Historycznie zawiły, muzycznie
doskonały
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Jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych minionego roku było wystawienie
„Dramma per Musica” Gismondo, ile re di Polonia (Zygmunt, król Polski) w ramach
Festiwalu Oper Barokowych w Bayreuth – „Bayreuth Baroque Opera Festival”.
Spektakl miał premierę 11 września 2020 roku w Teatrze Operowym Magrabiny
Wilhelminy von Bayreuth. Przedsięwzięcie wspomagał Instytut Adama Mickiewicza,
zajmujący się promocją kultury polskiej za granicą.
Już sam tytuł wzbudził we mnie nadzieję na poznanie kolejnego utworu, który
podejmuje wątek z historii Polski. Spodziewałam się, że włoski kompozytor Leonardo

Vinci (daty życia 1690-1730; nie mylić z da Vinci), podobnie jak jego niemiecki
kolega z późniejszej epoki Ferdinand Pfohl (1862-1949), udźwiękowił libretto,
którego treść odnosi się do czasów panowania króla Zygmunta II Augusta. Jakież
było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że librecista użyczył tylko imienia
„Zygmunt” postaci, która odnosi się do króla Danii i Norwegii Fryderyka IV
Oldenburga, panującego w latach 1699-1730. Autor libretta uchodzi za
anonimowego, ale tekst opracował przed premierowym wystawieniem dzieła w 1772
roku w Rzymie Francesco Briani, który uważał, że odbiorcy potrzebują odniesienia
do czasów współczesnych. Dlatego „przebrał” dwóch władców państw
północnoeuropejskich w polskie kostiumy i nadał im polskie imiona.
Akcja tej opery barokowej, nazywanej wówczas „dramatem muzycznym” (Dramma
per Musica), rozpoczyna się w momencie, gdy na dwór polskiego króla Zygmunta w
Warszawie przybywa Książę Litwy Przemysław (Primislao), aby oddać mu hołd lenny,
co jest warunkiem objęcia przez niego litewskiego tronu. Ponadto pragnie wydać
swoją córkę Kunegundę (Cunegonda) za Ottona, syna Zygmunta, aby w ten sposób
wzmocnić więź między oboma państwami. Król Zygmunt ma też córkę Judytę
(Giuditta), o której rękę ubiega się książę Inflant Ernest oraz książę Moraw Herman
(Ermano). Ale Judyta kocha potajemnie Przemysława, którego poznała na balu
maskowym w Warszawie.
Przemysław obawia się, że złożenie hołdu polskiemu królowi osłabi jego powagę
wobec litewskich żołnierzy. Zygmunt proponuje mu, żeby ceremonia odbyła się bez
świadków, we wnętrzu królewskiego namiotu. Ale Herman, zaciekły wróg
Przemysława, który chce zemścić się na nim za śmierć swojego brata, sprawia, że w
kulminacyjnym momencie namiot opada i wszyscy widzą księcia litewskiego
klęczącego przed polskim królem. Upokorzony i wściekły Przemysław wypowiada
wojnę Zygmuntowi, nie słuchając jego zapewnień, że znajdzie i ukarze sprawcę tego
niecnego czynu. Kunegunda zrywa zaręczyny z Ottonem. Dochodzi do walnej bitwy,
w której zwyciężają wojska polskie. Herman odnajduje rannego Przemysława na polu
walki i chce go dobić, ale w porę pojawia się Judyta i ratuje ukochanego z opresji.
Jednocześnie okazuje się, że to nie Przemysław jest winien śmierci brata Hermana.
Widząc, do czego doprowadziła jego intryga, książę Moraw decyduje się na jedyne
honorowe wyjście: samobójstwo. Przedtem pisze list do króla Zygmunta, w którym
wyjaśnia swoją rolę w całej sprawie. Wszystko kończy się szczęśliwie, Kunegunda

godzi się z Ottonem, a Przemysław rozpoznaje w swojej wybawicielce Judycie piękną
nieznajomą z balu. Ernest, widząc ich miłość, szlachetnie rezygnuje z zabiegów o
córkę Zygmunta, aby mogła poślubić Przemysława i wraz z nim objąć tron Litwy.
Trudno dopartywać się w treści libretta związków z którymkolwiek polskim królem.
W naszej historii było raptem trzech władców noszących imię Zygmunt, wszyscy
panowali w epoce renesansu. Dwóch pierwszych – Zygmunt I Stary i Zygmunt II
August – urzędowało w Krakowie, a Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski z
Krakowa do Warszawy, gdzie toczy się akcja „Gismondo…”. Pod postacią
Przemysława autor libretta ukrył księcia Fryderyka IV von Holstein-Gottorf,
przeciwnika Fryderyka IV Oldenburga. Dramaturg, doktor Boris Kehrmann, który
opracował tekst libretta dla produkcji w Bayreuth zaznacza, że libretto nie jest
podręcznikiem historii i twórca ma prawo swobodnie żonglować faktami, snując
własną opowieść. Ale moim zdaniem jest o wiele lepiej, jeśli zmyślona fabuła zostaje
przedstawiona na tle autentycznych faktów historycznych. Trudno jednak
spodziewać się tego po twórcach włoskich. Dla XVI-wiecznych Włochów Polska
leżała gdzieś na biegunie północnym; wiemy o tym z relacji Polaków, którzy wówczas
studiowali we Włoszech, jak choćby Jan Kochanowski. Ale tekst „Gismondo…”
powstał na początku XVIII wieku, jego autor powinien być już pod tym względem
bardziej wyedukowany.
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Pojawia się słuszne pytanie, co tu w takim razie robi wątek polski, czy raczej polskolitewski? W okresie panowania Zygmunta Augusta Polska połączyła się unią
personalną z Litwą i od 1596 roku funkcjonowała jako Rzeczpospolita Obojga
Narodów, pod panowaniem jednego wspólnego króla. Istnienie odrębnego władcy
Wielkiego Księstwa Litewskiego odnosi się raczej do czasów wcześniejszych, czyli
króla Władysława Jagiełły. Ale nawet wtedy nie doszło pomiędzy oboma państwami
do żadnej wojny. Doktor Kehrmann przywołuje tu jeszcze jedną, późniejszą analogię:
walkę Augusta II Mocnego ze Stanisławem Leszczyńskim o tron polski na początku
XVIII wieku. Do tej koncepcji nie pasuje z kolei wątek litewski. Jedyne co się zgadza,
to obecność Sarmatów, za których uważała się ówczesna polska szlachta. Dwie
główne postacie przedstawione są dość schematycznie: Zygmunt jest waleczny,
prawy, stateczny, wspaniałomyślny, wyrozumiały, a jego przeciwnik Przemysław
dumny, namiętny, porywczy i mściwy, choć w ostatniej scenie wykazuje się
szlachetnością.

Jeden sopran i czterech kontratenorów
Warstwa muzyczna utworu w pełni rekompensuje zawiłości historyczne. Sukces
przedstawienia zagwarantowała polska (Oh!) Orkiestra Historyczna pod dyrekcją
Martyny Pastuszki, która jest jednocześnie dyrygentką i koncertmistrzynią. Na tle
zespołu wyróżniała ją nie tylko jasna suknia. Pastuszka trzymała muzyków w ryzach,
zwracając uwagę na precyzję, ale i swobodę wykonania. Wspierał ją maestro Marcin
Świątkiewicz, wirtuozersko grający na klawesynie. Szczególnie pięknie brzmiało solo
fagotu w sinfonii – jak nazywano uwerturę do barokowych dramatów muzycznych.
Obsada partii solowych jest międzynarodowa, ze znakomitą reprezentantką Polski.
Partię Premislao wykonała sopranistka Aleksandra Kubas-Kruk, choć ta rola
napisana została dla wysokiego męskiego głosu – kontratenora. W czasach
współczesnych kompozytorowi tak wysokie partie wykonywali kastraci, dziś angażuje
się do nich kobiety o ciemniejszej barwie głosu. Aleksandra Kubas-Kruk znakomicie
poradziła sobie z trudną rolą antagonisty głównego bohatera. Ma mocny głos,
którym posłużyła się z temperamentem, zwłaszcza przy wojowniczym wykonaniu arii
Vendetta o Ciel. Jej końcowe improwizacje na wysokich dźwiękach przyprawiały
publiczność o dreszcze. Kubas-Kruk jest także znakomita pod względem aktorskim i
odegrała swoją postać, mimo że dzieło wykonano w formie koncertowej. Śpiewaczka
pokazała impulsywność Primislao, na przykład przez gwałtowne zerwanie nut z
pulpitu. W scenie, kiedy Książę Litwy zostaje ranny, sopranistka wchodzi na scenę
powoli i z widocznym trudem, jakby naprawdę cierpiała.
Pozostałe dwie solistki również zasługują na uznanie. Kunegunda (Sophie Junker)
jest bardziej dramatyczna, Judyta (Dilyara Idrisova) liryczna. Sophie Junker
doskonale oddaje wewnętrzne dylematy swojej bohaterki, wykonując arię Son figlia.
W role Zygmunta, Ottona, Ernesta i Hermana wcielają się czterej kontratenorzy. Ich
głosy różnią się barwą, więc słuchacz nie ma wrażenia, że wszystkie te partie śpiewa
jedna osoba. Ernesto (Jake Arditti) jest najbardziej liryczny ze wszystkich. W jego arii
Tutto sdegno są miejsca przypominające Stabat Mater Pergolesiego. Ottone (Yuriy
Mynenko) świetnie wykonuje fragmenty koloraturowe, zwłaszcza w arii Vado ai rai.
Po kilku zaimprowizowanych fragmentach robi efektowną pauzę. Czasami zbyt
gwałtownie bierze wysokie dźwięki, ale jego piano brzmi bardzo ładnie, na przykład

w Assalirò quel core. Z kolei Nicolas Tamagna jako Herman świetnie oddaje mroczny
charakter swojego bohatera.

Max Emanuel Cencic, który śpiewał partię polskiego króla Zygmunta, będąc
jednocześnie dyrektorem artystycznym festiwalu, fot. Łukasz Rajchert
Odtwórca tytułowej roli króla Zygmunta (Max Emanuel Cencic) zasługuje na osobne
omówienie. Jestem pełna podziwu nie tylko dla jego umiejętności wokalnych, ale
także dlatego, że jest również intendentem i dyrektorem artystycznym całej imprezy
„Festival Bayreuth Baroque”. Pogodzenie tych dwóch funkcji – zarządzania i
wykonawstwa artystycznego – to z pewnością dla niego wyzwanie, ale obie świetnie
się uzupełniają. Poza tym kto, jeśli nie on, potrafi najlepiej zrozumieć innych
śpiewaków? W arii Bella pace prezentuje ładne, okrągłe vibrato na niskich
dźwiękach i świetnie improwizuje. Po wykonaniu arii Bella pace i Se soffia rato, ktoś
z nielicznie zgromadzonych w teatrze widzów wykrzyknął „brawo”, po czym rozległy
się głośne oklaski. Cencic doskonale wydobył też dramatyzm wojennej arii Torna
Cinto.
Na stronie Rozgłośni Radia Bawarskiego (Bayerischer Rundfunk) można obejrzeć

trzygodzinny Live-Streaming z przedstawienia Gismondo, il re di Polonia z napisami
w języku niemieckim. Wytwórnia płytowa Parnassus Art Productions wydała także
album z nagraniem drammy na trzech krążkach CD. Obwoluta zawiera artykuł
doktora Borisa Kehrmanna wyjaśniający okoliczności powstania utworu i jego
konotacje historyczne. Polskie tłumaczenie tego tekstu jest trochę chropawe,
zwłaszcza w przypadku pojęć muzycznych. W opisie samego utworu pojawia się duży
błąd. Chodzi mianowicie o zdanie: „Partytura Vinciego składa się z Sinfonii, 28 arii,
jednego duetu, jednego tercetu i chóru końcowego“. Autor polskiej wersji, Zygmunt
Pomianowski, przetłumaczył słowo „Sinfonia” oznaczające po prostu uwerturę, jako
„symfonia”, która jest odrębnym gatunkiem muzycznym. Pod tym pojęciem kryje się
czteroczęściowy utwór orkiestrowy z epok późniejszych, klasycyzmu i romatyzmu.
W opisie Gismondo… jest tyle różnorodnych odniesień do historii, że odbiorca gubi
się w tym wszystkim. Dlatego wolę potraktować ten utwór jako bajkę muzyczną z
morałem, bo i tytułowy bohater jest tak wyidealizowany, że trudno znaleźć dla niego
pierwowzór, nie tylko wśród władców Polski.
Fotografie pochodzą z Biura Prasowego Festiwalu „Bayreuther Baroque”.

