oświetla go w czterech lub pięciu kluczowych 
sytuaqach, co czyni mistrzowską ręką, z resztą zdaje się na przypadek, przygotowanie 
sytuacji, respekt wobec konwencji, zasada prawdopodobieństwa - wszystko to jest, 
gdy to możliwe, natomiast namiętnośo~ patos, barwy żywe, gorące - tym wszystkim 
Hugo obdziela szczodrze. 
Mamy tu, przy okazji, wyjaśnienie bezprzykładnej kariery, jaką Wiktor Hugo zrobi! 
w dziewiętnastowiecznej operze. Znowu warto sięgnąć do liczb. Czternaście jego dzieł 
zaprzątato uwagę siedemdziesięciu jeden kompozytorów. Katedra Marii Panny w Pary
żu (1831) jest literackim źródłem siedemnastu oper; Maria Tudor (1833) zainspirowata 
dziesięć, Ruy Bias (1838) dziewięć, Burgrabiowie (1843) sześć, Hernani i Nędznicy po 
pięć. Marion Delorme (1831) i Czlowiek śmiechu (1869) po trzy, zakazany przez cenzurę 
Król się bawi (1832) i Lukrecja Borgia (1833) po jednej. Dobre wzięcie ma również 
Angelo, tyran Padwy z 1835 roku; prócz Mercadantego, któremu bał się ponoć wejść 
w paradę Ponchielli, ten romantyczny dramat z dziejów Wioch posłuży! za kanwę oper 
Villate'a, Bruneau oraz ucznia Moniuszki, Cezarego Cui, który petersburską premierą 
swej dwuaktówki ubiegt Giocondę o dwa miesiące . Jeśli zadaniem Boita byto zapew
nienie nowej operze atrakcyjnego tek.stu, to wybór Hugo byt bez wątpienia trafny. 

Arrigo Boito to człowiek o zmiennych wprawdzie, lecz zwykle jasnych i wyrazistych 
poglądach. Spierać się z nim musiało być trudno, bo prócz talentów, a byt dobrym po
etą i niezłym kompozytorem, miał wykształcenie, ro z ległą wiedzę i błyskotliwy umysł. 
Autorytety szanował, ale bez czołobitności; już jako dwudziestolatek (1863) w oficjal
nym toaśc ie w La Scali, naurągał - nie wymieniając nazwisk - Verdiemu i Manzonie
mu, dwu „nietykalnym" znakomitościom Risorgimenta. Pierwszego nazwał ramolem, 
drugiego kretynem, obu obwinił o doprowadzenie kultury włoskiej do stanu uwiądu .. 
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Giuseppina Strepponi, po tej obeldze wymierzonej w męża (1879), charakteryzuje go 
mimo wszystko w ciepłych słowach: ... nerwowa, strasznie pobudliwa natura! Gdy co 
wzbudzi w nim podziw, wpada w entuzjazm, bywa jednak, czasem z czystej przekory, 
że skfonny jest do przesady i w antypatii. Wszystko to odbywa się w krótkotrwafych 
paroksyzmach, i tylko wtedy, gdy rozum i nastrój chwili, czy lepiej - gdy przeciwstaw
ne emocje wzajemnie sobie przeczą. Jego lojalność i poczucie sprawiedliwości i tak 
biorą górę i przywracają tym wynurzeniom pion.. Boito był, choć zabrzmi to nie
wiarygodnie, bodaj jedynym we Włoszech (poza Verdim), który traktował operę jako 
poważny problem estetyczny. Z tej racji to psioczył, to brat w obronę, to znów psioczył 
i znów brał w obronę Verdiego, z tego samego powodu krytykował, wychwalał, na 
nowo krytykował Wagnera tłumacząc równocześnie Rienziego czy Tristana. Przyszłość 
opery włoskiej wiązał jednak trzeźwo z francuską propozycją grand opera. Stworzył 
czternaście librett, ale właściwie żadne z nich (łącznie z trzema napisanymi dla sie
bie) nie trafiło na kompozytora, którego potencja i kompetencje zapewniłaby równie 
ambitną muzyczną treść . Dopiero w dwu ostatnich udało mu się wyprowadzić operę 
z morza banału, co zapewniło mu trwale miejsce w dziejach opery. Paradoksem jest, 
iż dokonał tego ze starszym o kolejne dziesięciolecia „zramolałym" Verdim: najpierw 
w Otellu (1887) następnie w Falstaffie (1893), czyli na tym samym literackim terenie, od 
którego zaczyn ał, bo debiutował librettem Am/eta . .. 
Z Hugo, który był poetyckim idolem jego młodości, wymieniał listy. O wyborze Ange
la przesądziła jednak nie znajomość, tylko możliwości, jakie ten dramat z 1835 roku 
otwierał przed autorem o tak żywej jak jego wyobraźni. Zasięg i zakres dokonanych 
przez niego zmian jest zjawiskiem wprost bezprzykładnym, zwłaszcza że związek 

libretta z pierwowzorem pozostał właściwie naruszony. A Boito, na dobrą sprawę, 
zmienił wszystko: imiona postaci, ich wzajemne relacje i liczbę, podział na akty i przy
pisane im tytuły, miejsce i czas akqi, nawet sposób rozwiązania głównego konfliktu. 
Hugo ulokował swój dramat w Rzeczypospolitej Weneckiej 1549 roku, miejscem zda
rzeń historii nie jest jednak laguna, tylko terra ferma, ściślej - pobliska Padwa. Boito 
stamtąd pochodził , swoje miasto, z jego świętym Antonim i średniowiecznym uniwer
sytetem, uznał za kiepskie tło dla operowego dramatu, któremu zawsze warto przydać 
splendoru w dekoracjach. Co innego Wenecja, zwłaszcza że na jej punkcie bzika ma cały 
dziewiętnasty wiek. Ponury klimat dramatu nasunął mu myśl. by akację przesunąć na 
wiek siedemnasty - czas rozkwitu weneckiej opery, ale i pierwszych oznak przyszłego 
upadku miasta. Zmianie uległa też konstelacja postaci. Hugo podporząd kował ją zasa
dzie symetrii: tytułowy Angelo (tyran z temperamentu, bo z urzędu po prostu podesta) 
obok żony, arystokratki (Catarina Bragadini}, chce mieć jeszcze kochankę, i w tej roli 
widzi aktorkę Tysbe. Jest też drugi męszczyzna - kochanek Tysbe, który w żonie An
gela odkrywa wielką miłość sprzed lat, a w sobie to, że stary afekt wcale nie wygasł. 
Złym duchem historii jest szpieg Rady Dziesięci u o nazwisku albo przezwisku Homodei. 
W swych poczynaniach kieruje się on mściwą chęcią pokarania Catariny za to, ze go 
niegdyś odtrącita. Los zaczyna mu sprzyjać, gdy w Rodolfie rozpoznaje nie tylko szczę
śliwego rywala, ale i niebezpiecznego dla władz potomka byłego tyrana Padwy .. 
Postaci matki w dramacie nie ma; jest tylko o niej mowa, Tysbe bowiem jest od daw
na sierotą. Zorganizowana przez Homodei schadzka ma pogrążyć Rodolfa i Catarinę, 
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Tysbe jednak ratuje i niewiernego kochanka, i własną rywalkę, gdy spostrzega przy jej 
łóżku krzyż swej matki, której życie uratowała niegdyś pewna dama ... Do dramatu 
dochodzi, gdy w ręce Angela wpada list Rodolfa z planem ucieczki. Niewierna mę
żatka musi zaptacić za to gtową Za radą Tysbe mąż ustępuje i godzi się na truciznę, 
a fiolka miast trutki zawiera środek nasenny. W końcówce pomitowania już nie ma: 
Rodolfo jest przekonany, że Catarinę otruto, i za to nieszczęście przeklina Tysbe; Tysbe, 
dla której przyszłość bez niego nie ma sensu, domaga się, żeby ją uśmiercił. Rodolfo 
ulega, a decydujący cios zadaje akurat wtedy, gdy Catarina zaczyna się budzić. Ostatni 
monolog Tysbe trwa długo i JUŻ zaczyna się dość nieznośnie: Umieram ... Może cza
sem pomyślisz o mnie ... Może powiesz wtedy do siebie: ta ma/a jednak by/a dobrym 
czlowiekiem . . 
U Boita relacje postaci rysują się ostrzej i nowocześniej. Po trosze tak jak u Sartre'a 
w Przy zamkniętych drzwiach Barnaba(Homodei) pożąda bez wzajemności Giocondy 
(Tysbe); Gioconda bez wzajemności kocha Enza(Rudolfo); ten z wzajemnością (za to 
bez specjalnego szczęścia) kocha Laurę (Catarina). Laura ma męża, którego nie kocha, 
on jednak na swój sposób (chyba) ją kocha, choć uważa za własność, traktuje jak 
rzecz, na koniec zabija z zimną krwią. Dramat bohaterów Hugo spełnia się w ciągu 
trzech dni, stąd na Journees czyli Dni, nie na akty dzieli się jego sztuka, której zdarzenia 
toczą się głównie nocą i przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych. W wielkiej ope
rze w dekoracyjnym stylu intymności tego pokroju rozczarowatyby tylko publiczność, 
a Gioconda już z założenia nie mogła być niczym innym jak włoskim wydaniem grand 
opera, bo tylko w takiej postaci mogła mieć szanse na sukces. li cartellone La Scali 
z 1876 roku daje wgląd w to, jak silna była wówczas dominacja francuskiego wzorca; 
prócz Giocondy zapowiadane są jako nowości: Sprzymierzenie (La Lega) Josse'a, Karol 
VI Halevy'ego, Luce Gobattiego oraz Hugonoci i Afrykanka Meyerbeera. W La Fen i ce 
w Wenecji za największe atrakcje lat 1870-1890 uchodzą dwie ostatnie opery, po 
nich Hamlet Thomasa, po nim Faust Gounoda, po nim Lohengrin ... Sam Boito, entu
zjazmuje się Meyerbeerem przynajmniej od 1864 roku, gdy w artykule zamieszczonym 
w Le Figaro (18.02) wychwala scenę cieni w Robercie Diable i wschodu stońca w Proroku. 
W Wenecji, jak wielu innych dekadenckich artystów, widzi miasto dekoracyjnej śmier
ci. Na pierwszy akt, któremu Hugo dat tytuł Klucz, wybiera skondensowany obraz 
z dziedzińcem pałacu Dożów i jego słynnymi schodami w tle (Scala dei Gigant1), przą 
ściem do bazyliki San Marco i paszczą lwa, która jako skrzynka pocztowa na 
donosy, jest też nagłówkiem pierwszego aktu. Kończąca obraz Furlana w pier
wotnej wersji miała tańce i chór. Od 1880 roku widowisko wyparły kościelne or
gany, a ich niebywałą karierę w operowym teatrze (Gioconda, Rienzi, Lohengrin, 
Cavalleria rusticana) zapoczątkowali Meyerbeer i jego Robert Diabel (1831). 
Akt drugi otrzymał tytut Różaniec. Hugo, u którego rozpoznanie dobrodziej
ki następuje w sypialni, dał mu nagłówek Krucyfiks, w obu przypadkach chodzi 
o sakralny rekwizyt, którego widok sprawia, że w bohaterce wdzięczność bie
rze górę nad instynktem zemsty. Boito rozgrywa to zdarzenie w plenerze: na pu
stym brzegu niezamieszkałej wyspy laguny di Fusina. Pomysł z umieszczeniem 
akcji na statku nasunęła mu pewnie Afrykanka, największe operowe monstrum 
Meyerbeera (1865). Opis miejsca z takim jeJ topograficznym szczegółem jak skromniutki 
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maryjny ołtarz, pozwala identyfikować to miejsce z wysepką, na której stoją ruiny 
klasztornego kościoła S. Giorgio. Canale di Fusina, jedyne miejsce, gdzie zakotwiczenie 
brygantyny Enza jest w zgodzie z zasadą prawdopodobieństwa, nazywano kiedyś Fosą 
Niezadowolonych (Fossa dei malcontenti). Odprowadza on do laguny wody Brenty 
i jest spławnym traktem, którym patrycjusze weneccy docierali do will na lądzie. Dla 
dramaturgii zdarzeń ważna jest okoliczność, że jedyną drogą, którą statek wielkości 
brygantyny mógł stamtąd uciec, to Canale San Marco, dlatego Enzo, nie ma wyjścia 
i podpala pokład. A pożar w akcji to perspektywa spektakularnych efektów scenicz
nych, z czego Boito jako tłumacz Rienziego, doskonale sobie zdawat sprawę. Gorzej 
natomiast poszlo mu w tej scenie ze stawem, zwlaszcza pod koniec, gdy heroiczna 
retoryka Enza szeleści jak wysuszony papier. 
Trzeci akt opery przeszedł caly szereg gruntownych przeksztalceń. Ważnym tego po
wodem byly trudności w dostosowaniu dramatu do konwencji grand opera, gdzie nie
odzowna jest wielka scena z baletem. U Hugo jest to ostatni akt dramatu, w którym 
Rodolfo zabija złoczyńcę Homodei i uśmierca Tysbe. Boito nie śmierć tu czyni głów
nym tematem i motorem akcji tylko sadomasochistyczne napięcie erotyczne. Dialog 
Giocondy z Barnabą, który ma ratować Laurę, to, jak wiemy, ten ustęp libretta, który 
wszystkim napsut najwięcej krwi . Ponchielli nie rozumiał intencji poety i domagał się 
tekstu na piękny śpiew i piękne melodie, bo tego przecież, jak pisat do Ricordiego, 
oczekuje od niego publiczność ... Boito dla odmiany byt zdania, że targ, który Gioconda 
musi spłacić ciałem, to niewydarzone miejsce dla słodkich kantylen. Na melodyczny 
gest - z konieczności instrumentalny - Ponchielli otrzymał więc miejsce dopiero na 
koniec aktu, za to efekt, jakie to zakończenie wywiera, zachęci\ do naśladownictwa 
Catalanich, Puccinich, Mascagnich ... Miejscem akcji i tytułem tej sekwencji opery jest 
Ca d'Oro, słynny bizantyjsko - gotycki pałac. który ród Contarinich zbudował przy 
Canal Grande (1421-1440). Boito, ma się rozumieć, mógł znaleźć dla tych zdarzeń 
skromniejsze miejsce, na przyklad palazzo historycznej rodziny Badoer (tak się przecież 
nazywa Alviso), przy Campo Bandiera e Moro. Jego intencją byto jednak wnieść do 
Giocondy jak najwięcej lokalnego kolorytu. 
Tytul li Canal Orfano w ostatnim akcie to i ukton w stronę Hugo, i literacki fortel. 
Z miejsca, w którym zdarzenia się tu toczą, kanału tego nawet nie widać. To jest z dru
giej strony Giudecchi, z ruiną patacu, z której widać Bacino S. Marco, Piazettę z Pa
łacem Dożów, bazylikę i fronton Biblioteki Marcjańskiej. Taki widok otwiera się tylko 
z poludniowego krańca wyspy, z okolic kościoła li Redentore, a Canal Orfano ciągnie 
się od pólnocnej strony. Jego znaczenie w dramacie sygnalizują dochodzące z oddali 
glosy gondolierów: Nel Canal Orfano ci sona de 'morti. Hugo nie tylko przywoluje to 
miejsce w tekście, ale cytuje w Poslowiu ustęp z dokumentu z 1454 roku, który jest 
znany jako Statuti dell'lnquisizione di Stato. Szesnasty ich rozdział nakazuje potajemne 
topienie niewygodnych w tym właśnie miejscu. W Giocondzie los taki spotyka matkę 
bohaterki, a wspomniana pieśń gondolierów to dramatyczny sygnał tego zdarzenia. 
W otwierającej akt arii (w rzadkim metrum na 9/8) Gioconda celebruje samobójczy 
rytuał. Przebijający z niej jawny masochizm czyni z tego ustępu jedno z najniezwyklej
szych miejsc w całej historii włoskiej opery. (Puccini dostrzegł to i nawiązał do niego 
w arii kawalera Des Grieux w Ili akcie Manon Lescau). Zaraz potem muzyka jeszcze 
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dalej odchodzi od stroficznego schematyzmu. Gdy Enzo wyciąga sztylet, żeby zabić 
Giocondę, słyszy jej krzyk: Oh gioia! M'uccide! (Co za rozkosz, on mnie zabije!) To 
splątanie namiętności miłosnej z pragnieniem śmierci oraz nieznośnie (dzi ś) melodra
matyczne słowa pochodzą ze słownika i składni sadomasochistycznej erotyki deka
denckiej literatury umbertiańskich Włoch . Jeszcze parę dziesięcioleci później Puccini 
- z autoironią, ale i oczywistym nawiązaniem do ostatniej opery Boita, określi ten rys 
słowami instinto neroniano. Bo też w Neronie Boita, którego tekst ukazał się drukiem 
w 1901 roku, trafiamy na podobny dialog: Czego chcesz? pyta Neron, Umrzeć przez 
ciebie, odpowiada Asteria, natarczywie błagając: Rozszarp mnie' Zabij mnie! Chcę 
umrzeć, gdy mnie ca/ujesz ... Ah, co za rozkosz! Ostatnie słowa wypowiada już albo 
wykrzykuje ze sztyletem w sercu ... 
Fascynacja makabrą sprzężoną z rozpustą, upodobanie do potworności czy wynatu
rzeń, rozkosz zadawania sadystycznych mąk - w Giocondzie wszystko to jest: gotycki 
katafalk Laury z ponurym balem w tle, chutliwa nikczemność Barnaby, okrucieństwo, 
którego ofiarą pada ślepa kobieta, samobójczy rausz tyułowej bohaterki ... Immora
lizm libretta dopełnia jego amoralizm: apologia małżeńskiej zdrady (Laura), obojętność 
wobec niepisanych etycznych praw (egoizm Enza, jego postawa wobec Giocondy). Po 
wszechnie znany we Włoszech wiersz, którym Boito wszedł do podręczników literatury 
- Dualizm z drugiego tomiku I libro dei versi - sporo mówi o jego antytetycznym wi
dzeniu świata: Jestem świat/em i cieniem; anielskim /Motylem lub nędznym robakiem/ 
Jestem upadlym cherubinem/ Skazanym na blądzenie po świecie/ Lub demonem, który 
unosi się I Na skrzydfach ku odlegfemu niebu. W Królu Niedźwiedziu (Re Orso, 1865), 
który poeta napisał po włosku, po łacinie i po prowansalsku(!), otaczający świat to 
pandemonium przeklętej trójcy króla, kata i karla. S'annienti tutto- Chcę, by wszystko 
przepad/o wola Barnaba w I akcie. Jam jest duch, który neguje wszystko - oznajmia za 
Goethem tytułowy bohater opery Mefistofeles. Dręczy cię twój demon - szydzi w Otel
lu Jago - i dodaje: a tym demonem jestem ja ... 
Ponchielli nie był twórcą, który dałby się uwieść tak wyrafinowanym estetycznym kon
cepcjom. Pomysły tego rodzaju wprawiły go tylko w panikę, bo nawet ich nie rozumiał. 
Z Bo item dzieliło go wszystko, wiele go też musiało w nim irytować. Z relacji, jakie o nim 
mamy, wyłania się postać zalęknionego prowincjusza. Kogoś, kto w barze weźmie do 
ust nie swoją filiżankę, a w deszcz będzie chodzić z zamkniętym parasolem pod pachą. 
Był synem sklepikarza z Paderno Faso/aro (które obecnie nazywa się Paderno Ponchielli) 
Wyksztatcenie muzyczne zdobył dzięki wsparciu zamożniejszego niż jego ojciec kupca. 
Tak jak Boito był uczniem matematyka Mazzucato. Piero Mascagni, dla którego był mi
strzem, użala się nad jego dolą, nad męką poniżeń i upokorzeń utaletowanego muzy
ka, który musiał zarabiać na chleb ji)ko organista, chórmistrz, kapelmistrz capstrzyków. 
Tworzył w czasach, kiedy o wartościach estetycznych muzyki decydowały architektoni
ka, konstrukcja, styl, maniera, symbolika. On sam był zdania, że w sztuce li czą się serce, 
dusza, zrozumiały język, chwytliwe melodie ... Jego korespondencja często przeczy 
jednak wyobrażeniom o dobrodusznym poczciwcu, nierzadko też ujawnia skrywane 
kompleksy. Mefistofelesa Boita nazywa kąśliwie muzycznym mastodontem ... Wydaje 
mi się - pisze do znajomego z Rzymu - że niektórzy kompozytorzy poszli już za daleko 
i że nie bez powodu nazywa s ię ich muzykami przyszlości. Należą wszak raczej do 

gatunku symfonicznej muzyki orkiestrowej, gdyż poplątali ten styl ze stylem, jakiego 
potrzeba w teatrze, gdzie, jeśli dyrekcja chce mieć naprawdę zysk, trzeba grać tak, by 
by/o to zrozumiale dla ca/ej publiczności. Także dla zegarmistrzów, handlarzy węglem 
czy sprzedawców laku do listów. .. Kiedy dostał od Boita pierwsze akty Giocondy, 
napisał do przyjaciela z wydawnictwa: Wciąż czytam i czytam oba akty Boita, które 
znajduję jako bardzo piękne . Obawiam się jednak, że będą wymagać muzyki równie 
trudnej jak to libretto, to jest nie prostej, jeśli chodzi o styl, i z kiepskimi widokami na 
sukces. Tedy pytam sam siebie. co z publicznością? Myślę, że dla publiczności w/oskiej 
nie ma co tak się przejmować dramatem, bo wtedy trzeba sięgać po rytmy nie wpada
jące w ucho, należy lepiej obsadzić orkiestrę i mieć artystów, jakich nie mamy, i jakich 
nie mieliśmy zbyt wielu nawet w czasach Rossiniego czy Belliniego ... 
Prapremiera Giocondy odnotowana została jako sukces, przedstawienie jednakże szło 
tylko cztery razy. Potem Ponchielli naniósł do partytury szereg poprawek, skrótów, 
i zmian. W zrewidowanej wersji tego samego roku opera weszła na scenę Teatra Ros
sini w Wenecji (18 października). Kolejne metamorfozy partytura przeszła krótko przed 
rzymską premierą w Teatra Apollo (23 stycznia 1877). W realizacji genueńskiej, w Te
atra Politeama (27 listopada 1879) pojawiły się nowe modyfikacje, zwłaszcza w tekście 
libretta, tych zaś dokonał już niejaki Angelo Zandarini ... Mniej więcej w tej samej 
wersji 12 lutego 1880 roku wznowiła Giocondę La Scala. Póżniej Ponchielli powracał 
do dzieła jeszcze nieraz, i wracałby zapewne jeszcze częściej, gdyby nie zaskoczyła 
go przedwczesna śmierć. Materiału miał dość : w samych tylko nowojorskich zbiorach 
Pierpont Morgan Library spoczywa plik 800 stron niewykorzystanych szkiców. 



... to poważna sprawa, nawet podwójnie poważna, jeśli wziąć w rachubę sze
reg w tym libretcie miejsc, do których nie mam żadnego przekonania ... Do
świadczenia, jakie może mieć taka Stawa /Boito/, rzecz jasna nie mam, ale znam 
wioską publiczność i wiem przynajmniej, czego się trzymać, żeby opera wesz/a 
na scenę i jakoś się na niej utrzymafa .. . 

Ponchielli do Eugenia Tornaghi, przyjaciela i prokurysty wydawnictwa Ricordi, 26 maja 
1875 

. . . ta Gioconda! Ze sto razy na dzień albo i więcej próbuję się od niej odczepić. 
Powodów jest dość. Po pierwsze, nie mam za grosz zaufania do libretta. Jest 
zbyt pogmatwane i dla mojego sposobu komponowania jakoś niestosowne. Do 
tego te wiersze, strasznie skomplikowane w formie ... Ja potrzebuję poety, co 
pisze dla muzyka, a nie dla siebie jako poety. .. Skladniki tej Giocondy to wście
klość, zazdrość, samobójstwo i trutka... Dużo przesady. .. Publiczność chce 
jasności, melodii, klarownej formy, a my robimy wszystko, by to pogmatwać. .. 

Ponchielli do Eugenia Tornaghi, 3 czerwca 1875 

Nie tak szybko jestem rad z tego, co zdziałam, toteż ślęczę i wciąż coś na nowo 
przerabiam. Dlatego chcę, by Giulio /Ricordi/ o tym wiedziaf. Trzeba go powia
domić, bo może go to narazić na straty, jeśli opera nie będzie gotowa na Wielki 
Post. Chcę ci też teraz powiedzieć, żeby uniknąć rozdźwięku, że powinienem już 
otrzymać wyplatę. To kwestia, na którą jestem bardzo czuty. Mając zaś wzgląd 
na trudności, jakie nastrecza libretto, nie czuję się zobowiązany dostarczyć ope
rę Giuliowi w terminie, którego sobie zażyczył ... 

Ponchelli do Eugenia Tornaghi, 19 sierpnia 1875 

Najmilszy Boito! Potrzebuję od Ciebie zakończenia opery, które będzie inaczej 
brzmieć niż to, co Barnaba teraz mówi. Ponadto musisz mnie poinformować, 
czy w concertato wers Tetri orrendi! Audacie orrende! (Straszliwa ciemność, 
okropna zuchwafość') pasuje dla chóru? Mam nadzieję, ze Cię zobaczę w Genui, 
bo chcę Ci pokazać, gdzie potrzebuję dodatkowych wierszy w lamento Giocon
dy w pierwszym akcie. To wiersze, które chcę potem powtórzyć w czwartym, 
gdy przed przyjściem Enza popada w rozpacz. 

Ponchielli do librecisty Ariga Boito, 5 stycznia 1876 

Gdybym mia! mniej skomplikowane libretto, opera, być może, by/aby już go
towa, a brakowa/oby co najwyżej instrumentacji. Mimo co, nadal będę praco
wać ... 

Ponchie lli do wydawcy Giulio Ricordiego, 5 stycznia 1876 

Bardzo bym chcial, by Barnaba przemilcza! Enzo to, że jest szpiegiem. Tak byfo
by logiczniej! Na stawa Enza: Kimże ty jesteś, mój tajemniczy dobroczyńco, Bar
naba móglby odrzec: Kiedyś się dowiesz, teraz to nie ma dla ciebie znaczenia, 
czy coś w I ym sposobie. To by zgrabniej poprowadzi/o do cabaletty. Nawet jeśli 
tak to napisal Victor Hugo, to wydaje mi się to niekonsekwentne, że Enzo po 
takim odkryciu wciąż ślepo ufa Barnabie i spotyka się nocą z kochanką. Chcę, 
by znal Pan przynajmniej moje na ten temat zdanie . 

Ponchielli do Giulio Ricordiego, 24 stycznia 1876 

Chcialbym wiedzieć, czy Boito zaplanowaf te slowa dla basa, no i jak zamierza 
przejść do duetu po stawach ,,/ przekleństwo!" Przy zmianie miejsca akcji w Ili 
akcie lepiej by może było zrezygnować z menueta i dać na wstęp chór, a może 
jednak nie? Nowa aria Laury jest gotowa już od wielu dni. Akurat ją instrumen
tuję i chcę, a i mam nadzieje, że się z tym szybko uporam. 

Ponchielli do Giulio Ricordiego, 21 czerwca 1876, krótko po prapremierze. gdy przy
stąpi! do przeróbek. 

Chciałbym, żeby A/viso miał większe wyrzuty sumienia, by dręczyfy go na przy
kfad wspomnienia z przeszfości, którą rozpamiętuje. Wtedy byfoby jasne, że 
kochał swą żonę i w rezultacie nie robifby tak cynicznego wrażenia. Otrzyma/by 
barwę, dzięki której jego śpiew mógf by stać się bardziej namiętny. Wprowadza
/oby to również kontrast między scenę poprzedzającą i następującą. Może się 
mylę, ale gdyby Boito mógl mi to zmienić, spad/by mi kamień z serca. 

Ponchielli do Giulio Ricordiego, 1 lipca 1876. 
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Victor Hugo 

DRAMATIS PERSONAE. 

Z przedmowy do Angela, tyrana Padwy 

... Zamierzeniem moim było przedstawić na scenie poruszającą historię dwu poważ
nych oddanych namiętności kobiet, z których jedna jest damą z towarzystwa, druga 
nie, i na przykładzie tych z życia wziętych postaci opisać los będący udziałem kobiet 
w ogóle. Postanowiłem pokazać w działaniu dwie istoty skupiające wszystkie cechy ich 
płci - dwie zakochane kobiety, które są często wspaniałomyślne, szlachetne, zawsze 
zaś nieszczęśliwe; ukazać, jak jedna z nich stawia czola przemocy, druga pogardzie; 
wykazać, na jak ciężką próbę wystawiona jest pierwsza, jak wiele łez musi okupić prze
winę drugiej. Postanowiłem też wskazać winnego tego wszystkiego, mężczyznę, który 
ma siłę i władzę . Na przykładzie losów owych dwu wybranych istot chcę unaocznić, jak 
u jednej z nich uprzedzenia wobec drugiej pokonuje córczyne przywiązanie do matki, 
jak miłość do ukochanego mężczyzny ustępuje pierwszeństwa miłości do matki, jak 
nienawiść przezwyciężona zostaje przez samozaparcie, wyrzeczenie i samoofiarę, jak 
namiętność ustępuje wobec poczucia obowiązku. W ich orbicie postanowiłem posta
wić dwu mężczyzn: małżonka i kochanka, władcę i wygnańca, i w ten sposób pokazać 
przykłady prawowitych i nieprawowitych relacji, w jakie wchodzi mężczyzna - z jednej 
strony z kobietą, z drugiej - ze społecznością. W tym wszystkim nie mogłem, rzecz 
jasna, zapomnieć o tym, kto do grupy tych osób nie należy, nie mniej kręci się blisko 
nich, przypatruje się im i obserwuje, jak się cieszą, jak korzystają z życia, Jak sprawują 
swą władzę, jak kochają, tracą glowy i cierpią, jak ufnie patrzą w przyszłość, albo jak 
ponuro; o tym fatalnym świadku, który obecny jest wszędzie i zawszenie, któremu 
opatrzność wyznaczyła role szpicla - każdej społeczności, każdej hierarchii, każde

go przypadku ludzkiego powodzenia i każdej namiętności - tego odwiecznego wroga 
wszystkiego, co jest ponad nim, nie moglem nie uwzględnić. Ów człowiek zmienia 
swą postać w zależności od czasu czy miejsca, lecz w gruncie rzeczy zawsze Jest taki 
sam. Chcę go pokazać tam, gdzie opatrzność wyznaczyła mu miejsce - w cieniu. To 
ktoś, u kogo każdy ludzki uśmiech wywołuje zgrzyt zębów. Do cna zepsuty łajdak i lotr. 
Umie tylko niszczyć. To ktoś, kto każde drzwi zamknięte dla jego miłości, natychmiast 
otwiera dla nienawiści. 
7 maja 1835 

Przeklad Józef Baliński 
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Charles Burney 

NA WENECKIEJ ULICY 

W tym mieście miałem o co pytać. bo też spodziewałem się, że wiele 
o tutejszej muzyce się dowiem - zarówno dawnej jak i współczesnej. 
Kościół San Marco zawsze miał znakomitych kapelmistrzów, od czasów 
Adriana, poprzednika Zarlina aż po dziś dzień, kiedy jest nim czcigodny 
kompozytor Galuppi. Wenecja jest też jednym z pierwszych miast Euro
py, w którym samoistnie powstał muzyczny dramat czy też opera, a już 
w stylu serio ma ten zaszczyt, że może się chlubić Lottim i Marcellim ... 
Co się tyczy muzyki, to pierwsza rzecz, jaką tu usłyszałem, to był ze
spół złożony z dwu skrzypków, wiolonczelisty, i śpiewającego głosu, na 
który natknąłem się na ulicy. Uwagi zwracali tyle, co w Anglii rybak czy 
handlarka sprzedająca cytryny, muzykowali wszakże tak znakomicie, że 
w każdym innym kraju Europy wzbudziliby nie tylko uwagę, ale i aplauz. 
No bo też naprawdę by się im należał! Obaj skrzypkowie precyzyjnie po
konywali najtrudniejsze pasaże, bas grat czysto i pewnie, a głos - żeński 

- nie tylko brzmiał pięknie, ale miał jeszcze parę innych zalet cechujących 
dobrą śpiewaczkę: rozległą skalę, biegłość w trylach, w gardle przyjemny 
luz. Naturalnie, nie zamierzam rozwodzić się tutaj nad wszystkimi muzy
kami tego rodzaju, na jakich· się tu natknąłem; jest ich tu tylu, że powta
rzając się, popadłbym w nudę ... 

Przeklad Józef Ba li ński 
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Johann Wolfgang Goethe 

W REPUBLICE BOBRÓW 

Widocznie było mi pisane w księdze przeznaczenia, że dwudziestego ósmego września 1786 
roku, wieczorem, o piątej naszego czasu, zobaczę po raz pierwszy Wenecję, wpływaw na 
laguny z Brenty, i natychmiast potem wkroczę do owego pięknego miasta-wyspy, by odwiedzić 
tę republikę bobrów. Tak oto, Bogu dzięki, Wenecja przestała być dla mnie czczym słowem, 
pustą nazwą, a to właśnie mnie, śmiertelnego wroga słów bez pokrycia, często dręczyło (. .. ). 
Tyle JUŻ o Wenecji mówiono i pisano, że oszczędzę sobie rozwlekłych opisów. Ograniczę się do 
pierwszych wrażeń. I oto znowu naJbardzieJ uderzającym Zjawiskiem okazał się lud, ta wielka 
masa wiodąca żywot w narzuconych JeJ warunkach. Ludzie, którzy szukali schronienia na tych 
wyspach, nie robili tego dla zabawy, ci zaś, którzy potem zdecydowali się pójść w ich ślady, 

nie kierowali się kaprysem. Twarda konieczność wskazywała, że bezpieczeństwa należy szukać 
w najmniej korzystnym położeniu. Z czasem ono właśnie zaczęło im sprzyjać, uczyło ich mą
drości, gdy cały świat północny był jeszcze pogrążony w mroku. Piasek i bagna ustąpiły miejsca 
kamieniom. Domy stawiano coraz ciaśniej szukając światła, Jak gęsto stojące drzewa, starając 
się odzyskać na wysokości to, co tracą na szerokości. Walcząc o każdą piędź ziemi, domy te od 
samego początku stłoczone w ciasnocie, pozostawiały ulicom tyle tylko szerokości, ile trzeba 
było, by ludzie mogli się wymijać między dwoma rzędami kamienic. Woda stała się dla nich uli
cą, placem, promenadą. Wenecjanin musiał stać się nowym gatunkiem ludzkim, tak jak Wenecja 
stała się miastem, którego z niczym innym poza nią samą nie można porównać. Canal Gande 
wijący się przez miasto jak wąż nie ustępuje żadneJ ulicy na świecie i żaden plac nie wytrzymuje 
porównania z wielką taflą wody przed placem Świętego Marka, którą z Jednej strony zamyka 
półksiężycem sama Wenecja. Na lewo wyrasta z morza wyspa San Giorgio Maggiore, nieco 
dalej na prawo Giudecca ze swym kanałem (. .. ) 
Na dzisiejszy wieczór zamówiłem sobie gondolierów, którzy świetnie śpiewają Tassa i Ariosta, 
podkładaJąC pod wiersz własne melodie. Śpiewaków tych trzeba zamawiać, bo już zostało ich 
niewielu i należą raczeJ do przebrzmiałej przeszłości. Do gondoli wsiadłem przy świetle księży
ca. Jeden śpiewak stanął na dziobie łodzi, drugi na rufie. Zaczęli pieśń, śpiewając na przemian 
kolejne wiersze. Melodia Jest czymś pośrednim między chorałem a recytatywem, ma stale to 
samo tempo, ale rytm nie jest regularny. Nie zmienia się również modulacja, a wysokość dźwię
ku zależnie od treści wersu, co daje efekt podobny do recytacji. Nie będę dociekał, Jak ta melo
dia jest układana, wystarczy, że pasuje mi ona do obrazu człowieka, który nuci coś sobie i pod 
swój śpiew podkłada znane na pamięć wiersze. Śpiewak ten siedzi na brzegu jakiejś wyspy, 
jakiegoś kanału albo na barce i donośnie - lud tutejszy ceni sobie nade wszystko siłę - na cały 
głos zaczyna wyśpiewywać pieśń, tak żeby dotarła jak naJdalą A ona unosi się nad spokojnym 
lustrem wody. Z daleka inny, znający melodię i rozumiejący słowa, podejmuje pieśń i odpowia
da następnym wersem. Jemu z kolei odpowiada pierwszy i tak Jeden staje się echem drugiego. 
Śpiewanie trwa całą noc, bawi śpiewaków i wcale ich nie nuży. Im bardziej są od siebie odda
leni, tym piękniej brzmi pieśń; słyszy się ją najlepiej siedząc pośrodku, między śpiewakami .. 

Przekład Henryk Krzeczkowski 
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George Gordon Byron 

WENECKA PRZYGODA 

Wenecja znajduje się w samym estro swego karnawału i przez dwie ostatnie noce nie spałem 
będąc na reducie i operze, i tym podobnych rzeczach. A teraz przygoda. Kilka dni temu gondolier 
przyniósł mi bilecik bez podpisu, zawiadamiający, że autorka pragnie się ze mną spotkać albo 
w gondoli albo na wyspie San Lazara albo .. Znam ja skłonności tej krainy wybornie - w We
necji niech niebo widzi psoty, których nie ważą się tu pokazać itd., itd., przeto za całą odpo
wiedź napisałem, że żadne z miejsc mi nie dogadza, ale że będę w domu wieczorem samotny 
O dziesiątej byłem sam (Marianna poszła z mężem na conversazione), kiedy drzwi się otwarty 
i weszła dziewczyna przystojna i (jak na Włoszkę) bionda, w wieku około dziewiętnastu lat, 
która mnie poinformowała, że Jest zamężna za bratem mojej amorosa i chce ze mną pogadać. 
Odpowiedziałem grzecznie i zaczęliśmy rozmawiać, kiedy, patrzajl po paru zaledwie minutach 
wkracza ku memu zdumieniu Marianna Segati in propria persona i złożywszy arcygrzeczny dyg 
swej bratowej i mnie bez słowa chwyta rzeczoną za włosy i wymierza jej szesnaście policzków, 
że by Cię ucho zabolało od samego odgłosu ich echa. Nie potrzebuję opisywać wrzasku, Jaki na
stąpił. Nieszczęsna odwiedzająca rzuciła się do ucieczki. Pochwyciłem Mariannę, która po kilku 
nieudanych wysiłkach wyrwania się i pognania za nieprzyjacielem dostała w moich ramionach 
spazmów. Pomimo przemawiania do rozumu, mimo wody kolońskiej, octu, kwaterki zimnej 
wody i Bóg wie jakich innych wód, spazmowała dalej aż do północy. 
Skląwszy służbę, że wpuszcza ludzi bez zawiadomienia, dowiedziałem się, że Marianna już 
rano widziała na schodach gondoliera swojej bratowej i podejrzewając, że to nie wróży nic 
dobrego wróciła z wtasneJ inicjatywy, by dokonać owego pięściarskiego wyczynu. Widywałem 
już poprzednio spazmy i parę scenek tego rodzaju, ale na tym się nie skończyło. Około pierwszej 
wchodzi - kto' Ano, signor Segati, jeJ pan i mąż, i zastaje mnie z własną żoną mdleJąCą na 
sofie, i wszystkie oznaki zamieszania: rozczochrane włosy, kapelusze, sole trzeźwiące, butelki 
z olejkami - samą zaś panią bladą jak popiół bez czucia i ruchu. Pierwszym jego pytaniem byto, 
co to wszystko znaczy? Pani nie mogła odpowiedzieć, więc ja odpowiedziałem. Rzekłem, że 
wyjaśnienie jest najprostsze w świecie, ale że najpierw lepiej by byto postarać się, by jego żona 
przyszła - jeśli już nie do niego, to do siebie. To nastąpiło po odpowiedniej porcji wzdychań 
i wdychań. 
Nie potrzebujesz się niepokoić - w Wenecji zazdrość nie jest rzeczą przyjętą. Sztylety wyszły 
z mody, a pojedynki z powodów miłosnych są nieznane, przynaJmnieJ te z mężami. Mimo to 
sprawa była kłopotliwa. On musiał wiedzieć, że grucham z Marianną, jednak aż do tego wie
czoru chyba nie zdawał sobie sprawy, jak daleko to zaszło. Wiadomo, że prawie wszystkie 
mężatki ma Ją kochanka. Ale jest tu w zwyczaju przestrzegać form, tak Jak u innych narodów. Nie 
wiedziałem, co też, u diabła, mam mu powiedzieć? Nie mogłem rąbnąć prawdy przez wzgląd 
na nią, a nie chciałem kłamać z uwagi na siebie samego. Poza tym rzecz mówiła sama za siebie. 
Osądziłem więc, że najlepszym sposobem będzie pozwolić, by ona to wytłumaczyła, tak jak się 
jej spodoba (jako że kobieta nigdy nie zapomina języka w gębie, a diabeł stoi przy nich zawsze). 
Postanowiłem sobie tylko, że wezmę Ją w ochronę i wyw iozę stąd, w razie gdyby signor okazał 
się okrutny.. Stwierdziłem, że jest spokojny.. Ona poszła spać, a nazajutrz - jak to załatwili, 
tego nie wiem, ale załatwić załatwili .. 

Z listu do Tomasa Moore'a z 28 stycznia 1817 r. 
Przeklad Stanislaw Kryński 
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Wiktor Hugo 

KANAŁ ORFANO 

ANGELO 

Bale, festyny, pochodnie, muzyka, teatry, gondole! Pięciomiesięczny karnawał! 
To jest Wenecja ... Posłuchaj, Tysbe, jestem tu panem i władcą. Ale choć wła
dza moja jest wielka i absolutna, nade mną jest potęga większa i straszna ... 
Czy wiesz, biedaczko, co to Wenecja? Wenecja to denuncjacja i inkwizycja. To 
Rada Dziesięciu„. Mówmy ciszej„. Ludzie, których nikt z nas nie zna. Ale oni 
znają nas wszystkich. Ci, których nie spotkasz na żadnych uroczystych obcho
dach, ale zobaczysz ich nieopodal szafotu. Ludzie, w który rękach są głowy nas 
wszystkich ... Twoja, moja, nawet samego doży. Nikt z nich nie nosi ani togi, ani 
lańcucha. Nic, co by mogło wpaść w oczy. Tylko ten tajemniczy znak pod suk
nią. Szpiegują wszędzie. Ich zbiry, siepacze i kaci kręcą się w każdym miejscu. 
Lud Wenecji nie zna ich twarzy, zna tylko owe szeroko rozwarte lwie paszcze, 
jak ta z przedsionka San Marco. .. Większość myśli, że to nieme paszcze. A to 
nieprawda, bo mówią, i to donośnie, głośno, do każdego, kto przejdzie obok: 
donieś, co wiesz! zadenuncjuj! A gdy kto kogo zadenuncjuje, to tego biorą. 

A kogo wezmą, to skażą. Kogo skażą, to stracą. Tyle tylko, że w Wenecji odby
wa się to w tajemnicy. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widzi, nikt nic nie mówi. Tu 
rzadko kto ginie na szafocie. W Wenecji ludzie znikają ... Naraz ubywa kogoś 
z rodziny ... Co z nim, wiedzą tylko ołowianki, lochy i kanał Orfano* ... 

Angelo, tyran Padwy (1835); Pierwszy, dzień,Scena 1 (Angelo i Tysbe) 
Przekła d Józef Baliński 

Kana! Orfa no - Canal Orf ano albo Canale del/'Orfano - spławny kana! na lagunie wenecki ej cią gnący się 
od Malarnocco po Lido li n i ą wyznaczoną przez wyspy: Poveglia, San Spirito, San Clemente i San Servolo. 
Odcinek miedzy Ma lamocco i San Clemente nazywany jest t a kże kanałem Św iętego Ducha(Cana le di San 
Spirito). Przymiotnik orfano ( sierocy, osierocony, pozbawiony czeg oś), który kana! ma z nazwie, tradycja 
wiąże bądź z masa krą z czasów najazdu Pepina ( 81 O r ), bą d ź - częś c iej - z i nkw i zytorską p raktyką noc
nego topienia (annegarnento notturno) niewygodnych skaza ń ców. 

GDY ZACHODZI POTRZEBA, BY RADA SKAZAŁA KOGO NA 
ŚMIERĆ, NIGDY NIE WOLNO CZYNIĆ TEGO JAWNIE, ZAŚ WY
KONANIE WYROKU WINNO SIĘ ODBYĆ W TAJEMNICY PRZEZ 
UTOPIENIE SKAZAŃCA NOCĄ W KANALE ORFANO. 

Ze Statutów weneckiej Inkwizycji (lnquisizione di Stato), 1454 r. 
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Johann Wolfgang Goethe 

VENEZIANISCHES EPIGRAMM 

WENECKI EPIGRAM 

Diese Gondel vergleich'ich der sanft einschaukelnden Wiege, 

Gondolę mógłbym porówna ć do chybotliwej kolebki 

Und das Kastchen darauf schein t ein geraumiger Sarg . 

A o kabinie bym rze k!, że przypomina mi gróbl 

Recht so l Zwischen der Wieg'und dem Sarg wir schwanken und schweben 

Między kolebką a grobem człowiek s i ę c iągle kolebie 

Auf dem grossen Kanal sorglos durchs Leben dahin. 

Płynąc beztrosko wśród fal przez życia skrzący s ię nurt. 

Przekła d Włodzim ierz Lewik 



4445 

Zygmunt Kras i ński 

DO„. 

Czy pomnisz jeszcze na dożów kanale 
Gondolę moją w weneckiej żałobie? 
Czy pomnisz, jakem ja wiosłował tobie, 
Patrząc na ciebie, patrzącą na fale? 

Pod „Mostem Westchn ień" i moje westchnienia 
Słyszane były. Krew moja płynęła 
Blisko krwią ofiar zlanego więzienia, 
Lecz jak krew ofiar, w głazy nie wsiąknęła ; 

Wróciła nazad i szałem mi płonie 
W sercu głęboko na nieszczęście moje, 
Bo ty daleka, a ja w innej stronie 
I dla nas szczęścia wyczerpnięte zdroje! 

Bądź mi spokojna, patrzą na tej twarzy 
Posępne rysy! - Jeśli zginąć trzeba, 
Po mojej śmierci niechaj ci się marzy, 
Żem był szczęśliwy i wrócił dp nieba! 



George Gordon Byron (1788-1824), poeta angielski i dramaturg zafascynowany kulturą śród
ziemnomorską. Członek Izby Lordów. Uwikłany w nieudane małżeństwo i towarzyskie skandale, 
w 1816 roku musiał na zawsze opuścić Anglię. Ostatnie lata życia spędził we Włoszech. Zmarł 
na febrę w Missolonghi, w Grecji dokąd wyjechał, by wziąć udział w powstaniu Greków przeciw 
Turcji . G. Rossini skomponował na jego cześć kantatę (// pianto delle muse su morte di Lord 
Byron). Jego utwory inspirowały wielu kompozytorów XIX wieku, m. in. Berlioza, Schumanna, 
Liszta, Czajkowskiego. W operze włoskiej obecny w dziełach Donizettiego i Verdiego. Wenecji 
poświęcił wiele miejsca w IV pieśni Wędrówek Chi/de Harolda (1818). 

Charles Burney (1726-1814), doktor, angielski historyk muzyki, kompozytor i organista. Jako 
młody muzyk grał w orkiestrze G. F. Handła . W 1770 roku odbył podróż do Francji i Włoch, 
w 1772 ruszył przez Niderlandy do Niemiec i Austrii. Plonem tych wypraw jest dzieło The 
Present State of Music in France and ltaly (Londyn 1771, rok później wydane po niemiecku 
w Hamburgu) i podobny tom o muzyce w Niemczech i Niderlandach. Burney utrzymywał kon
takt z wieloma znakomitościami ówczesnej muzyki europejskiej (C. Ph. E.Bachem, Galuppim, 
Gluckiem, Hassem, Haydnem, Mozartem). Jest autorem czterotomowej Powszechnej historii 
muzyki (1776- 1789). Zamieszczony fragment pochodzi ze wspomnianego dziennika podróży, 
będącego jednym z najcenniejszych źródeł informacji o europejskiej kulturze muzycznej XVIII 
wieku. 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), niemiecki poeta, prozaik, dramaturg, polihistor, polim
nemon. Autor Cierpień mlodego Wertera, Fausta, Powinowactw z wyboru, Nauki o barwach, 
dwuczęściowej powieści Wilhelm Meister. autobiografii Z mojego życia, kilku librett (Druga 
część Czarodziejskiego fletu), licznych rozproszonych po różnych pismach maksym o muzyce. 
Jego twórczość znalazła żywy oddźwięk w muzyce i w teatrze muzycznym (liczne wersje Fausta 
Radziwiłł, Berlioz, Schumann, Gounod, Rubinstein, Boito; Wertner Masseneta, Mignon Thoma
sa). Podróż wioska to zapiski z dwu podróży (1787. 1790), które jako edytorska całość ukazały 
się dopiero w 1816 roku. Epigramaty weneckie to zbiór (103) krótkich wierszy z 1790 roku. 

Wiktor Hugo (1802-1 ~5), społecznie zaangażowany poeta, powieściopisarz i dramaturg fran
cuskiego romantyzmu. Już za życia uchodził za najpopularniejszego we Francji pisarza i naj
większego poetę. W wieku XX pogląd ten przypieczętowały ironiczne słowa A. Gide'a, który 
na pytanie w ankiecie, kto jest największym francuskim poetą odpowiedział : Niestety, Wiktor 
Hugo' Autor Hernaniego, Katedry Marii Panny w Paryżu, Nędzników, Pracowników morza, Czlo
wieka śmiechu, liryków (zbiór Zamyślenie) i epicko-wizjonerskiej Legendy wieków Mistrz słowa, 
zarazem mistrz wizji. Świadom doskonałej eufonii swoich wierszy nie znosił ich opracowań 
muzycznych; te, tak jak w przypadku Goethego, idą one w setki( Berlioz, Liszt, Wagner, Bizet, 
Gounod. Franck, Faure). Historycy doliczyli się 73 operowych dzieł inspirowanych jego 14 dziełami. 

Zygmunt Kras i ńsk i (1812-1859), poeta, ,,trzeci wieszcz" polskiego romantyzmu, syn Wincentego 
Krasińskiego i Marii z Radziwiłłów, przedstawicieli tej części arystokracji polskiej, która utrzy
mywała dobre stosunki z zaborcami. Autor Nie-Boskiej komedii, Irydiona, (wydanego pod 
nazwiskiem przyjaciela Gaszyńskiego) poematu Przedświt oraz tetralogii Trzy myśli pozosta
lego śp. Henryku Ligenzie zmarlym w Monreale 12 kwietnia 1840 roku zawierającej słynną 

Legendę. Autor o rozległym wykształceniu zdobytym dzięki bogatej lekturze i ustawicznym wę 
drówkom po Europie - od Petersburga po Paryż i Rzym. Odrębną wartość ma jego gigantyczna 
korespondenqa (której część uległa w czasie wojny zniszczeniu). 
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