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Słowa i głosy- to właśnie to połączenie pozwoliło przez tysiąc 

lat tworzyć dzieła, wyrażające najróżniejsze doświadczenia czło

wieka. Przenieść ekspresję jednostki w universum. To tutaj za

istniała muzyka europejska. Cykl VERBA ET VOCES to kluczowe 

projekty Capelli Cracoviens1s, oferujące najważniejsze dzieła li

teratury muzycznej w najstaranniej realizowanych wykonaniach, 

mieszczących się w nurcie historically informed performance. 
To nowoczesny obraz muzyki dawnej, zgodny z filologicznymi 

standardami i artystycznym duchem współczesności. 
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Cezary Tomaszewski 

Przedstawienie, które Państwo za chwilę zobaczą jest próbą 

spojrzenia na znany mit z punktu widzenia Eurydyki Wiele 

wiemy o Orfeuszu, największym śpiewaku greckim, którego 

podróż w zaświaty w poszukiwaniu żony była bardziej pod

różą artysty w poszukiwaniu inspiracji dla swojej sztuki i po

tem dla wokalnych i retorycznych popisów, aniżeli męską 

próbą walki o przywrócenie Eurydyki do życia. Mniej wiemy 

o niej - Eurydyce 

Eurydyka w wersji operowej Glucka, postawiona jest w prze

dziwnej sytuacji wielokrotnych śmierci i zmartwychwstań. 

Zapaleń i zgaszeń jak lampka nocna, czy mecz w telewizo

rze, którego włączeniem można nagrodzić męża, a wyłącze

niem ukarać. Dzieje się tak, przez to, że Gluck postawił na 

rozrywkę w duchu Marii Antoniny i wybrał happy end, za

miast tragicznego rozwoju wypadków, w których Eurydyka, 

po tym jak Orfeusz złamał zakaz patrzenia na nią, bezpo

wrotnie umiera, a on sam za późniejszą pederastię i brak 

zainteresowania kobietami, zostaje rozszarpany na strzępy 

przez Menady. Ale pamiętajmy, że Eurydyka to nie 28-ca

lowa plazma i spróbujmy wczuć się w tą przerażającą sytu

ację, w której życie kobiety całkowicie zależne jest od uzna

nia w oczach małżonka, a śmierć od jego silnej (czy w tym 

przypadku słabej) woli 

Dramat Eurydyki rozgrywa się w sali gim nastycznej, na tle 

i wobec grupy seniorów i dzieci, które przyszły tam na swo

je cotygodniowe zajęcia (a więc żadnych zaświatów, piekieł, 

dymów, czerwonych świateł i kabaretowych pończoch, bo 

jak wiemy najbardziej wyraziste piekło drzemie w każdym 

z nas). Pomysł ten pojawił się wraz z odkryciem dla naszego 

projektu niezwykłego miejsca 140-letniego Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół", którego hala główna stała się ory

ginalną scenografią przedstawienia, a ludzie w niej ćwiczący 

aktorami. Mamy więc grupę dzieci, trenującą gimnastykę 

artystyczną i seniorów, którzy są częścią fantastycznej i ak

tywnej grupy Sokoła - „Zwarta Brać". Trzy generacje, kilka 

dziesiąt biografii oraz bogate spektrum perspektyw na pod

stawowe tematy opery życie, miłość, sztukę i śmierć . 

jak już wspominałem, opera Glucka wywodzi się z tradycji 

opery francuskiej, która prymat przypisywała baletowi i mu

zyce tanecznej. Stąd eklektyczny charakter Orfeusza i Eury
dyki, w którym tańce przedzielają lamenty Orfeusza i rozbu

dowane partie chóralne. Tak więc zamiast tancerzy baleto

wych, wystąpią seniorzy właśnie, a kroki taneczne zastąpione 

zostaną przez ćwiczenia gimnastyczne, które „Zwarta Brać" 

od lat, dwa razy w tygodniu, wykonuje w „Sokole". Pomysł 

ten pojawił się, gdy coraz bardziej rozczarowany oglądałem 

kolejne realizacje Orfeusza i Eurydyki, w których doskonałość, 

pseudo-nowoczesność albo infantylna tradycyjność choreo

grafii i jej wykonawców, budowała efekty widowiskowe kosz

tem bezpośredniości, szczerości i - nazwijmy to - kosztem 

wymiaru ludzkiego, który jest dla mnie najważniejszy i pod

stawowy w operze i teatrze. Ciało amatora jest idealnym nośni

kiem owego wymiaru ludzkiego. Każdy z nas ma swoją historię, 

charakter i doświadczenia życiowe wpisane w ciało. Życiorysy 

niezafałszowane i niepowtarzalne, ponieważ ciało nie kłamie 

Każdy wykonuje proste ćwiczenie trochę inaczej, tak jak mu 

na to ciało pozwala A każdy taki ruch jest uchyleniem rąbka 

tajemnicy swojej intymności i historii 

jest jeszcze jeden powód zaproszenia amatorów do przedsta

wienia operowego. Współczesna kultura muzyczna bardzo czę

sto prezentowana jest w manierze elitaryzmu, ekskluzywności 

i snobizmu, przypisanego budynkom filharmonii i opery Taka 

polityka często utrudnia żywy, czynny i bezpośredni udział w wy

darzeniu muzycznym, i ogranicza możliwość nowych, zaskaku

jących spotkań, jak to Capelli Cracoviensis z „Sokołem" 

W czasach, w których Metamorfozy Owidiusza przestały być 

podstawą wykształcenia kulturalnego człowieka, a mity gre

ckie straciły swą nośność i sensy, zamiana bogów i herosów 

na zwykłych współczesnych ludzi, nazwijmy ich bohaterami 

dnia codziennego, jest zaproszeniem do kojarzenia i odnajdywa

nia w kulturze odbicia siebie samych, takich jakimi jesteśmy tu 

i teraz. A dzięki temu, jak pisał Rousseau, odnajdywaniu zalet 

życia i rozkoszowania się nim w pełni. 
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N COSC 
Tomasz Cyz 

I. Wizja Miłosza jest bezlitosna. 

„Stojąc na płytach chodnika przy wejściu do Hadesu I Orfeusz 

kulił się w porywistym wietrze, I [ .] Światła aut I Za każdym 

napływem mgły przygasały. // Zatrzymał s ię przed oszklony

mi drzwiami, niepewny I Czy starczy mi sil w tej ostatniej pró

bie. // [ .. . ] Pchnął drzwi. Szedł labiryntem korytarzy, wind I 
[ .. ] Elektroniczne psy mijały go bez szelestu . I Zjeżdżał piętro 
po piętrze , sto, trzysta, w dół. I Marzł. Miał świadomość , 

że znalazł się w Nigdzie". 

Ale szed ł. Spotykał cienie, niektóre nawet rozpoznawał. 

„Ale oni stracili zdolność pamiętania . I Patrzyli jakby obok, 

na tamto obojętni" Wreszcie doszed ł do pałacu władców 

śmiertelnej krainy i zaczął śpiewać, a „[ .. ] swoje słowa 

układał przeciw śmierci I I żadnym swoim rymem nie sławił 

nicości " . Persefona powiedziała, że nie wie, czy ją kochał. 

„Ale przybyłeś aż tu, żeby ją ocalić. I Będzie tobie wrócona". 

I podała warunek 

„Ruszyli. Najpierw on, a za nim, ale nie za ra z, I Stukanie 

jego sandałów i drobny tupot I jej nóg spętanych suknią jak 

całunem". Nasłuchiwał. Chciał wierzyć i nie umiał. Nadszedł 

dzień . „I stało się jak przeczuł. Kiedy odwrócił głowę, I 
Za nim na ścieżce nie było nikogo". 

Czesław Milosz stworzy! strofy poematu Orfeusz i Eurydyka 
(2002) po śmierci żony Carol. Claudio Monteverdi ukończy! swo

jego L 'Orfeo (1607) na kilka miesięcy przed naglą śmiercią żony 

Claudii . Tajemnica mitu o Orfeuszu i Eurydyce zawsze kryje się 

w szczelinie między miłością i śmiercią. 

111. A przec ież opowieść mogła być tak piękna i frenetyczna. Młodzi 

kochali się i byli szczęśliwi Ale pewnego dnia ona została ukąszo

na przez węża (albo żmiję), kiedy zbierała kwiaty na łące; podob

no ściga! ją jakiś mężczyzna (na począt ku każdej tragedii stoi 

wydarzenie graniczne, gwałt, śmierć) . Ukochany postanowił zejść 

do otchłani i przebłagać podziemne bóstwa, by oddały mu zmar

łą U słyszał warunek podczas drogi powrotnej nie może się od

wrócić i s pojrzeć na ukochaną, i mówić do niej. 

Wergiliu sz .,/stanął, obłąkany, spojrzał w ty/. Niestety, I Stracone 

wszystkie trudy, złamane układy I Z bezlitosnym ciemności władcą. 

Grzmot potrójny I Przetoczy/ się nad mrokiem Awernu. Krzyczała: I 
«Cóż to jest za szaleństwo, które mnie zgubi/o / I ciebie, Orfeuszu? 

Wyrok mnie okrutny I Wzywa z powrotem. Oczy mrużą się i gasną. I 
Żegnaj'» I[..} Zniknę/a, już daleka już nie zobaczy/a, I jak on darem

nie chwyta cienie i jak wiele chciałby powiedzieć" (Georgiki, tłum . 

Zygmunt Kubiak). 

Nie wiadomo do końca, co stało się potem. Podobno, za ujaw

nienie boskich tajemnic, Orfeusz zginął od Zeusowego pioruna . 

Pauzaniasz przytacza wersję o samobójstwie. Owidiusz i Platon 

podają, że przestał interesować s ię kobietami, kochał młodych 

chłopców; wiele kobiet płonęło namiętnośc ią do niego, wiele 

cierpiało, z zazdrości i zemsty rozszarpały go trackie menady. 

W zaginionym dramacie z trylogii Likurgeja Ajschylosa powodem 

napaści bachantek był gniew Dionizosa, którego Orfeusz nie czcił 

należycie, za największego z bogów uważając Heliosa (którego 

nazywał te ż Apollonem). Roberto Calasso: „z ciała Orfeusza po

została tylko głowa, która płynęła bystrym nurtem rzeki kierują

cej się ku dolinie i wciąż jeszcze ś piewała"„. 

Krzyczał: ,Jurydykol I jak będę żyć bez ciebie, pocieszyciel- IV. Obie wersje Orfeusza i Eurydyki Christopha Willibalda Glucka (li-

ko l". Z nim krzyczał świat „Ale pachniały zioła, trwał nisko 

brzęk pszczół. I I zasnął, z policzkiem na rozgrzanej ziemi". 

11. - Czy to jest odnalezienie kojącej jedności z naturą, swojego 

miejsca w rytmie jej przemian, czy raczej rezygnacja? -

pyta Tomasz Fiałkowski. 

- Nie wiem - odpowiada Czesław Milosz. - Ktoś powiedział, 

że Orfeusz w swojej wędrówce nauczył s ię miłości, że jego 

wędrówka to jest właściwie lekcja miłości do Eurydyki Na

wet jego zwątpienie jest częścią tej lekcji; ja nie wierzyłem, 

że Carol przeżyje, wiedziałem, że nie ma dla niej ratunku. 

Orfeusz nie bardzo rozumie, co się z nim dzieje, kiedy wraca 

z Hadesu, ale zasypia z policzkiem na rozgrzanej ziemi, 

w jaki ś sposób mając Eurydykę w sobie. 

bretto Ranieriego de' Calzabigi, premiera wersji „włoskiej": 5 paź

dziernika 1767 w Wiedniu; „francuskiej" 2 sierpnia 1774 w Paryżu) 

koń czą s ię apoteozą miłości, ponownym połączeniem ukocha

nych - z wydatną pomocą Amora. Podczas wiedeńskiej premiery 

Orfeo ed Euridice, w dzień imienin cesarza Franciszka I, Orfeusza 

śpiewał kastrat-alt, Gaetano Guadagni; w 1769 roku w Parmie -

kastrat-sopran, Giuseppe Millico. W Paryżu Gluck przepisał par

tię Orfeusza dla Josepha Legrosa - tenora heroicznego. W 1859 

roku przeróbki dla śpiewaczki Pauliny Viardot (alt') dokonał Hec

tor Berlioz. W XX wieku partia Orfeusza była też transponowa

na na baryton 

Operowy Orfeusz śpiewa każdym głosem, wsze lkimi piciami, 

odcieniami, rejestrami. By! przecież pierwszym śpiewakiem 

i kitarzystą , synem muzy poezji Kaliope. Swoją pieśnią potrafił 
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oczarować: skały i drzewa szły za nim, zwierzęta gromadzi

ły s ię , by go słuchać, drapieżniki uspokajały się, a dzicy lu

dzie łagodnieli . Nic dziwnego, że z nim wła ś nie wiąże s ię 

historia opery. I jego małżonką. Eurydyka była nimfą (drya

d ą), boginką dębów (wedlugjednej z wersj i mitu menady, 

które rozszarpały Orfeusza , zostały przez Dion izosa prze

mienione w dęby; miały także zosta ć wytatuowane przez 

swoich mężów - na rysunku wazowym przedstawiającym 

ś mi e rć Orfeusza jedna z menad ma wytatuowa nego na ra

mieniu małego rogacza ... ) i wszelkich innych drzew, łaknęła 

tańca i muzyki. 

V Orf eo ed Euridice Glucka otwieraj ą niespodziewanie rados

ne dźwięki uwertury; żywe, jasne, kip i ące ene rgią. Jakby o

derwane od dalszych fragmentów, muzycznie obce W opu 

bl ikowanej w 1769 roku partyturze kolejnej opery, Alcesty, 
Gluck w przedmowie napisał, że uwertura powinna wprowa

dzać w akcję. Ale kiedy kilka lat póź ni ej w Pary żu przerabia I 

Orfeusza, w uwerturze nie zmienił ani nuty. j akby ch ci ał za

chować jej frenetyczny blask. 

Właściwą akcję rozpoczyna lament nimf r pasterzy nad gro

bem Eur dyki. Na tym t le nagle rozlega s ię krzyk Orfeusza 

zaskakuj ący, bo zatrzymany na jednym s ł ow i e - „Eurid icei " 

Jego ś p iewowi odpowiada echo Gluck rozdziela zespól in

VI. Francuska wersja róż ni się nieznacznie od włoskiej Kończy ją 

choćby taneczna suita w siedmiu częściach, ostatni to chacon
na. Szczególnie jeden nowy fragment tworzy inne znaczen ie. 

Francuzi uwielbiali balet, Gluck dodał tańczony fragment w li 

akc ie -Air de Furies - poprzedzający przejśc i e Orfeusza z Tar

taru do Elizjum . jest przerażający i katartyczny To tak że cha

conna. Gluck przepisał ją z baletu Don juan z 1761 roku (także 

do libretta Calzabigiego). 

To trzeci, końcowy obraz tego utworu . Don juan przychodzi na 

zaproszenie Komandora na cmentarz. jest ponura, ciemna noc. 

Koman dor przywo łuje cienie uwiedzionych dziewc ząt, kobiet. 

ale Don Juan nie okazuje skruchy. Pewny siebie podaje Koman 

dorowi dłoń. Zjawiają się fur ie i demony, i w szaleń czym wi rze 

porywają Don juana w otch ła ń. Kiedy Gluck wpisywał tan balet 

w par tyturę Orphee, zm ienił tonację na ci -moll, tę samą , w któ

rej kilkanaśc ie lat póź n iej Mozart zapisze apokaliptyczny temat 

Komandora . 

Chaconna to taniec z XVI wi ku, o swobodnym, niekiedy roz

pasa nym charakterze . Nazywa si ę ją s i ostrą sa raba ndy, tańca 

śm r e rci. Może jednak Orfeusz Glucka nie kończy się apoteozą , 

lecz fur i ą bacha ntek, które rozsza rpuj ą bohatera w rytm zywio

ł owej chaconny? 

strumentalny na dvvie części, z których jedna, umieszczo - VII W przedmowie do Alcesty (1767) - siostrzanej historii Orfeusza 

na na scen ie, powta rza kadencyjne frazy To rozwiązanie 1 Eurydyki (tutaj to żona chce umrzeć, by uratować życi e męża, 

jest jeszcze barwn iejsze w scen ie w Hadesie. Pierwsza or

kiestra (kornet, puzony, smyczki) towa rzyszy chórowi furii 

i cieni, druga (ha rfa, smyczki) - Orfeuszowi (Monteverd i 

również każdej z dwóch opisywanych przez siebie przestrze

ni, ziemskiej i podziemnej, przydzielił odmienne brzmienie 

smyczki, flety, lutnie, chitarrone i klawesyn należą do świa

ta pasterzy, kornety, puzony i regał ok reślaj ą otch ła ń) To 

dwa wyra źnie oddzielne światy , które chce po ł ączyć jeden 

człowiek, śpiewak. W pamięci pozostaje jego błagalny śp iew 

(„Pozwólcie mojemu bólowi, aby do was przemówił") i sta

nowcze odpowiedzi demonów („Nol"), które z czasem ła 

godnieją, wreszcie przyzwalają . Elizjum Gluck odma lowuje 

z „rozkoszną harmonią " , lekkośc i ą . Dopiero tam, na począ 

tku Ili aktu, usłyszymy Eu rydykę . 

Wspólny dialog kochanków skła da si ę z recytatywów, krót

kich ari i, duetów. Zostaje całkowic i e podporządkowany akcji 

dramatycznej, słowu . W tym łańcuchu szczególnie dwa frag

menty nie pozwalają o sobie za pomnieć. Pierwszy to dziw

nie radosny lament Orfeusza po stracie ukochaną „Che 

fa ró senza Euridice" (fr. „j'a i perdu mon Eu ridice! ") Drugi to 

aria Eurydyki „Che fiero momento" (fr ,Jortune ennemiel"); 

kiedy jej s łu cham, szczególnie w wersji włoskiej, słys zę, nie 

wiem dlaczego, Mozartowskie Donny wyruszające na poszu

kiwanie wiecznego kochanka . 

a on nie widzi w tym nic niestosownego, podobnie jak jego sta 

rzy rodzice; dla niej nie ma większej wartoś ci niż jego życ i e, dla 

niego liczy się tylko on sam) - Gluck zawarł operowe credo 
„ Postanow iłem unikać wszelkiej przesady, która przez niestosow

n ą p róż ność śpiewaków i nadmierną usłu żność kompozytorów 

pojawiła si ę w operze włoskiej, zmieniając najwspanialszy i naj 

piękn i ej szy spektak l w nudne i ś mieszn widowisko. Próbowa

łem og ra nic zyć muzy kę do jej prawdziwego zadania, tj. do to

warzyszenia poezji [ .. . ]. Wie r zyłem, i ż muzyka powinna pr·zydać 

poezj i to, co poprawnemu i dobrze zrobionemu rysunkowi przy

daje żywość kolorów oraz trafna zgodność świate ł i cien i, które 

ożyw iają postacie nie zmieniając ich konturów". 

Według Glucka muzyka w operze ma towa rzyszyć poezji Idą c 

dalej tym tropem powinniśmy stw ierdz i ć , że teatr w operze po

win ien towarzyszyć muzyce Teatr Cezarego Tomaszewsk iego 

potrafi to robi ć , szczególnie Jak gra Capella Cracoviensis. 

Zobaczcie, posłuchaj c ie . 

REFORM Y ORFEUSZA 
Jakub Puchalski 

Orfeo ed Euridice, trzydziesta z kolei opera 48-letniego Chri

stopha Willibalda Glucka, ujrzała światła rampy w Wiedniu , 

w roku 1762. W tym czasie Haendel nie żył ju ż od trzech lat, 

oper nie pisał jednak od dwudziestu, Rameau pozostała do 

skomponowania tylko jedna, Les Boreades, Haydn dyrygował 

w Eszterhazie i obok swych pierwszych symfonii zaczynał do

piero próbować si ł w operze, a 6-letni Mozart właśnie odby

wa! pierwsze tournee. Barok odchodził w przeszłoś ć, Niemcy 

ulegali urokom Empfindsamerstill, a Francuzów czarował styl 

galant Sam Gluck, Niemiec, którego kariera poprzez Italię , 

Londyn i szereg scen europejskich doprowadziła do cesarskie

go Wiednia (od 1752), do tego momentu przy różnych oka

zjach próbował różnych gatunków choć jego domeną pozos

tawała włoska opera seria, pisana głównie do klasycznych już 

wówczas tekstów Metastasia, tworzył tak że operas-comiques 
(w Wiedniu) i akty baletowe. Nie on jeden kontynuował zresz

tą nurt belcantowej, Metastazjańskiej opera seria (wspomnij

my choćby Hassego) - coraz bardziej jednak grzęzła ona 

sceny finałowe . Ca łość up iększa taniec. Summa poszukiwań 
daje w efekcie tzw. reformę Glucka, dzięki której w operze pry

mat uzyskuje akcja dramatyczna - zgodnie z zasadami, jakie 

Calzabigi wyłożył w firmowanej przez Glucka Przedmowie (1769) 

do Alcesty „ograniczyć muzykę do jej istotnej funkcji, którą jest 

służenie poezji, przez wzmocnienie ekspresji uczu ć (. .. ) bez 

przerywania akcji i oz iębiania jej zbędnymi ornamentami". 

Mimo stałego zamieszkania w Wiedniu (gdzie dożyje kresu 

swych dni w roku 1787), reformatorskie d zieła związały Glucka 

ze sceną paryską . To tu największe sukcesy odnosić będzie dos

tosowany do francuskiej estetyki Orfeo (jako Orphee et Euridice, 
z główną rolą przetranskrybowaną dla tenora haute-contre, 
1774; w XIX w. również we Francji Orphee odrodzi się jako alt, 

w wersji opracowanej przez Berlioza), tu przyjmie s ię aż o 5 lat 

późniejsza Alcesta (w międzyczasie bowiem pisze Gluck.„ serię 

konwencjonalnych oper seria; Wiedeń 1767, Paryż 1776), tu 

wreszcie zatriumfuje Armida (1777) oraz obie lfigenie (w Auli
dzie , 1774 i na Taurydzie, 1779). To d zięki sukcesowi pierwszej 

w schematyczności dramatu i przeroście zewnętrznego splen- powstała zresztą francuska wersja Orfeusza„ 

doru obowiązujących form wokalnych: recytatywu secco i nas-

tępującej po nim arii da capo, tzw. „arii z wyjściem" (postać 

sceniczna pierw w recytatywie z akompaniamentem klawe-

synu „popycha akcję do przodu" - wyjaśnia swoje działania -

po czym w efektownej trzyczęściowej arii, w której część trze -

cia jest wirtuozowskim wariantem pierwszej, daje upust targa-

jącym nią emocjom - potem zaś wychodzi, opróżniając scenę 

dla następnej ) Tymczasem publiczność dojrzewa do inne-

go kształtt,J dramatu muzycznego: karmiona nową estetyką 

(to już czasy Rousseau) okaże się otwarta na projekty, jakie 

publikuje w 1755 r. Francesco Algarotti, podziwiający operę 

w ogóle, jednak operę barokową krytykujący za nienatural-

ność - i postulujący, by to dramatowi była podporządkowa-

na i muzyka, i taniec, i scena - by „ poru sza ć serce, sycić roz-

koszą oczy i uszy - bez zaprzeczania rozumowi". jednak ci, 

którzy wykorzystają jako narzędzie swej reformy kompozy-

tora Glucka - hrabia Giacomo Durazzo, dyplomata, wówczas 

zarządzający cesarsk imi teatrami w Wiedniu, oraz równie 

światowy poeta Ranieri de' Calzabigi, który napisze dla Glucka 

przełomowe libretta, nie bazują wyłącznie na postulatach, 

ale i na doświadczeniu opery francuskiej, tragedie lyrique. 
Gatunek ten powstał o stulecie wcześniej, wychodząc od 

tekstu, a nie wokalnej wirtuozoerii, i wytwarzając nieroze-

rwalne połączenie słowa z muzyką: nie ma tu podziału na 

recytatyw i arię, lecz tekst śpiewnego recytatywu płynnie 

przechodzi w arioso, tworząc niekiedy większe jednostki 

dramatyczne, np. oparte na posuwistym ry tmie chaconny 
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L BRETTO 
Ranieri De' Calzabigi 

Miły, lecz odludny gaik laurów i cyprysów, który, umyślnie 
przerzedzony, otacza na niewielkiej równinie grób Eurydyki 

AKT 1 

SCENA I 

Po podniesieniu się kurtyny, przy dźwiękach smutnej sinfonii, 
widać na scenie grupę Pasterzy i Nimf, orszaku orfeuszowe

go, którzy niosą naręcza kwiatów i girlandy mirtu; i, podczas 
gdy niektórzy z nich zapalają kadzidła, rozsypują kwiaty 
wokół grobu i ozdabiają go, pozostali śpiewają poniższy Chór, 

przerywany skargami Orfeusza, który, leżąc na przodzie sceny 
na głazie, od czasu do czasu powtarza przejmująco imię 

Eurydyki. 

CHÓR Ah' se intorno 

jeśli krążysz wokół tej urny ża łobnej , 

Eurydyko, cieniu uroczy„. 

ORFEUSZ Euridice'„ 

Eurydyko' .. 

CHÓR Odi i pianti, i lament/, i sospiri 

Słuchaj płaczu, lamentów, westchnień bolesnych, 

które rozlegają się z twojego powodu . 

Słuchaj swego nieszczęsnego małżonka , 

który przyzywa cię z płaczem i skarży się 

jak zakochana synogarlica, gdy utraci towarzyszkę„. 

ORFEUSZ Basta, basta, o compagni! 

Dosyć, przyjaciele' 

Wasza rozpacz potęguje mój ból. 

Rozsypcie purpurowe kwiaty, ukwiećcie grobowiec 

Zostawcie mniel 

Chcę zostać sam wśród tych posępnyc h cieni, 

za smutnych towarzyszy mając moje nieszczęścia. 

CHÓR Ah' se intorno a quest'urna funesta 
jeśli krążysz wokół tej urny żałobnej, 

Eurydyko, cieniu uroczy, 

Słuchaj płaczu, lamentów, we stc hnień bolesnych, 

które rozlegają się z twojego powod u. 

(Następuje Balet, po zakończeniu którego wszyscy wychodzą.) 

Aria 

ORFEUSZ Chiamo il mia ben cosi 
Wołam moje szczęście, kiedy dzień wstaje i kiedy zmierzcha. 

Ale próżno rozpaczam - bogini mojego serca nie odpowiada! 

Eurydyko, drogi cieniu, gdzie je ste ś? 

Twój małżonek płacze, 

pyta o ciebie bogów i śmiertelnych, 

z wiatrem ulatują jego łzy i skargi I„ 

Szukam mojej ukochanej tutaj , 

w posępnym miejscu jej śmierci. 

Lecz mojej skardze wtóruje -

świadome czym jest miłość -

jedynie echo .. 

Eurydyko' 

Znają to imię równiny i lasy, 

nauczyły się go ode mnie! 

W każdej dolinie rozbrzmiewa „Eurydyko! .. " 

Na każdym pniu napisał nieszczęs ny Orfeusz, 

Orfeusz zrozpaczony: 

„Eurydyko, moja bogini, najdroższa Eurydyko'" 

Opłakuję moje szczęście, 

gdy słońce złoci dzień i gdy zapada się w fale. 

Litując s ię mojej skardze, 

strumień odpowiada mi nieprzerwanym szumem.. 

Recytatyw Numi' barbari Numi' 
Okrutni bogowie, bladzi mieszkańcy Acherontu i Otchłani, 

waszych dłoni złaknionych śmierci rozbroić ani wstrzymać 

nie zdołały uroda ni młodość ... Wy odebraliście mi moją 

piękną Eurydykę (o, straszne wspomnienie') w zaraniu 

młodości I Oddajcie mi ją, bezlitośni bogowie! Mam przec ież 

dość odwagi, by śladem herosów szukać w waszej otchłani 

mojej małżonki , mojej ukochanej' 

SCENA li 

AMOR T'assiste Amore' 

Wspiera cię Amor' 

Orfeuszu, Jowisz ulitował się nad twoim cierpieniem 

pozwala ci za życia przekroczyć leniwe fale Lete. 

Oto wstępujesz na drogę ku ciemnej otchłani. 

jeśli zdo ła sz uspokoić śpiewem 

Furie, mary i nieubłaganą śmierć, 

ukochana Eurydyka powróci wraz z tobą ku jasności dnia. 

ORFEUSZ 
jak to? Kiedy? Czy to możliwe? 

Wytłumacz! 

AMOR 

Starczy ci odwagi dla tej st rasznej próby? 

ORFEUSZ 

Ob iecujesz mi Eurydykę i sądzisz, że zadrżę? 

AMOR 

Dowiedz się jednak, pod jakim warunkiem 

możesz tego dokonać . 

ORFEUSZ 
Mówi 

AMOR Euridice ti si vieta il mirar 

Nie wolno ci spojrzeć na Eurydykę, 

dopóki nie opuśc i c ie podziemi Styksu. 

Nie wolno ci zdradzić jej tego zakazu; 

jeśli to zrobi sz, stracisz ją znowu, tym ra zem na zawsze 

i spędz i sz życie w rozpaczy, 

wydany na pastwę okrutnych pragni eń! 

Pomyś l o tym Żegnaj I 

Aria Cli sguardi trattieni 

Pohamuj spojrzenia, powstrzymaj słowa, 

pamiętaj w cierpieniu, że bliski jest koniec twojej udręk i 

Wszak wiesz, że czasa mi zmieszani, drżący zakocha ni 

przy ukochanej tracą wzrok i mowę . 

Pohamuj spojrzenia, powstrzymaj słowa, 

pamiętaj w cierpieniu , że bliski jest koniec twojej udręki .. 

(wychodzi) 

ORFEUSZ Che disse? che ascolta/? 

Zatem Eurydyka będzie żyć, więc ją zobaczę? 

I po tylu strapieniach, w takiej chwili, wśród burzy uczuć 

nie wolno mi na nią patrzeć, przycisnąć jej do serca I 

Nieszczęśliwa małżonka' Co powie? Co pomyśli? 

Przeczuwam jej niepokój, rozumiem moje troski; 

na samą myś l o tym czuję, 

jak krew krzepnie mi w żyła c h , jak tłu cze s ię serce ' 

Ale podołam temu - c hcę tego ' Zdecydowa łem i 

Największym dla duszy, n i emożliwym do zniesienia 

spośród wszystkich nieszczęść, 

jest utrata jedynej miłości .. 

Wspierajcie mnie, o bogowie! 

Przyjmuję warunki I 

(Widać błyskawicę, słychać grom i Orfeusz wychodzi) 

AKT 2 

Straszliwa pieczara za rzeką Kokytos, przyćmiona w dali przez 
ciemny dym, rozświetlony płomieniami, który wypełnia całą 
tę straszną siedzibę. 

SCENA I 

Zaraz po otwarciu kurtyny, przy dźwiękach straszliwej sin
fonii, zaczyna się taniec Furii i Zjaw, który zostaje przerwany 

harmonijnymi dźwiękami liry Orfeusza. a gdy ten pojawia się 
na scenie, cały ten tłum zaczyna śpiewać następująco 

CHÓR Chi mai dell'Erebo 

Któż to wśród oparów Erebu 

ś ladem Herkulesa i Piritoosa wiedzie kroki? 

Niechaj porażą go grozą straszliwe Eumenidy 

i niech go przerazi wycie Cerbera, 

j eś li nie jest bogiem I 

(Duchy podejmują tańce, krążąc wokół Orfeusza, 

by go przerazić.) 

ORFEUSZ 

Ach, uspokójcie się, Furie .. 

CHÓR 

Nie' 

ORFEUSZ 

Mary ... 

CHÓR 

Nie' 

ORFEUSZ 

Zjawy straszliwe .. 

CHÓR 
Nie I 

ORFEUSZ 

Niech wzbudzi w was litość mój okrutny bóli 

CHÓR 

Niel Nie' Nie! 

ORFEUSZ 

Uspokójcie s i ę, Furie .. itd 

CHÓR (ułagodzony i z wyrazem pewnego współczucia) 
Misero giovane 
Nieszczęsny młodzieńcze, czego chcesz, co zam ierzasz? 

W tych st ra sznych, posępnych progach 
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mieszka tylko ża łoba i strach . 

Czego chcesz, nieszczęsny młodzieńcze? 

Czego? 

ORFEUSZ Mille pene, ombre mo/este 
Tak samo jak wy, natrętne zjawy, cierpię tysiące boleści; 

mam w piersi własne piekło, czuję je w moim sercu. 

CHÓR (z większą łagodnością) 
jakie nieznane, tęskne uczucie łagodnie uśmierzyło 

nasz nieprzejednany gniew? 

ORFEUSZ 

Nie byłybyście tak nieczule dla mego płaczu, dla moich 

skarg, gdybyście choć przez chwilę zazna ły udręk miłości 

(Furie i zjawy zaczynają się cofać, a oddalając się ku wyjściu 
ze sceny powtarzają ostatnią strofę chóru, który, śpiewany 

cały czas, podczas gdy się oddalają, kończy się niewyraźnym 
pomrukiem Gdy znikną Furie i odejdą Potwory, Orfeusz 
wkracza do piekła) 

SCENA li 

Ustronie, urocze dzięki zieleniącym się zagajnikom, kwiatom, 
które pokrywają łąki, cienistym zaciszom, które tam się kryją, 
rzekom i strumieniom, które przezeń płyną 

CHÓR 

jakie nieznane, tęskne uczucie łagodnie uśmierzyło 

nasz nieprzejednany gniew? 

Niech zaskrzypią wierzeje na czarnych zawiasach, 

niech pozwolą zwycięzcy swobodnie przejśćl 

ORFEUSZ Che puro ciel, che chiaro sol 
jak czyste niebo, Jakie jasne słońce, 

jakaż to nowa, radosna światłość! 

jak rozkoszną harmonię tworzą pospołu 

śp i ew ptaków, szmer strumieni i szum wiatru .. 

Oto siedlisko szczęś liwych herosów! 

Wszystko tutaj tchnie spokojnym szczęśc i em, 

ale nie dla mnie. 

jeśli nie odnajdę mojej ukochanej, opuści mnie nadzieja! 

jej czule słowa, rozkochane spojrzenia, 

jej śli czny uśmiech - to moje jedyne, najdroższe ElizJum 1 

Ale w jakiej jest stronie? 

Zapytam tę radosną rzeszę idącą mi na spotkanie 

Gdzie jest Eurydyka? 

CHÓR Ciunge Euridicel 
Eurydyka nadchodzi! 

Pójdź do królestwa wytchnienia, wielki bohate rze, 

czu ły małżonku, niepospolity wzorze na każdy czasl 

Eurydyka odwzajemnia twoją miłość , 

już powstaje, już odzyskuje swoją dawną urodę I 

(następuje taniec Herosów) 

ORFEUSZ Anime avventurose 
Przychylne dusze, znoście spokojnie 

moją niecierpliwość! 

Gdybyście mogły kochać, 

poznałybyście to palące pragnienie, 

które dręczy mnie bezustannie, 

które nigdy mnie nie opuszcza. 

Nawet w tym siedlisku spokoju nie zaznam szczęścia, 

jeśli nie odnajdę mojej ukochanej. 

CHÓR Viene Euridicei 
Nadchodzi Eurydyka! 

Powróć, o piękna, do swego męża, 

którego litościwe niebo 

nie chce już dłużej z tobą rozdzielać. 

Nie skarż się na swój los, 

bo tak wierny mąż zasługuje 

na miano drugiego Elizjum 

(chór Heroin prowadzi Eurydykę do Orfeusza, który, nie 
patrząc na nią, z najwyższym pośpiechem bierze ją za rękę 
i szybko wyprowadza. Następuje później balet Herosów i He
roin, i zostaje na nowo podjęty śpiew Chóru, który powinien 
trwać, dopóki Orfeusz i Eurydyka nie znajdą się całkowicie 
poza Elizjum) 

AKT 3 

Ponura jaskinia, która tworzy za wiły labirynt, zawalona 
głazami, które odpadły z urwiska, pokrytymi cierniami i dziką 
roś/innością 

SCENA I 

(Orfeusz prowadzi za rękę Eurydykę, 

cały czas nie patrząc na nią) 

ORFEUSZ Vieni, segui i miel passi 
Chodź , podążaj moim śladem, 

moja jedyna, wierna miłośc i I 

EURYDYKA (z zaskoczeniem) 
To ty czy s i ę mylę? Może ś n i ę? 

Czy to jawa? Ma Ja zę ? 

ORFEUSZ (z pośpiechem) 
Najmilsza żono, to Ja, Orfeu sz - wc i ąż żywy i 

Przybyłem aż do Elizjum, żeby c ię odna letć 

Wkrótce znowu zobaczysz niebo, słońce, całe p i ękno świ ata I 

EURYDYKA (niepewnie) 
żyjesz? ja żyję? jak to? jakim cudem? jakim sposobem? 

ORFEUSZ 
Wszystko ci wyjaśnię, na razie o nic nie pytaj . 

Śpiesz wraz ze mną i wyrzuć z serca 

daremne, zbyteczne obawy 

Nie jesteś już cieniem i ja cieniem nie jestem. 

EURYDYKA 

Co słyszę? Czy to prawda? 

Miłosierni bogowie, co za szczęście! 

Zatem w ram ionach ukochanego, 

wśród najczulszych więzów Amora i Hymenu, 

będę żyć na nowo' 

ORFEUSZ 

Tak, moja nadziejo, ale nie zwlekajmy dłużej, 

ruszajmy w dalszą drogę 

Los był dla mnie tak okrutny, 

iż ledwo mogę uwierzyć , 

że znowu należysz do mnie, 

ledwo mogę zaufać sam sobie 

EURYDYKA (smutna i urażona, zabierając dłoń, 
którą trzyma/a rękę Orfeusza) 

Lecz porywy mojej czulej miłości 

od pierwszej chwili, gdyś mnie odna l azł, 

kiedy znów cię uj rzałam , 

nu ż ą c i ę, Orfeuszu! 

ORFEU SZ 

To nieprawda, ale .... wiedz ... posłuchaj. 

(do siebie) (Ach, surowe prawo') 

(głośno) Piękna Eurydyko, prz śpiesz roku .. 

EU RYDYKA 

Co cię trapi w tak szczęś liwej chwili ? 

ORF EUSZ 

(Co mam odpowied z ieć? P rzewidziałem toi 

Oto chwila próby1 ... ) 

EURYDYKA 

Nie obejmiesz mnie? Nic nie mówisz7 .. 

Spójrz na mn ie chociaz ra zi 

Powiedz - czy jestem piękn a jak dawniej? 

Zobacz - może przygasi rumieniec na mojej t warzy? 

Posłuchaj - może przyćm i! się , niegdyś tak miły tobie, 

blask mego spojrzenia? 

OR FEUSZ 

(Im dłużej jej słucham, tym s łab i ej się opi ram .. 

Odwagi, Orfeuszu!) 

Chodźmy, moja najmilsza Eurydyko' 

Teraz nie pora na te czułości, 

każda chwila zwłoki jest dla nas groźna. 

EURYDYKA 

Ależ ... tylko jedno spojrzenie' . 

ORFEUSZ 

Spojrzenie na ciebie sprowadzi nieszczęście. 

EURYDYKA 

Niewierny, takie jest twoje powitanie? 

Odmawiasz mi spojrzenia, tymczasem 

od kochającego i czułego męża 

powinnam się spodziewać uścisków i pocałunków' 

ORFEUSZ 

(Jaka okrutna męka!) Ależ chodź i milcz! 

EURYDYKA 

Mam milczeć! j eszcze to mam znosić? 

Utraciłeś zatem miłość, stałość i wierność? 

Po cóż było mnie budzić ze słodkiego snu, 

jeśli zgasi w tobie czysty, tak drogi ogień 

miłości i małżeńskiego szczęścia? 

Odpowiedz, zdrajcol 

ORFEUSZ 

Ależ chodź i milcz! 

Duet 

ORFEU SZ Vieni. appaga il tuo consortel 
Chod ź , uczyń zadość prośbie swego mężal 

EURYDYKA No, piu cara e a me la morte 
Nie, wolę śmierć niż życie z tobą1 

ORFEUSZ 

Ach, okrutna1. 

EURYDYKA 

Zostaw mnie w spokoju I 

ORFEUSZ 

Nie, życie moje, wszędz ie pójdę za tobą jak c i eń I 

EURYDYKA 

Dlaczego więc jesteś tak okrutny? 

ORFEUSZ 

Choćbym miał um rzeć ze zgryzoty, nie wyznam przyczyny 
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RAZEM 

O bogowie, wielki jest wasz dar i 

Wiem to i czuję wdzięczność . 

Lecz ból, który z darem s ię ł ączy, 

jest nie do wytrzymania I 

(Kończąc duet„ oboje, każde z innej strony, 
opierają się o drzewo) 

EURYDYKA Qua/ vitae questa mai 
Jakie życie będę teraz wiodła? 

Jaką ponurą, straszną tajemnicę 

ukrywa przede mną Orfeusz? 

Czemu smuci się i pła c ze ? 

Nieprzywykła jeszcze do trosk, które cierpią żyjący, 

moja wytrwałość ugina się pod tak wielkim ciosem. 

Oczy tracą blask, oddech staje s i ę c i ężki . 

Chwieję się, s łabnę i czuję, 

jak spazm okrutny przeszywa moje serce, 

pełne udręki i przerażenia 

Aria Che fiero momento 
Co za straszna chwila, jak okrutny los 

każe mi zamienić śmierć na takie cierpienie .. 

Przywykłe do szczęsnego spokoju zapomn ienia, 

wśród tych burz moje serce się gubi. 

Słaniam się, drżę .. 

Co za straszna chwila , jak okrutny los .. itd 

ORFEUSZ 

(do siebie) Oto nowa tortura' 

EURYDYKA Amato spasa 
Ukochany mężu, opuszczasz mnie? 

Rozpływam się we Izach - a ty mnie nie pocieszasz? 

Ból przytłacza moje zmysły - a ty mnie nie wspierasz? 

Zatem mam umrzeć po raz drugi -

pozbawiona twojego uścisku, bez pożegnania? 

ORFEUSZ 

Dłużej nie zdołam się powstrzymać, powoli tracę rozum, 

zapominam o zakaz ie, Eurydyce i sobie samym, i .. 

(chce się odwrócić, po czym żałuje) 

EURYDYKA 

Orfeuszu, mężu' 

Czuję, że s łabnę .. 

(rzuca się, by usiąść na kamieniu) 

ORFEUSZ 

Nie, żono moja' Posłuchaj' 

(zamierzając odwrócić się i spojrzeć na nią, gwałtownie) 
Gdybyś wiedziała .. 

Co ja robię? 

Jak d ługo jeszcze mam cierpieć te piekielne męki? 

EURYDYKA 

Najdroższy móJ, pamiętaj .. o mn ie ... 

ORFEUSZ 

Co za męka' Serce mi pęka w piersi' 

Nie mam ju ż siL Tra cę zmysły ... drżę majaczę ... 

Ach, mój skarb ie I (odwraca się gwałtownie i patrzy na nią) 

EURYDYKA 

Sprawiedliwi bogowie, co s i ę ze mną dzieje? 

(wstając z wysiłkiem i padając znowu) Słabnę, umieram .. 

(umiera) 

ORFEUSZ Ahime, dove trascorsi? 

Biada, do czego doprowadzilem l 

Dokąd mnie zaprowadzi! sza l miłości? 

(rzuca się ku nieJ) Żono' Eu rydyko ' Małżonko .. 

(potrząsa nią) Już nie żyje, próżno ją wołam! 

Ja nieszczęsny' Oto ją tracę na nowo i na zawsze' 

O, prawol O, śm ierc i' Wspomnienie okrutne' 

Znikąd ratunku, nikt nie wesprze mnie radą' 

Widzę ty lko (okrutny widoku') 

posępny obraz mojego st rasznego położenia . ' 

Nasyć się, los ie okrutny' Jestem w rozpaczy .. 

Aria Che faro senza Euridice? 
Co zrobię bez Eurydyki? 

Dokąd pójdę bez mojej ukochanej? 

Eu rydyko' Odpowiedz! 

Przecież to ja - ten, który wiernie cię kocha .. 

Co zrobię, dokąd pójdę bez Eurydyki? 

Nie dają mi pomocy ni nadziei 

ludzie ani niebo. 

Recytatyw Ah finisca, e per sempre 
Niech bole ść skończy się na zawsze wraz z życiem: 

wstępuję na drogę ku czarnej Otch łani. 

Niedaleko mi do mojej ukochanej .. 

O tak, zaczekaj, cieniu mej boginil Zaczekajl ... 

Nie, tym razem nie przekroczysz leniwych wód Lete 

bez swojego męża 

(chce się zabić) 

SCENA li 

AMOR (rozbraja go) Orf eo' che fai ? 
Orfeuszu, co robisz? 

ORFEUSZ (gwałtownie, nie panując nad sobą) 
Kim jesteś ty, który śm iesz wstrzymywać - tak natura lne -

ostatn ie porywy s łu sznego gniewu? 

AMOR 
Ucisz ten gniew, odstąp i rozpoznaj Amora! 

ORFEUSZ 

Ach, to ty? Poznaję cię! 

Ból ogarnia wszystkie moje zmysły. 

Po co przyszedłeś w tej tragicznej chwili ? 

Czego chcesz ode mnie? 

AMOR 

Uczynić cię szczęśliwymi Dosyć już wycierpiałeś dla mojej 

chwały, Orfeuszu. Zwracam ci twoją ukochaną Eurydykę; nie 

potrzebuję lepszego dowodu twojej stałości. Oto Eu rydyka 

powstaje, by połączyć się z tobą na nowo' 

(Eurydyka wstaje, jakby budząc się z głębokiego snu) 

ORFEUSZ 

Co wid zę I O, bogowie I Żono I 

(z zaskoczeniem, biegnie objąć Eurydykę) 

EURYDYKA 

Mężu! 

ORFEUSZ 

Znowu cię obejmuję' 

EURYDYKA 

Przyciskam cię znów do serca' 

ORFEUSZ 

(do Amora) Jakże jestem wdzięczny .. 

AMOR 

Dosyć! Pójdźcie, szczęś liwi kochankowie, uchodźmy 

do świata .. Wracajcie ku radości' 

ORFEUSZ 

O, dniu pomyślny' Miłosierny Amorze' 

EURYDYKA 

Radosna chwilo' 

AMOR 

Największe cierpienie odkupi jedna rozkosz Amora! 

(wychodzą) 

SCENA 111 i ostatnia 

Wspaniała świątynia poświęcona Amorowi. Amor, Orfeusz i 
Eurydyka, poprzedzani przez liczną grupę Herosów i Heroin, 
którzy nadchodzą, by świętować powrót Eurydyki; i zaczynają 
radosny taniec, przerwany przez Orfeusza, który rozpoczyna 
następujący chór. 

ORFEUSZ Trionfi Amore 
Tryumfuj, Amorze! 

Niech cały świat służy panowaniu piękna. 

Od więzów miłości - choć czasami są gorzkie -

wolność nigdy nie będzie cenn iejsza. 

CHÓR 

Tryumfuj, Amorze! 

Niech cały świat sł u ży panowaniu piękna 

AMOR Ta/or dispera 
Czasem okrutna przyprawia 

o rozpacz i udrękę , 

lecz zakochany zapomina o cierpieniu, 

gdy nadejdzie słodka chwila litości 

CHÓR 

Tryumfuj, Amorze' 

Niech cały świat sł uży panowaniu piękna' 

EURYDYKA La ge!osia strugge e divora 
Zazdrość pożera i niszczy, 

lecz potem wierność daje wytchnienie. 

a zwątpienie, ta udręka serca, 

na koniec zmienia s ię w szczęście' 

CHÓR 

Tryumfuj, Amorze' 

Niech cały świat słu ży panowaniu pięknal 

IJ ' Dorota Sawka 
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Kai Wessel 

Studiował w Konserwatorium w Lubece (obok śpiewu też teorię 

muzyki i kompozycję), a następnie w Schola Cantorum Basilien

sis u Rene jacobsa oraz w Hilversum u Petera Kooya. W latach 80. 

zdobywał nagrody na konkursach, m.in. Deutscher Buhnenverein 

za interpretację dzieła współczesnego, zaś w muzyce dawnej na 

Festiwalu Flandryjskim Od tego czasu należy do najbardziej zna 

nych kontratenorów. Regularnie występuje na największych fes

tiwalach, bierze udział w produkcjach operowych, współpracuje 

z najwybitniejszymi muzykami, jak Sigiswald Kuijken, Philippe 

Herreweghe, William Christie, Jordi Savall, Ton Koopman, 

Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, Konrad junghanel 

i inni . Wziął udział w ponad 60 nagraniach, publikowanych mię

dzy innymi przez Erato, Harmonia Mundi (francuską i niemiecką), 

Capriccio, Opus 111, EMI, CPO, Ars Musici. Wykłada śpiew baro

kowy w Konserwatorium w Kolonii. 

. . ·· „. .· · .· 

Marzena Lubaszka 

Studiowała śpiew solowy we wrocławskiej Akademii Muzycz

nej oraz filologię wioską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pra

cowała pod kierunkiem Bogdana Makala, Olgi Pasiecznik i Pat 

MacMahon (Royal Scottish Academy of Music and Drama 

Glasgow). Uczestniczyła w kursach poświęconych operze ba

rokowej i muzyce oratoryjnej w Karlsruhe, Freiburgu i Lipsku 

Nagrała kilkanaście płyt CD, m.in. solowe motety w stylu ne

apolitańskim w ramach cyklu 1000 lat muzyki we Wrocławiu 

z zespołami Harmonologia i Concerto Palatino, dzieła Hein

richa Schutza dla holenderskiej wytwórn i1 Brilliant Classics 

z włoskim zespołem Cappella Augustana oraz muzykę polską 

XVIII i XIX wieku ze zbiorów Biblioteki jasnogórskiej dla wy

twórni Musicon. Szczególnie chętnie występuje z barokowym 

i klasycznym repertuarem operowym pirsanym dla kastratów, 

ale wykonuje także pieśni romantyczne, muzykę oratoryjną 

oraz kompozycje współczesne. 

Justyna Ilnicl{a 

U 'o ń czy!a st udi a w okalne w Akad emii Mu

zycznej we Wrocław iu, w klasie prof. Bogda

na Makala; obecnie jest studentką prof. Ingrid 

Kremling w Mozarteum w Salzburgu. Swoje 

umiejętności doskonaliła na w ielu kursach 

wo ·alnych, pobiera konsultacje u Teresy Zy

lis-Gara Laureatka Grand Pri x na li Między

narodowym Konkursie Młodych Śpiewaków 

im. A. Kucingisa w Wilnie (2005) Brała udział 

w wielu festiwalach muzycznych, występowała 

m.in. w Filharmonii Wrocławskiej, Częstochow

skiej oraz jeleniogórsk iej, a także w „Weselu 

Figara" w realizacji Capelli Cracoviensis . 

U boku Stefanii Toczyskiej wykonywała 

„Stabat Mater" Karola Szymanowskiego. 

W 2010 r. wygrała przesłuchanie na wykona

nie solowej partii w „Glorii" Francisa Poulenca 

w Fi lharmonii Wrocławskiej, następnie została 

zaproszona do zaśpiewania partii sopranowej 

w Mszy D-dur Dvoraka oraz hymnu „Hbr' mein 

Bitten" Mendelssohna pod batutą Paula 

McCreesha. 

Cezary Tomaszewski 

Rocznik 1976, r eżyser, choreograf, performer i muzyk Twó rca nagrodzonej przez 

„Theater heute" i „Falter" (najlepszy młody reżyser 1 najlepsza off-owa produkcja 

roku 2009 w Austrii) autors iej wersji operetki Lehara „Wesoła Wdówka", obsa

dzonej przez cztery polskie sprzątaczki, oraz głośnej inscen izacj i madrygałów 

Monteverdiego „m m m bar-okowa uczta" z Capellą Cracoviensis, wystawionej 

w barze mlecznym w Krakowie. Inne projekty autorskie Tomaszewskiego - „Last 

Temptation of Saint Bernardette", „Dance Tetralogy", „Strawberry Muffin", „Get 

your own Cherubino''. „Liebeslieder Walzer op. 52", oraz inscenizacje oper „Amadigi 

di Gaula" Handla i „La Scala di Seta" Rossiniego - pokazywane były w teatrach 

i na festiwalach w Austrii, Holandii, Polsce, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii jako 

choreograf Tomaszewski współpracował z Marią Peszek (clip „ Rosół" z jego cho

reografią nominowany został do Fryderyka w kategorii najlepszy teledysk roku). 

jako performer pracował z licznymi reżyserami i choreografami w Austrii, Holan

dii i Szwajcarii . jako asystent reżysera pracował w Opernhaus w Zurychu 

(Handel „Giulio Cesare" z Markiem Minkowskim i Cecilią Bartoli) i Staatsoper 

w Wiedniu (Puccini „Le Villi" z Jose Cura i Krassimirą Stoyanovą) Zapraszany 

do udziału w programach wymiany i stypendiach dla młodych najzdolniejszych 

twórców IDEE, Expedition i TURBO (Wiedeń, Amsterdam, Paryż) . Od stycznia 

2011 wykłada na wydziale wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wraz 

z Janem Peszkiem zrealizował dwukrotnie „Wesele Figara" Moza rta - na Festiwa 

lu Bachowskim w Świdnicy oraz w ub. roku w Krakowie, z Capellą Cracoviensis. 

Z Capellą Cracoviensis współpracuje od grudnia 2009. 



Jan Tomasz 
Adamus 

Studiował w krakowskiej Akademii Muzycznej oraz w Sweelinck 

Conservatorium Amsterdam. Występuje w kraju i za granicą z reci

talami organowymi oraz koncertami kameralnymi. Jako dyrygent 

zapraszany jest przez festiwale i zespoły do prowadzenia wykonań 

muzyki wokalno-instrumentalnej różnych epok. Zrealizował pierw

sze polskie wykonania na historycznych instrumentach wielu waż

nych dziel (Pasja Mateuszowa, Msza Koronacyjna , opery „Griselda" 

Vivaldiego, „Rodelinda" Handla, „Le nozze di Figaro" Mozarta). 

W latach 2003-2008 był szefem artystycznym wrocławs kiego 

festiwalu muzyki dawnej Forum Musicum, a w okresie 2005- 2008 

konsultantem merytorycznym Międzynarodowego Festiwalu Wra

tislavia Cantans. Od 2000 roku jest dyrektorem artystycznym Mię

dzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy, a od listopada 

2008 dyrektorem naczelnym i artystycznym Capelli Cracoviensis. 

·cAPELLA 
CRACOVIENSIS 

Instytucja kultury miasta Krakowa, nowoczesna orkiestra 

i zespół chóralny, którego celem jest zgodne z regułami 

epoki wykonawstwo muzyki dawnej Dla miasta, najważ

niejszego w kraju historycznego oś rodka kultury, CC jest 

jednym z elementów identyfikacyjnych, służącym przy

wracaniu do życia dziel złotego wieku kultury Polski oraz 

najcenniejszych utworów historycznego repertuaru mię

dzynarodowego, sięgających od renesansowej polifonii 

po symfonie romantyczne. Wizytówką zespołu staje s ię 

wprowadzanie do polskiego życia koncertowego najważ

niejszych dzieł literatury muzycznej (jak oratoria i opery 

Handla) oraz prezentacja wybitnych utworów polskiego 

baroku we właściwym dla nich kontekście CC eksploruje 

także repertuar kameralny, realizuje sceniczne produkcje 

operowe. Dy namiczn ie rozwijając s i ę , zespól gromadzi najlep

szych polskich muzyków zajm ują cych się muzy ką d awną oraz 

wyb itnych gości zagran icznych, którzy stają s i ę stałymi współ 

pracownikami Capelli . Z CC pracuje św iatowa czo łówka 

koncer tmistrzowie rezydenci 

Alber to Stevanin (Mediolan), Martyna Pastuszka (Katowice) ; 

stały gościnny koncertmistrz Alessa ndro Moccia (lider Orche

stre des Champs Elysees Philippe'a Herreweghe) ; 

gośc inni koncertmistrzowie 2011/2012 

Fabio Ravasi (współpracown ik Fabia Biondiego w L'Europa 

Galante), Enrico Gatti (pro fesor konserwatorium w Hadze i Rzy

mie), Peter Hanso n (koncertmistrz Orchestre Revolutionn ai re et 

Romantique Johna El iota Gardinera). 

Stałym gościem jest klarnecist a Eric Hoeprich (profesor Konserwa 

torium Paryskiego) i jego zespól historycznych instrumentów dę 

tych NACHTMUSIQUE, czyl i sekcja d ęta O rkiestry XVIII Wieku 

Fransa Bru eggena, a t akże wyb itny oboista Alfredo Bernard in i 

oraz członkowie jego zes połu ZEF IRO. 

Współprac uj ą z CC FRETWORK, OLTREMONTANO, LES SACQUE

BOUTIERS DE TOULOUSE, MUSICA FIATA oraz dyrygenci -

Andrew Parrott , Andreas Spering, Ralf Sochacze sky, Paul Goodwin . 




