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Szanowni Państwo 

Igor Strawiński, kompozytor z polskiej, zrusyfikowanej rodziny 

szlacheckiej, stał się jedną z czołowych postaci muzyki światowej 
- w pierwszym okresie ukazującej korzenie rosyjskie, a w późniejszym 

czasie reprezentującej kulturę amerykańską. 
Zywot rozpustnika zainspirowała wystawa znanego XVIII-wiecznego 

angielskiego malarza Williama Hogartha, przedstawiająca w bardzo 

sugestywny sposób wejście głównego bohatera dramatu w mroczne 

otchłanie nędzy i upokorzenia. Temat ten, aktualny w przeszłości, posiada 

swoje odniesienia w każdym okresie dziejów, a - być może - szczególnie 

w czasach współczesnych. 

Zważywszy, Że zawsze w naszej Operze Kameralnej wybieramy 

kompozytora, który tworząc utwór, niezal.eżnie od tematu i przebiegu 

akcji, ubierał go w muzykę swych czasów, tak i w Żywocie rozpustnika 

traktujemy dzieło i jego temat jako wydarzenie współczesne. Igor 
Strawiński ze swym The Rake's Progress będzie więc reprezentantem 

muzyki amerykańskiej XX wieku, czerpiącej swój rodowód z tradycji 

zachodnio-europejskiej, zarówno w ujęciu tematu i tworzeniu libretta, jak 

i w muzyce, a nawet w kompozycji utworu, nawiązującej w strukturze, 

formie i instrumentacji do oper W. A. Mozarta. 

Warto w tym miejscu zauważyć, Że dość duża grupa artystów 

z różnych krajów Europy zdołała się schronić w Stanach Zjednoczonych, 

uchodząc przed represjami ze strony reżymów totalitarnych. 

W prezentacji bardzo różnych kompozycji XX wieku mamy i takie, „ 
których stworzenie i tylko chęć ich ukazania były równoznaczne 

z wyrokiem śmierci (np. Cesarz Atlantydy Ullmanna i Kiena), czy też 

pochodzenie - nawet bez pisania utworów, będących negatywną reakcją 

na hitleryzm czy komunizm (np. Józefa Kofflera Matrimonio con 

variazioni). 

Piszę tutaj o przygotowaniach do prezentacji dwunastu oper 

kameralnych XX i XXI wieku. Już niedługo bowiem, od 12 września 

2011 roku, co tydzień zaprosimy Państwa na nowe przedstawienie 

zapowiadanego cyklu, który zakończy się 18 grudnia tegoż roku. Taki 
przebieg obchodów SO-lecia nie oznacza reorientacji Warszawskiej Opery 

Kameralnej, lecz tylko przypomnienie, Że zawsze opera nam współczesna 

była przedmiotem naszych zamówień i wykonań, na przemian z sięganiem 
do już znanego współczesnego repertuaru z różnych krajów i narodów. 

Stefan Sutkowski 
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Opera w trzech aktach, w oryginalnej angielskiej wersji językowowej 

Inscenizacja i reżyseria 

Marek Weiss 

Libreno 

Wystan H. Auden, Chester Kallman 

Kierownictwo muzyczne 

Charles Olivieri-Munroe 

Wykonawcy 

Trulove - Jarosław Bręk 

Dariusz Górski 

Anne, jego córka - Anna Mikołajczyk 

Anna Jakubczak 

Tom Rakewell - Aleksander Kunach 

Sylwester Smulczyński 

Nick Shadow - Tomasz Rak 

Robert Szpręgiel 

Mama Gąska - Mirosława Tukalska 

Elżbieta Wróblewska 

Scenografia 

Marlena Skoneczko 

Baba-Turek - Dorota Lachowicz 

Katarzyna Krzyżanowska 

Sellem, licytator - Krzysztof Kur 

Mateusz Zajdel 

Dozorca domu dla obłąkanych - Piotr Chwedorowicz 
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Zespół Solistów Warszawskiej Opery Kameralnej 

soprany Aleksandra Biskot 
Ewa Kuryłowicz 
Anna Wyrzykowska 

alry Ewa Puchalska 

tenory 

basy 

Ewelina Rzezińska 
Dorota Solecka 

Jakub Grabowski 
Andrzej Marusiak 
Piotr Kazimierczak 

Krzysztof Matuszak 
Piotr Kędziora 
Grzegorz Żołyniak 

Orkiestra Kameralna Warszawskiej Opery Kameralnej 

Asystenci reżysera 

Lidia Juranek 

Mateusz Grzesiński 

Dyrygent 

Charles Olivieri-Munroe 

II.dyrygent 

Przemysław Fiugajski 
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Muzyczno-sceniczne zainteresowania Igo

ra Strawińskiego początkowo ogranicza

ły się głównie do gatunku baletowego - to 

współpraca ze słynnym zespołem Diagilewa 

i premiery epokowych, zrazu szokujących pu

bliczność i krytykę, dzieł na paryskich scenach 

przyniosły mu międzynarodową sławę (Ogni
sty ptak, Pietruszka, Święto wiosny). Jeszcze 

przed opuszczeniem ojczystej Rosji i nawiąza

niem owocnej współpracy z Diagilewem Stra

wiński począł (ok. 1908) szkicować swą pierw

szą operę - Słowik na motywach baśni 

Andersena, jednak przerwał tę pracę na rzecz 

Ognistego ptaka; powrócił do niej dopiero 

po ukończeniu Święta wiosny i premierze tego 

baletu (1913), która wywołała pamiętny skan

dal. Był już wówczas bogaty w najlepsze sce

niczne doświadczenia i wykorzystał je w no

wym utworze, niekonwencjonalnie łączącym 

śpiew, taniec i pantomimę. Zwięzła, lecz nie

zwykle efektowna muzycznie i inscenizacyjnie, 

„conte lyrigue" została zaprezentowana z wiel

kim powodzeniem w Paryżu w roku 1914, wraz 

ze Złotym kogucikiem Rimskiego-Korsakowa. 

Skomponowana w roku 1916 jednoaktówka Lis 
(„histoire burlesgue chantee et jouee") miała 

swą premierę dopiero w roku 1922, wraz z ko

lejnym dziełem podobnych rozmiarów, lecz 

o większym gatunkowym ciężarze - była nim 

groteskowa Mawra do libretta Borysa Koch

no według Puszkina. Nie została doceniona 

w chwili prawykonania, zdradzając już objawy 

pewnego kryzysu wynikającego z wyeksplo

atowania pomysłów okresu „rosyjskiego" 

i wkraczania w nowy krąg stylistyczny - neo

klasycyzm (zwrot ten nastąpił już we wcze

śniejszym balecie Pulcinella, 1920). Sam Stra-
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wiński wysoko cenił to dzieło (w czym utwier

dzały go entuzjastyczne opinie wielu kolegów

-kompozytorów), lecz do dziś pozostaje ono 

nieco w cieniu innych scenicznych dokonań, 

zwłaszcza monumentalnego Króla Edypa 
(1927) do libretta Jeana Cocteau. Surowe w wy

razie, archaizujące, śpiewane po łacinie dzieło, 

także utrzymane jest w neoklasycznym duchu; 

przyjęte z pewną rezerwą w chwili premiery, 

w okresie powojennym stało się jednym z naj

popularniejszych utworów kompozytora, wy

konywanym równie chętnie na scenie, jak 

i w formie oratorium. 

W latach trzydziestych Strawiński skupiał 

się na muzyce orkiestrowej, scenie poświęca

jąc jedynie mniej dziś znany balet-melodramę 

Persefona (1934; sam kompozytor uważał to 

dzieło za mniej udane, zapewne dlatego Że cią

żyły na nim silne nieporozumienia i zbyt dale

ko idące kompromisy między nim a autorem 

libretta, Andre Gide'm, który nie rozumiał i nie 

doceniał muzyki Strawińskiego). Schyłek de

kady naznaczony był widmem nadciągającej 

wojny i szeregiem osobistych tragedii (cała ro

dzina kompozytora dotknięta była gruźlicą - le

czenie pochłaniało niemal całe jego dochody, 

w krótkich odstępach czasu zmarły jego Żona 

i córka, potem matka; on sam także spędził wie

le miesięcy w szpitalu). W roku 1939 Strawiń

ski - rezydujący dotąd w Paryżu - przyjął za

proszenie na wykłady uniwersyteckie w USA 

i wkrótce podjął decyzję o przeczekaniu w tym 

kraju wojennej zawieruchy (jako miejsce za

mieszkania wybrał Los Angeles), choć chyba 

jeszcze wówczas nie przypuszczał, Że kraj ten 

stanie się jego nową ojczyzną, w której przyj

dzie mu spędzić resztę życia. 

Pierwsze lata amerykańskie nie były łatwe 

- wojenny kryzys i wielki napływ imigrantów 

nie sprzyjał kulturalnemu mecenatowi, istot

ną barierą okazał się też dla kompozytora ję

zyk angielski. Początkowo posługiwał się nim 

słabo, z czasem coraz lepiej, nigdy jednak nie 

pozbył się wyraźnego akcentu, co go krępowa

ło. Żył więc głównie w otoczeniu rosyjskiej dia

spory, utrzymując też bliskie kontakty 

z uchodźcami z innych krajów Europy, zwłasz

cza z Niemiec - wspaniałą elitą muzyczną, lite

racką i intelektualną (Paul Hindemith, Thomas 

Mann, Alma Mahler i in.). Kłopoty z adapta

cją w nowych warunkach, przygnębienie wo

jenną rzeczywistością, rozczarowanie realiami 

życia muzycznego w USA (Ówcześnie raczej 

ubogiego w porównaniu z tym, co znał z Euro

py) zdały się na chwilę osłabić siły twórcze Stra

wińskiego. Rychło przezwyciężył ten kryzys: 

po wojnie wszystko zaczęło mieć się ku lepsze

mu - częste występy w roli dyrygenta, nowe 

zamówienia kompozytorskie, wydania i na

grania przyniosły kompozytorowi od dawna 

wyczekiwaną materialną stabilizację; odzyskał 

też rodzinne szczęście u boku drugiej Żony, 

Wiery. W owych sprzyjających warunkach 

przystąpił do tworzenia niezwykłego dzieła, 

jednego z dość niewielu, które pisał wyłącznis 

z wewnętrznej potrzeby, bez specjalnego 

zamówienia. Opera Żywot rozpustnika (The 
Rake's Progress) była właściwie pierwszym 

a ut o n om i cz ny m utworem tego gatunku 

w twórczości Strawińskiego -wcześniejsze, pi

sane na zamówienie Diagiłewa, uwzględniały 

potrzeby jego Baletów Rosyjskich, pełniąc 

głównie rolę intermediów - stąd ich niewielkie 

rozmiary i raczej rzadkie przypadki samodziel

nej scenicznej egzystencji. Edyp, choć pomy

ślany dla sceny i doskonale się na niej broniący, 

wciąż traktowany bywał w kategoriach pewne

go eksperymentu z pogranicza różnych gatun

ków i konwencji, częściej funkcjonował jako 

koncertowe oratorium. Strawińskiemu wciąż 

jednak marzyła się prawd z i w a opera, a po-
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trzeba ta doskonale wpisywała się w neoklasycz

ny nurt stylistyczny, któremu pozostawał wier

ny w tym okresie, stopniowo jednak się już 

z niego wyzwalając. Bezpośredniej inspiracji 

dostarczyło kompozytorowi dzieło plastyczne 

- cykl ośmiu obrazów Williama Hogartha, 

które obejrzał w roku 1947 w chicagowskim 

muzeum. Osiemnastowieczny angielski malarz 

i grafik słynął z prac „społecznie zaangażowa

nych" i moralizatorskich; początkowo były to 

zjadliwe, satyryczne grafiki prasowe i książko

we, później sławny stał się przejmujący cykl 

obrazów The Harlot's Progress ( 1731; nieza

chowany) o losach wiejskiej dziewczyny 

zmuszonej do prostytucji i umierającej na cho

robę weneryczną. Ogromne wrażenie, jakie 

na współczesnych odbiorcach wywarł Ów cykl, 

skłoniło Hogartha do stworzenia jego swoiste

go pendant - The Rake's Progress, przedstawia

jącego dzieje młodego utracjusza, który wy

daje odziedziczoną fortunę na niemoralne 

uciechy, zostaje uwięziony za długi i umiera 

w szpitalu dla obłąkanych. Brutalna dosadność 

i sugestywność obrazów zaintrygowały Stra

wińskiego, który dostrzegł w nich sceniczny 

potencjał i rozpoczął poszukiwania librecisty, 

który ująłby dzieje hogarthowskiego bohatera 

w spójna fabułę. Zaprzyjaźniony pisarz Aldous 

Huxley polecił mu Wystana Audena, co oka

zać się miało pomysłem genialnym. Pochodzący 

z Anglii poeta i dramatopisarz w okresie mię

dzywojennym związany ze środowiskami lewi

cowymi (uczestniczył w hiszpańskiej wojnie 

domowej wspierając stronę republikańską), po

dobnie jak Strawiński - od roku 1939 osiadł 

w USA. W tym czasie jego twórczość poetyc

ka i eseistyczna zwróciła się ku problemom 

etycznym i religijnym; Auden zyskał wkrótce 

opinię jednego z najwybitniejszych poetów an

glojęzycznych. Żywo interesujący się muzyką, 
współpracował już wcześniej z Benjaminem 

Brittenem, tworząc libretto do jego farsy Paul 
Bunyan (1941), zresztą niezbyt dobrze przy

jętej podczas amerykańskiej premiery i do dziś 



rzadko wykonywanej - bez wahania i z entu

zjazmem podjął się więc nowego wyzwania, 

tym bardziej, Że zasugerowana przez kompo

zytora idea i jej plastyczna inspiracja były bliskie 

jego twórczym zainteresowaniom i poglądom. 

Współpraca obu mistrzów miała zupełnie inny 

charakter niż wspomniana, trudna i nieudana 

kooperacja z Andre Gidem, zaciekle bronią

cym literackiej autonomii tekstu Persefony 
i spierającego się z kompozytorem o każdą fra

zę. Choć czterdziestoletni Auden był autorem 

o bardzo już wysokiej pozycji w literackim 

świecie, przyjął wobec Strawińskiego (trakto

waną z lekkim przymrużeniem oka) dość po

korną postawę „realizatora powierzonego za

dania", zarazem skutecznie przekonując go 

do własnej, wysoce oryginalnej koncepcji dzie

jów utracjusza z obrazów sprzed dwóch wie

ków. W toku dyskusji w kalifornijskim domu 

kompozytora z pełnym wzajemnym zaufaniem 

naszkicowali dramaturgiczne założenia dzieła. 

Auden (wraz z zaproszonym do współpracy 

przyjacielem Chesterem Kallmanem), pozosta

jąc z kompozytorem w osobistym i korespon

dencyjnym kontakcie i wciąż wspólnie z nim 

szlifując literacko-muzyczne idee, stworzył 

jedno z najdoskonalszych librett w dziejach 

dwudziestowiecznej opery. Kompozytor, wciąż 

niepewnie władający językiem angielskim, 

przy umuzycznianiu tekstu korzystał z pomo

cy poznanego niedawno młodego dyrygenta 

(i swego późniejszego kontrowersyjnego bio

grafa) Roberta Crafta, którego uczynił se

kretarzem i asystentem - ów wielokrotnie od

czytywał mu libretto, a Strawińsk i z uwagą 

wsłuchiwał się w niuanse prozodii i intonacji. 

Indywidualność Audena wywarła wielki 

wpływ na ostateczny kształt dzieła. Realistycz

ne obrazy Hoganha, w których Strawiński wi

dział „gotowe sceny" przyszłej opery, stano

wiły tylko dość umowną osnowę fabuły - ta 

pod groteskową maską kryje ogromny bagaż 

erudycyjnych odniesień do starożytnej mito

logii (Wenus i Adonis), do literackich toposów 
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Fa usta i Don Juana, do osiemnastowiecznej no

welistyki, poezji i dramatu, wreszcie do chrze

ścijańskiej etyki, postrzeganej przez pryzmat 

myśli Kierkegaarda, która wtedy właśnie szcze

gólnie fascynowała Audena i której dał subtel

ny wyraz na kartach swego libretta (na co zwró

cił uwagę Geoffrey Chew w artykule wnikliwie 

analizującym libretto na tle współczesnego mu 

piśmiennictwa Audena). Autorzy odnoszą się 

też do nowych mitów i utopii dwudziestego 

stulecia - przesadnej wiary w postęp osiągany 

dzięki nauce i technice, czy fałszywego pojmo

wania wolności jako anomii, co otwiera drogę 

do autodestrukcji, i jednostek, i społeczeństw. 

W jednym z wczesnych omówień dzieła 

(które nazbyt może silnie zaważyło na jego 

późniejszej recepcji) amerykański muzykolog 

Joseph Kerman pisał: „Intencją Audena - tak 

ją rozumiem - była chrześcijańska krytyka mi

tu. Zapewne wszyscy ludzie, tak jak obłąkany 

Tom w przytułku Bedlam, żywią próżną na

dzieję na odkupienie, jakie Afrodyta wyjednała 

dla Adonisa. Lecz za rozwiązłe Życie trzeba po

nieść surową karę - nie ma odkupienia bez wy

znania grzechów i pokuty; nie może też być 

odkupienia tu, na ziemi". Toteż los Rakewella 

nie jest tak oczywisty, jak spektakularne potę

pienie Don Juana czy zbawienie Fausta - swe 

grzechy Tom wyznaje ukochanej Annie, pozo

stając jednak w obłędzie. Ta wybacza mu, ale 

zaraz potem go opuszcza; bohater umiera 

w samotności i rozpaczy, w ponurej scenerii 

szpitalnego „czyśćca", wciąż wierząc, iż jest 

Adonisem. Doświadcza więc „śmierci ducho

wej", w rozumieniu KirkegaaPda wykluczającej 

zbawienie - ale też doświadcza jej, nie będąc 

w pełni świadomym, może więc jest nadzieja 

dla jego duszy? ... Owa niejednoznaczność za

kończenia (nie rozstrzygnięta ani nie rozłado

wana epilogiem, parodiującym analogiczne kon

kluzje dawnych spektakli) zasadniczo odróżnia 

libretto Audena od dawnych moralitetów, któ

rych jest nieco przewrotnym pastiszem. Gro

teskowo nakreślona postać Toma Rakewella 

budzi odrazę, ale i współczucie; w krzywym 

zwierciadle pokazuje skłonności drzemiące 

w każdym człowieku, niepokojąco łatwe 

do obudzenia. Nie bez powodu zły duch To

ma, Nick nosi miano Shadow . Sam A uden 

w autorskim komentarzu do dzieła porównu

je go z Mefistofelesem - ale zarazem ów „cień" 

stanowi nieodłączną część samego bohatera, 

najciemniejszą stronę jego własnej duszy. Tom 

jest karykaturą zarówno Fausta, którego zły

mi wyborami kierują wszak dobre intencje 

- miłość i chęć służenia ludzkości (wątek oszu

kańczej „maszyny do robienia chleba" jest czy

telnym szyderstwem z tego aspektu faustow

skiego toposu, a zarazem ze współczesnego, 

bezmyślnego często kultu techniki), jak i Don 

Juana, zwłaszcza w ujęciu tej postaci na kar

tach arcydzieła Lorenza da Ponte i Mozarta, 

które silnie inspirowało librecistę i kompozy

tora. Ów ostatni jest wprawdzie łajdakiem, lecz 

z gatunku tych czarujących; do końca też za

chowuje swą dumę i godność. Tom Rakewell 

jawi się zaś li tylko jako Żałosny hedonista i to 

w typie, jaki chyba łatwiej spotkać współcze

śnie, niż w czasach i środowisku autorów dzie

ła. Tym bardziej przerażająca jest więc stała ak

tualność nowego dramma giocoso, który ponad 

pół wieku od swej premiery zdaje się być co„ 

raz bardziej doceniany w kolejnych realizacjach, 

odkrywających wciąż nowe znaczenia i kon

teksty genialnego libretta. 

Strawiński z niezwykłą maestrią wykorzy

stał znakomity tekst i na jego wielowymiaro

wość w aspektach literackich i filozoficznych 

nałożył niemniej misterną sieć odniesień do mu

zycznej przeszłości. Ulubionym zajęciem wni

kliwych komentatorów jest doszukiwanie się 

mniej lub bardziej zawoalowanych nawiązań 

do opery osiemnastowiecznej - i do baroko

wego przepychu, i do lekkiego stylu buffo, 

i do metastazjańskiego patosu; najsilniejsze wy

dają się jednak związ ki z Gluckiem, przede 

wszystkim zaś z Mozartem i jego dążeniem 

do doskonałego spojenia słowa z muzyką oraz 
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dramatycznym wyrazem. Sam Strawiński 

niejednokrotnie dawał wyraz irytacji wobec 

nazywania jego dzieła pas t i s ze m i ciągłego 

rozbierania go na czynniki pierwsze w poszu

kiwaniu konkretnych inspiracji, czy wręcz cy

tatów - i chyba istotnie lepiej tego nie czynić, 

postrzegając Żywot rozpustnika integralnie, jako 

jednak w pełni autonomiczne, ogólnie tylko 

nawiązujące do przeszłości, dzieło operowe, 

jedno z najznakomitszych w dwudziestym stu

leciu. Żegnając się nim z idiomem neoklasycz

nym, kompozytor najpełniej dał tu wyraz 

wspaniałej inwencji melodycznej, przez dwu

dziestowiecznych twórców często powściąga

nej, by dać pierwszeństwo innym środkom 

wyrazu· i podkreślić wyswobodzenie się 

od „brzemienia" muzycznej tradycji - tutaj 

wszakże przeszłość właśnie stanowi punkt wyj

ścia i punkt odniesienia, stąd obecność z pozoru 

konwencjonalnych recytatywów (towarzyszy 

im klawesyn), arii i ansambli. Te współczyn

niki barokowo-klasyczno-romantycznej ope

ry są jednak doskonale podporządkowane no

wym Środkom wyrazu, których nośnikiem jest 

przede wszystkim partia orkiestry - bogatej, 

ale operującej często brzmieniami kameralny

mi, mieniącymi się niezwykłym bogactwem 

barw i wyszukanych harmonii. Orkiestra zdaje 

się stwarzać ironiczny dystans wobec „naiw

nych" czasem w swej prostocie, a zarazem 

ogromnie sugestywnych i bezpośrednich w wy

razie, partii wokalnych, potęgując wrażenie 

groteski i podkreślając rzeczywistą grozę cza

jącą się za humorystycznymi często obrazami. 

Strawiński wykorzystał także w pełni do

świadczenia z czasów wielkich baletów - w tym 

doskonałe wyczucie cz as u muzycznych 

zdarzeń. Choć Żywot rozpustnika należy do 

jego najdłuższych utworów, to słuchacz ma 

pewność, Że nie ma w nim ani jednej zbędnej 

nuty: zwięzłe, kalejdoskopowo zmienne sceny 

podążają w sposób całkowicie naturalny za nar

racją libretta, nawet (nieliczne) powtórzenia 

mają pełne dramaturgiczne uzasadnienie. 



Premiera dzieła odbyła się w scenerii ze 

wszech miar adekwatnej wobec jego muzycz

no-tekstowej treści - w weneckim Teatro La 

Fenice, 11września1951 r. W międzynarodo

wej obsadzie w rolę Anny wcieliła się Elisabeth 

Schwarzkopf, w partii Toma wystąpił amery

kański tenor Robert Rounseville, znany też 

z kreacji musicalowych i filmowych. Sprowa

dzonym z Mediolanu zespołem La Scali dyry

gował sam Strawiński (w kolejnych spektaklach 

batutę przejął Ferdinand Leitner). Amerykań

ska premiera miała miejsce w roku 1953 (Nowy 

Jork, Metropolitan Opera, dyr. Fritz Reiner) 

i odtąd dzieło weszło do repertuaru najwięk

szych scen operowych, spotykając się ze stale 

rosnącym uznaniem publiczności i stanowiąc 

przedmiot niekończących się, wielopłaszczy

znowych analiz i interpretacji. Te niekiedy chy-

ba zdają się przesłaniać intencje kompozytora 

i librecistów, którzy tworząc to niezwykle uro

cze dzieło doskonale się bawili i pragnęli do

starczyć odbiorcom utwór zgodny z najbar

dziej archetypicznymi założeniami operowej 

sztuki, odwołującymi się do jej renesansowo

-florenckich oraz monteverdiańskich korzeni 
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- miała ona muzyką uwznioślać słowo, skłaniać 

do refleksji, wzruszać, czasem bawić. Zywot 

rozpustnika realizuje te postulaty w sposób 

perfekcyjny i zarazem niezwykle inteligentny. 

Z perspektywy sześciu dekad od premiery 

widać, Że z utworu neoklasycznego stał się już 

prawdziwą klasyką stojącą w jednym 

szeregu z największymi arcydziełami muzycz

ne) sceny. 

Piotr Maculewicz 

TREŚĆ OPERY 

AKTI 

Scena I 

Ogród pana Trulove. Jego córka Anna wraz 

ze swym narzeczonym Tomem Rakewellem 

zachwycają się urokami wiosny, wyznają sobie 

miłość i planują małżeństwo. Ojciec nie jest za

chwycony tymi planami, Tom jest bowiem 

ubogi i - jak podejrzewa pan Trulove - leniwy. 

Oblubieniec zdaje się to potwierdzać, odrzu

cając propozycję pracy w Londynie, którą pro

ponuje mu przyszły teść, ku niezadowoleniu 

tego ostatniego. Jednak los zdaje się sprzyjać 

Tomowi. Nagle pojawia się tajemniczy posła

niec, Nick Shadow, który oznajmia, Że właśnie 

zmarł bogaty wuj Toma, (którego ów nawet 

nie znał), i zapisał mu w spadku swój majątek. 

Nick proponuje, iż zostanie sługą Toma speł

niającym jego wszystkie życzenia (a wynagro

-dzenia za swą służbę oczekuje dopiero 

po roku). Obaj wyruszają do Londynu by ure

gulować sprawy majątkowe. Ojciec Anny cie

szy się z takiego obrotu spraw, ale też wyraża 

proroczą obawę, Że uśmiech fortuny moze 

sprowokować młodzieńca do grzechu. 

Scena II 

W Londynie Tom i Nick udają się do domu 

publicznego, prowadzonego przez Mamę Gą

skę. Tom bez opamiętania oddaje się rozko

szom (które Nick przedłuża, w magiczny 

sposób zatrzymując czas), nieświadom, Że jest 

obiektem szyderstw ze strony swego demo

nicznego przyjaciela i innych gości przybytku. 

Scena III 

W nocnej scenerii przed domem Trulo

ve' ów nieszczęśliwa Anna szykuje się do od

jazdu, by wyruszyć na poszukiwanie Toma, 

od którego nie miała żadnych wieści. Słysząc 

głos ojca waha się, ale ostatecznie uznaje, Że oj

ciec poradzi sobie bez niej, Tom zaś - nie 

i opuszcza rodzinny dom. 
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AKT II 

Scena I 

Tom jest coraz bardziej znudzony hulasz

czym Życiem, które nie przyniosło mu spo

dziewanego szczęścia. Nick za wszelką cenę 

stara się go jakoś rozerwać. Proponuje by się 

„wyzwolił'', robiąc coś absurdalnego i szalone

go, co wzbudzi powszechne zainteresowanie 

i przyniesie Tomowi sławę. Pokazuje mu pla

kat z osobliwą, brodatą Babą-Turkiem, wystę

pującą na jarmarkach i sugeruje ... ożenek z nią! 

Tom, początkowo zszokowany tą propozycją, 

ostatecznie godzi się. 

Scena II 

Anna przybywa do domu Toma. Zaskoczo

ny widokiem Anny, usiłuje nakłonić ją by za

pomniała o nim i wróciła do ojca, przestrzega 

ją też przed niebezpieczeństwami czyhającymi 

w stolicy. Anna, wciąż pełna ufnego uczucia, 

gotowa jest wszystko wybaczyć Tomowi, ale 

w tym momencie pojawia się Baba-Turek, któ

rą Tom przedstawia Annie jako swoją Żonę. 

Niczego nie pojmująca narzeczona pogrąża się 

w rozpaczy, Tom przez chwilę daje wyraz wy

rzutom sumienia, ale ostatecznie ulega wezwa

niom swej groteskowej małżonki i wprowadza 

ją do domu, wypierając się znajomości z Anną. 

Scena III 

W pretensjonalnie urządzonym salonie Tom 

z rosnąca irytacją słucha nieprzerwanego gada

nia swej Żony. Gdy ta próbuje go czule objąć, 

Tom odtrąca ją, wywołując rozpacz i furię Baby. 

By przerwać płacze i złorzeczenia, Tom zarzuca 

na głowę Żony perukę, co powoduje, Że ta milk

nie i nieruchomieje. Podczas snu Toma Nick 

wypróbowuje rzekomo „magiczną", a w istocie 

oszukańczą maszynę, która ma zamieniać ka

mienie w chleb. Demonstruje ją przebudzone

mu Tomowi, ów zaś zachwyca się cudownym 

wynalazkiem i snuje plany uszczęśliwiania nim 



ludzi. Nick za jego plecami cynicznie wyszy

dza naiwność Toma i wszystkich, którzy po

zwalają się mamić takimi oszustwami. 

AKT III 

Scena I 

W zdewastowanym salonie Toma nadal bez 

ruchu siedzi Baba. Pojawia się tłum wierzycieli 

chcących zlicytować majątek Toma, który za

inwestował wszystko w podsunięty przez Nic

ka "wynalazek", zbankrutował i zniknął bez 

śladu. Wśród przybyłych jest też Anna, wciąż 

kochająca Toma i poszukująca go. Rozpoczyna 

się licytacja, którą prowadzi Sełlem. Wystawia 

na sprzedaż m.in. Babę-Turka - gdy aukcja 

osiąga sto funtów, Sełlem zrywa z niej perukę. 

Baba kontynuuje śpiew przerwany w poprzed

nim akcie; po chwili orientuje się, co się wokół 

niej dzieje, i złorzeczy uczestnikom licytacji. 

Z ulicy dobiegają szyderstwa Toma i Nicka, 

wyśmiewających „wyprzedaż starych Żon". 

Anna z nadzieją rzuca się do okna wzbudzając 

litość Baby, która zrozumiała, Że małżeństwo 

było dla Toma tylko okrutnym Żartem. Zachę

ca więc Annę, by odnalazła ukochanego i ura

towała jego zepsutą duszę (przestrzegając 

zarazem przed podłym Nickiem), sama zaś za-
. „ .„ . 

m1erza powrocie na prmarczne sceny. 

Scena II 
Na ponurym cmentarzu Nick objawia To

mowi swe prawdziwe oblicze - jest diabłem, 

a zapłatą za swe usługi, o której wspominał 

na początku znajomości, ma być dusza Toma. 

Stawia go nad grobem i nakłania do samobój

stwa (przy pomocy narzędzia, wybranego spo

śród zaoferowanych przez Nicka). Gdy Tom 

wraz z kolejnymi uderzeniami bijącego północ 

zegara wciąż waha się, Nick ponownie zatrzy

muje czas i proponuje grę w odgadywanie kart, 

w której stawką jest życie i dusza Toma. Ten, 

myśląc o Annie, odgaduje pierwszą kartę 
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- Damę Kier, później - ku zaskoczeniu Nicka 

- również drugą: Dwójkę Pik. Szatański part-

ner ucieka się do oszustwa, podsuwając kartę, 

która już była - ponownie Damę Kier, lecz do

biegający z oddali głos Anny wyznającej miłość 

do Toma i gotowość wyrwania go piekłu na

prowadza Toma na właściwe rozwiązanie i po

prawnie wskazuje kanę - ku wściekłości 

pokonanego Nicka. Ów zapada się w otwar

tym grobie, przeklinając Toma: chociaż nie po

zyskał jego duszy, to przynajmniej skaże go 

na cierpienie, pozbawiając rozumu. O świcie 

Tom budzi się jako obłąkany, śpiewając piosen

kę, w której przedstawia się jako Adonis. 

Scena III 
Tom przebywa w domu dla obłąkanych, 

wciąż przyzywając swą ukochaną Wenus. Od

wiedza go Anna, wpuszczona przez Dozorcę. 

Tom rozpoznaje w niej wyczekaną boginię 

i prosi o wybaczenie za swe grzechy. Anna tu

li go i śpiewa kojącą pieśń-kołysankę o łodzi 

płynącej ku Błogosławionym Wyspom. Tom 

zasypia, także inni obłąkani uspokajają się 

pod wpływem śpiewu Anny. Pojawia się pan 

Trulove, wyprowadzając córkę, smutną, ale po

godzoną z losem. Tom budzi się, wzywając 

Wenus i podejrzewając, że została uprowadzo

na - chór obłąkanych przekonuje go, Że niko

go przy nim nie było. Tom pada martwy. 

Epilog 
Protagoniści wygłaszają umoralniające sen

tencje: Anna przestrzega, iż nie każdy hulaka 

zazna odkupieńczej miłości„jaką ona oferowa

ła Tomowi; Baba zapewnia, Że każdy mężczy

zna jest wariatem i oszustem; Tom zauważa, 

że przebudzenie po rozpustnych szaleństwach 

zawsze jest bolesne; Nick szydzi, Że wielu 

utrzymuje, iż diabeł nie istnieje - niekiedy on 

sam pragnie, żeby tak było. 

Piotr Maculewicz 
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Ladies and gentlemen 

Igor Stravinsky, a composer from a Russified Polish noble family, 
became one of the leading figures in world music, initially manifesting his 
Russian roots and later representing American culture. 

The Rake's Progress was inspired by a cycle of works by the famous 
eighteenth-century English artist William Hogarth, suggestively depicting 
the Rake's descent into the murky depths of poverty and humiliation. 
It is a theme which resonates in every period of history, and perhaps 
especially in our own. 

Since we at the Warsaw Chamber Opera always choose composers 
who, regardless of subject matter and plot, array their work in the music 
of their times, we treat The Rake's Progress and its theme as contemporary. 
Consequently, Igor Stravinsky and his opera will represent American 
music of the twentieth century, derived from the Western European 
tradition in respect both to the approach to the subject and the writing of 
the libretto and also to the music and the work's composition, referring 
in its structure, form and orchestration to the operas of Mozart. 

It is worth noting here that a quite large number of artists from various 
European countries found refuge in the United States, fleeing from 
the repression of totalitarian regimes. Our presentation of a range of 
twentieth-century compositiont includes works (e.g. The Emperor of 

Atlantis by Ullmann/Kien), the writers of which were effectively 
sentencing themselves to death merely by creating them and seeking to 
have them performed - or even just for their origins, irrespective of their 
works, which were a negative reaction to Nazism or communism (e.g. 
Józef Koffler's Matrimonio con variazioni). 

I write here of our forthcoming cycle of twelve chamber operas of the 
twentieth and twenty-first centuries, presenting a different production 
each week from 12 September to 18 December 2011. This programme of 
our fiftieth-anniversary celebrations does not signify a reorientation of 
the Warsaw Chamber Opera; it serves only to remind audiences that we 
have always commissioned and performed contemporary operas, in 
alternation with the already familiar contemporary repertoire from various 
countries and nations. 

Stefan Sutkowski 
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I gor Stravinsky's interest in music theatre 

was at first confined principally to the genre 

of ballet - it was his collaboration with the 

famous Diaghilev troupe and the premieres of 

his epoch-making works for Parisian stages, 

initially shocking for both audiences and 

critics, which brought him international 

renown (The Firebird, Petrushka, The Rite of 
Spring). Before leaving his native Russia and 

striking up that fruitful association with 

Diaghilev, Stravinsky had begun (c. 1908) 

sketching his first opera, The Nightingale, on 

motif s fr om the fairy-tales of Hans Christian 

Andersen. But he set that to one side to work 

on The Firebird, only returning to it after the 

premie re of The Rite of Spring ( 1913), which 

ignited a memorable scandal. By then, he was 

richer for his experience in stage works, which 

he drew on in his new opus, unconventionally 

combining song, dance and mime. This 

compact conte lyrique, musically and visually 

striking, was premiered with great success 

in Paris in 1914, together with Rimsky

-Korsakov's The Golden Cockerel. The one-act 

Renard ('histoire burlesque chanree et jouee"), 

composed in 1916, was not premiered 

umil 1922, together with another work of 

similar dimensions, but greater weight: the 

grotesque Mavra, to a libretto by Boris 

Kokhno after Pushkin. This was panned at the 

time of its premiere, as it already betrayed 

symptoms of a certain crisis. The ideas of 

Stravinsky's 'Russian" period were now 

running dry, and he was entering a new 

stylistic sphere: neoclassicism (this shift had 

already taken place in the earlier ballet 
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Pulcinella, 1920). Stravinsky himself held this 

work in high regard ( confirmed by the 

enthusiastic opinions of many of his composer 

colleagues), but it remains today somewhat in 

the shadow of his other achievements for the 

stage, particularly the monumemal Oedipus Rex 
(1927) to a libretto by Jean Cocteau. Austere 

in expression, archaically orientated and sung 

in Latin, this work is neoclassical in spirit. 

Received with reserve at the time of its 

premiere, during the post-war period it became 

one of the composer's most popular works, 

performed just as readily on stage and in 

oratorio form. 

In the thirties, Stravinsky concentrated 

on orchestra! music, his only stage work from 

that decade being the now less familiar ballet

-melodrama Persephone (1934; the composer 

himself regarded this work as less successful, 

probably because it was burdened with misun

derstandings and overstretched compromises 

between him and the author of the libretto, 

Andre Gide, who neither understood nor 

appreciated Stravinsky's music). The late thirties 

were marked by the spectre of approaching war 

and a series of personal tragedies (the whole of 

the composer's family w;is struck down by 

tuberculosis, and their treatment ate up nearly 

all his earnings; then, at short intervals, both 

his wife and daughter died, followed by his 

mother; he himself also spem many months in 

hospital). In 1939, Stravinsky, hitherto residing 

in Paris, accepted an invitation to give lectures 

in the USA and soon took the decision to see 

the war out there (he chose to live in Los 

Angeles), although he would probably not have 

supposed that this country would become his 

new homeland, in which he would spend the 

rest of his life. 

His first years in the United States were 

not easy: the wartime crisis and the great influx 

of immigrants were not favourable to cultural 

patronage, and the English language also 

proved a crucial barrier. Although his initially 

poor English did improve, he never got rid of 

his distinctive accent, which proved a source of 

embarrassment. Consequently, he lived chiefly 

among the Russian diaspora, also maintaining 

close contacts with immigrants from other 

European countries, particularly from Germany 

- the musical, literary and intellectual ełite 

(Paul Hindemith, Thomas Mann, Alma Mahler 

and others). His difficułty with adapting to the 

new conditions, depression at the wartime 

realities and disappointment with musical life 

in the USA (at that time rather meagre 

compared to what he was familiar with from 

Europe) appeared to diminish Stravinsky's 

creative powers for a while. 

But he soon overcame this crisis. After the 

war, everything began to take an upward tum: 

frequent appearances in the role of conductor 

and new commissions as a composer, as well as 

publications and recordings, brought Stravinsk~ 

the materia! stability he had long desired; he 

also found domestic happiness again at the side 

of his second wife, Vera. In these favourable 

conditions, he began work on an extraordinary 

work, one of the few which he wrote soleły out 

of an inner imperative, with no special 

commission. The opera The Rake's Progress 
was actually Stravinsky's first autonomous 

work in the genre; his earlier operas, written to 

commissions from Diaghilev, were tailored to 

the needs of the latter's Ballets Russes , 

discharging mainly the role of intermezzi 

- hence their small dimensions and the rather 

rare instances of their independent existence 

on the stage. Oedipus Rex, although conceived 

for the stage and holding its own perfectly 
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well, was stilł often treated as an experiment 

from the borderlands of various genres and 

conventions, more often functioning as a concert 

oratorio. But Stravinsky stili dreamed of a true 

opera, and this desire was perfectly in accord 

with the neoclassical stylistic current, to which 

he remained faithful during this period, 

although gradually liberating himself from it. 

The composer was directly inspired by 

William Hogarth's cycle of eight paintings, 

which he saw in 1947 at a Chicago museum. 

The eighteenth-century English artist was 

celebrated for his 'socially committed" and 

moralising works. lnitially, these were biting, 

satirical drawings in the press and book 

publications. Later, he won farne for the moving 

cycle of pictures The H arlot's Progress ( 1731; 

lost), portraying the fortunes of a country lass 

forced in to prostitution and killed by venereal 

disease. The huge impression made by this 

cycłe of works prompted Hogarth to create 

a sort of companion opus, The Rake's Progress, 
depicting the story of a young wastre] who 

squanders his inherited fortune on immoral 

pleasures, is imprisoned for debt and dies 

in a mental hospital. The bluntness and 

suggestiveness of the paintings inrrigued 

Stravinsky, who saw theatrical potentia! in 

them and began to search for a librettist who 

could encapsulate the story of Hogarth's 

protagonist in a coherent plot. 

His writer friend Aldous Huxley recom

mended W. H. Auden, and the choice proved 

inspired. Like Stravinsky, this native English 

poet and playwright, associated with left-wing 

milieux during the inter-war period (he took 

part in the Spanish Civil War, supporting the 

republican side), had settled in the USA in 

1939. At this time, his poetry and essay-writing 

was orientated towards ethical and religious 

issues; Auden would soon earn a reputation as 

one of the most outstanding poets in English. 

Keenly interested in music, Auden had earlier 

collaborated with Benjamin Britten, writing 



the libretto to his farce Paul Bunyan (1941; 

rather badly received during its American 

premiere and stili rarely performed today), and 

he had no hesitation taking up the new 

challenge; all the more so since the composer's 

idea and its artistic inspiration were close to his 

own creative imerests and views. 

The two masters" collaboration had 

a completely different character to the difficu!t 

and unsuccessful cooperation with Andre 

Gide, who had fiercely defended the lirerary 

autonomy of his text for Persephone and 

wrangled with the composer over every single 

phrase. A!though the forty-year-old Auden 

was an author with a lofty position in the literary 

world, he adopted in respect to Stravinsky 

the uite modest stance (treated somewhat 

tongue-in-cheek) of an 'executor" of the 'task" 

entrusted to him, whilst at the same time 

effectively arguing for his own, highly original, 

conception of the prodigal's story from the 

two-hundred-year-old pictures. Discussing the 

project in the composer's Californian home, 

they sketched the dramaturgical outline of the 

work. Au den (together with his friend Chester 

Kallman, whom he invited to collaborate on 

the libretto), who kept in personal and 

epistolary contact with the composer, polishing 

the literary-musical ideas with him, created one 

of the most brilliant librettos in twentieth

-century opera. In setting the text to music, the 

composer, whose English was stili less than 

fluent, turned to help from a young conductor 

he had recentły met (and who would later 

produce a controversial biography of the 

composer), namely Robert Craft, whom he 

made his secretary and assistant; Craft read 

Stravinsky the libretto many times over, and 

the latter listened intentły to the nuances of 

prosody and intonation. 

Auden's individuality exerted a great 

influence over the ultimate shape of the work. 

Hogarth's realistic tableaux, in which Stravinsky 

saw 'ready-made scenes", constituted merely 
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a framework for the plot, which concealed 

beneath a grotesgue mask a vast array of 

erudite references to ancient mythology 

(Venus and Adonis), to the literary topoi of 

Faust and Don Juan, to eighteenth-century 

short-story writing, poetry and drama, and 

finally to Christian ethics, perceived through 

the prism of Kierkegaard's thought, with 

which Auden was particularly fascinated at that 

time and which he subtly expressed on the 

pages of his libretto (as Geoffrey Chew has 

pointed out in a penetrating analysis of the 

libretto within the context of Auden's other 

writings of that period). The authors also ref er 

to new myths and utopias of the twentieth 

century - an exaggerated faith in progress 

achieved through science and technology or in 

freedom falsely conceived as an anomy, 

opening the doors to the self-destruction of 

both the individual and society. 

In an early discussion of the work (one 

which perhaps over-influenced its later 

reception), the American musicologist Joseph 

Kerman wrote: 'Auden's intention, as I under

stand it, was to present a Christian criticism of 

the myth. [ ... ] Perhaps all men, like mad 

Tom o'Bedlam, will hope pathetically for 

a redemption such as Aphrodite obtained for 

Adonis. But the life of pleasure involves grave 

responsibility; there is no redemption without 

re pentan ce and conf ession, and there can be no 

redemption on this earth''. So Rakewell's fate is 

not as obvious as the spectacular damnation of 

Don Juan or the redemption of Faust: Tom 

confesses his sins to his beloved Anne, but 

remains distracted. Anne forgives him, but 

then immediately abandons him; the hero dies 

in sołitude and despair, in the bleak setting of 

his hospital 'purgatory", stili believing himself 

to be Adonis. Thus he experiences 'spiritual 

death", in the Kirkegaardian sense, precluding 

salvation - but he also experiences it while not 

entirely aware, and so perhaps there is hope 

for his soul? ... This ambiguous conclusion 

(neither resolved nor relieved by the epilogue, 

parodying analogous endings of earlier stage 

works) distinguishes Auden's libretto funda

mentally from the morality plays of old, of 

which it is a somewhat perverse pastiche. 

The grotesguely-drawn character of 

Tom Rakewell arouses both repugnance 

and sympathy; it is a distorted reflection of 

proclivities that !ie dormant in every man and 

are stirred with disturbing ease. Not without 

reason is Tom's evil spirit, Nick, called Shadow. 

In his commentary to the work, Auden 

compares Nick to Mephistopheles; but at the 

same time that 'shadow" is an imegral part of 

the protagonist, the darkest side of his soul. 

Tom is a caricature of both Faust, whose bad 

choices are nonetheless guided by the good 

intentions of love and a desire to serve human

kind (the motif of the sham 'bread-making 

machine" is a elear dig at this aspect of the 

Faustian topos, and at the same time at the often 

slavish cult of technology that characterises the 

contemporary world), and also Don Juan, 

especially as he is drawn on the pages of the 

masterpiece by Mozart/ da Ponte, which was 

a powerful source of inspiration for Stravinsky 

and Auden. Don Juan, although a rogue, is 

a lovable rogue; he also retains his pride ang 

<lignity to the very end. Tom Rakewell, 

meanwhile, comes across as nothing more than 

a pitiful hedonist, of the type that is perhaps 

more commonly encountered today than in the 

times and milieu of the work's authors. All the 

more alarming, then, is the constant topicality 

of this new dramma giocoso, which more than 

half a century after its premiere seems to 

be increasingly appreciated in successive 

productions, which continue to discover new 

meanings and comexts of the brilliant libretto. 

Stravinsky displayed exceptional mastery 

in his utilisation of the splendid text, and he 

superimposed on to its !iterary and philosophical 

mu!tidimensionality a no less elaborate network 

of references to the musical past. One of the 

21 

favourite pastimes of perspicacious commen

tators is to seek more or less veiled references 

to eighteemh-century opera: to Barogue 

lavishness, to the light buffo style, to 

Metastasian pathos; yet the strongest links 

would appear to be to Gluck and, above all, 

Mozart and his aspiration to a perfect fusion 

of words with music and with dramatic 

expression. Stravinsky himself, on a number of 

occasions, expressed his irritation at his work 

being called a pastiche and being continually 

broken down into its constituent parts in the 

search for specific inspirations or even 

guotations. And The Rake's Progress is indeed 

best perceived imegrally, as a fully autonomous 

opera tit w ork ref erring only in general terms 

to the past, as one of the most outstanding 

operas of the twemieth century. Bidding his 

farewell to the neoclassical idiom, the 

composer displayed in this work a wonderful 

melodie inventiveness, often reigned in by 

twentieth-cenrury composers so as to 

prioritise other means of expression and 

emphasise their emancipation from the 

'burden" of traditional music. Here, the past 

constitutes the point of departure and a point 

of reference; hence the presence of seemingly 

conventional recitatives (accompanied by 

harpsichord), arias and ensembles. Y et these 

elements of Baroque-Classical-Romantic opera 

are perfectly subordinated to new means of 

expression, primarily borne by the orchestra 

part, often employing da camera sonorities, yet 

rich and shimmering with an exceptional 

wea!th of colours and refined harmonies. The 

orchestra seems to create an ironie distance in 

respect to the vocal parts, which are at times 

naive in their simplicity, and at the same 

time hugely suggestive and direct in their 

expression, heightening the impression of 

grotesgueness and underscoring the real 

menace that lies behind the often humoristic 

tableaux. Stravinsky also drew amply on his 

experience from ballet, including a perfect 



sense of the timing and duration of musical 

events. Although The Rake's Progress is among 

his lengthiest works, the listener can be sure 

that it contains not a single superfluous note: 

the succinct, kaleidoscopically-shifting scenes 

follow the narrative of the libretto in a natura! 

way; even the (few) repetitions are wholly 

justified in terms of the drama. 

The work's premiere took place in a setting 

that was perfectły suited tO its musicał-textual 

content: in Venice's Teatro La Fenice, on 

11 September 1951. The international cast 

featured Elisabeth Schwarzkopf in the role of 

Anne and the American tenor Robert 

Rounseville, also well-known for his creations 

in musicals and films, as Tom. The La Scala 

ensemble, specially brought in from Milan, 

was conducted by Stravinsky himself (in 

subsequent performances, the baton was 

pas sed to Ferdinand Leitner). The American 

premiere ro ok place in 19 53 (N ew York, 

Metropolitan Opera, cond. Fritz Reiner), and 

thereafter The Rake's Progress entered the 
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repertoire of the greatest opera com panies, 

eliciting an ever-greater appreciation from 

audiences and being subjected to a constant 

stream of mułti-layered analyses and interpre

tations. At times, these critiques perhaps 

obscure the intentions of the composer and 

librenists, who enjoyed themselves immensely 

in creating this most captivating opera and 

wished to give audiences a work that adhered 

to the most archetypal premises of the operatic 

art, referring to its Florentine-Renaissance 

and Monteverdian roots; through its music, 

it was to ennoble the words, incline listeners 

to reflection, move, and at times amuse. The 
Rake's Progress fulfils these postułates in 

a consummate and remarkably intelłigent way. 

From the perspective of the six decades that 

have passed since this work's premiere, one 

sees that an originally neoclassical work has 

become a true classic, on a par with the greatest 

masterpieces of music theatre. 

Piotr Maculewicz 

SYNOPSIS 

ACTI 
Scene 1 

Mr Trulove's garden. His daughter Anne 

and her betrothed, Tom Rakewell, are admiring 

the delights of spring, confessing their love for 

one another and planning to be wed. Her 

father is not overly enthusiastic about these 

plans, since Tom is poor and - so Mr Trulove 

suspects - łazy. Anne's sweetheart seems to 

confirm the suspicion, rejecting his future 

father-in-law's proposal of work in London, to 

Trułove's displeasure. Yet fate appears to smiłe 

on Tom. There suddenly appears a mysterious 

envoy, Nick Shadow, who declares that Tom's 

rich uncle (whom Tom did not even know) has 

died and left his estate to Tom. Nick offers to 

become Tom's servant and to fulfil his every 

wish (remuneration for his services would be 

not be due umil one year hence).The two men 

set off for London, to settle the legacy. Anne's 

father is pleased at this turn of events, but also 

expresses the prophetic fear that fortune's 

grace might tempt the young man into sin. 

Scene 2 -
In London, Tom and Nick enter a brothel, 

run by Mother Goose. Tom abandons himself 

to corporeal pleasures (which Nick extends by 

magically stopping time), unaware that he is 

the object of derision on the part of his 

demonie friend and other patrons of the 

establishment. 

Scene 3 

At night, in front of the Truloves' house, 

Anne is preparing to leave in search of Tom, 

from whom she has received no news. Hearing 

her farher's voice, she hesitates, but ułtimarely 

she decides thar her father will cope without 

her, whereas Tom would not, and she leaves the 

family home. 
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ACT II 
Scene 1 

Tom is increasingly bored with his riotous 

life in London, which has not brought him the 

happiness he anticipated. Nick does everything 

he can to amuse Tom. He suggests that he 

'liberate' himself by doing something crazy 

and absurd that will arouse interest and bring 

Tom farne. He shows him a poster featuring 

the bearded fairground freak Baba the Turk and 

suggests that he ... marry her! At first shocked 

by the proposal, Tom eventually agrees. 

Scene 2 

Anne arrives at Tom's home. Shocked to see 

her, Tom urges Anne to forget about him and 

return to her father. He also wams her about 

the dangers that lurk in the capital. Anne, stili 

full of trusting attachment, is ready to forgive 

Tom everything, but at that moment Baba the 

Turk appears, whom Tom introduces to Anne 

as his wife. Utterly confused, Anne falls inro 

despair. For a moment, Tom feels some pangs 

of conscience, but ułtimateły he yields to his 

grotesque spouse's supplications and shows 

her in, denying all knowledge of Anne. 

Scene 3 

In his pretentiously appointed drawing

room, Tom listens tO his wife 's interminable 

chattering with growing irritation. When she 

rries to tenderly embrace him, Tom pushes her 

off, to Baba's exasperation and fury. In order 

to stop her tears and imprecations, Tom 

throws a wig on his wife's head, which renders 

her silent and motionless. While Tom sleeps, 

Nick tries out a purportedly 'magie' machine 

for turning Stones into bread - actually a sham. 

When Tom awakes, Nick demonstrates the 

machine to him. Tom goes into raptures over 

the marvellous invention and plans to use it to 



make people happy. Behind his back, Nick 

cynically derides the naivety of Tom and of all 

those who allow themselves to be taken in by 

such deceptions. 

ACT III 
Scene 1 

In Tom's wrecked drawing-room, Baba still 

sits motionless. A horde of creditors appears, 

wishing to bid for Tom's estate. Rakewell 

invested everything in Nick's 'invention', went 

bankrupt and disappeared without trace. Also 

among the crowd is Anne, searching for Tom, 

with whom she is still in love. The auction 

begins, under the hammer of Sellem. Among 

the items on sale is Baba the Turk. When the 

bidding reaches a hundred pounds, Sellem 

whips off her wig. Baba continues the song 

that was interrupted during the previous act; 

after a while, she realises what is going on 

around her and curses all those taking part in 

the auction. The derision of Tom and Nick, 

ridiculing the 'old wives for sale', can be heard 

coming from the street outside. Anne, in hope, 

rushes to the window. This arouses Baba's 

compassion. She understands that for Tom 

their marriage was just a cruel joke. So she 

urges Anne to find her beloved and to save his 

damaged soul (whilst warning her about the 

evil Nick), while she herself intends tO return 

tO the fairground. 

Scene 2 

In a gloomy cemetery, Nick reveals to Tom 

his true identity: he is the devil, and the 

payment for his services, to which he referred 

at the beginning of their acquaintance, is to be 

Tom's soul. He places Tom over a grave and 

incites him to kill himself (using an implement 

chosen from those offered by Nick). As the 

clock strikes twelve, Tom stili wavers. Nick 

stops time once again and proposes a game of 

cards, in which the stake is Tom's life and soul. 

Tom, thinking of Anne, guesses the first card 
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correctly: the Queen of Hearts. Then, to 

Nick's surprise, he also guesses the second 

card: the Two of Spades. The satanic dealer 

resorts to cheating, holding up a card that has 

already been guessed - the Queen of Hearts. 

But the voice of Anne, heard in the distance, 

declaring her love for Tom and her wish to save 

him from the devil's clutches, guides Tom to 

the right card - to the fury of the thwaned 

Nick. The latter falls into an open grave, 

cursing Tom: although he has failed to acquire 

his soul, at least he can condemn him to 

suffering, depriving him of reason. At dawn, 

Tom awakes bereft of his sani ty, singing a song 

in which he introduces himself as Adonis. 

Scene 3 

Tom is a resident of a lunatic asylum, and is 

stili calling out for his beloved Venus. He is 

visited by Anne, !et in by the Keeper. Tom sees 

her as the goddess he has been waiting for and 

asks her to forgive his sins. Anne hugs him and 

sings a soothing lullaby about a boat sailing 

rowards the Blessed Isles. Tom falls asleep, and 

other asylum residents are calmed by Anne's 

singing. Mr Trulove comes to take away his 

daughter. Anne is sad, but reconciled to her 

fate. Tom awakes, calling out for Venus, and 

suspecting that she has been abducted. The 

chorus convinces him rhat no one was with 

him. Tom falls dead. 

Epilogue 

The protagomsts pronounce some 

moralising dicta: Anne warns rhat not every 

rake will find such redeeming love as she gave 

tO Tom; Baba declares that all men are madmen 

and cheats; Tom notes that 'coming round' 

af ter a period of crazed debauchery is always 

painful; Nick says that many people do not 

believe the devils exists; at times, he himself 

wishes it were so. 

Piotr Maculewicz 
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