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GIOACCHINO ROSSINI I JEGO TAN CRED!, 

FERRARA 1813 

Przygotowania do wystawienia Tan creda Rossiniego trwały w Warszawskiej 

Operze Kameralnej, co prawda z przerwami, lat kilkanaście. Wiązało się to prze

ciąganie decyzji z wieloma sprawami natury artystycznej, dotyczącej przede 

wszystkim wyboru wersji dzieła. 

Tu muszę przypomnieć, jak wiele oper Rossiniego przedstawiliśmy w okre

sie blisko trzydziestu lat; stanowią one dziś nasz stały repertuar. 

Pierwszą operą był Jl signor Bruschino, grany od 12 lutego 1979 roku 

w ·wynajętej nam przez dyrektora Kazimierza Korda Sali Kameralnej Filharmo

nii Narodowej. Potem były już w naszym teatrze: Il barbiere di Siviglia - 1 O i 11 

marca 1989, La scala di seta - 18 marca 1992, La Cenerentola - 22 marca 1997, 

La cambiale di matrimonio - 20 lutego 1998, Lltaliana in Algieri - 18 kwiet

nia 1998, ROSSJNIADA - 31 grudnia 1998, Il Turca in Italia - 9 kwietnia 1999, 

La gazza ladra - 25 stycznia 2001, Semiramide - 28 i 29 listopada 2003 oraz 

obecnie Tancredi - 6 i 7 maja 2008. 

Myśl wystawienia Tancreda pojawiła się - jak pisałem - wcześniej i to wów

czas przygotowaliśmy komplet własnych materiałów nutowych tego utworu. 

Był to jednak materiał z zakończeniem weneckim, bowiem udostępnienie 

wydawcy jedynych zachowanych w rękopisie partii kończących operę w wersji 

przedstawienia z Ferrary 1813 roku nastąpiło stosunkowo niedawno, gdy właści

ciele tego rękopisu (rodzina Lechi w Brescii) zgłosiła jego istnienie. 

Od momentu wydania drukiem odzyskanych fragmentów tej wersji opery 

zaczęliśmy przygotowywać przedstawienie opery Tancred w pełnej wersji 

z Ferrary, napisanej przez kompozytora według dramatu Woltera. Przygotowa

na przez Warszawską Operę Kameralną wersja jest o wiele bardziej dramatyczna, 

a przez to teatralna i nieporównanie ciekaw za. 

Mogę tylko dodać, Że zarówno reżyser przedstawienia pan Maciej Prus jak 

i kierownik m uzyczny i dyrygent tej inscenizacji pan Paweł Kotla optowali 

za takim rozwiązaniem finału. 

Zapraszam zatem na dziesiątą kolejną premierę Gioacchina Rossiniego 

w naszym Teatrze. 

Stefan Sutkowski 
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Gioacchino Rossini 

TAN CRED I 
Melodramma eroico w dwóch aktach 

Oryginalna włoska wersja j ~zykowa 

Libretto 

G. Rossi i L. Lechi według Woltera 

Kierownictwo mu zyczne 

Paweł Kotla 

Wykonawcy 

Scenografia 

Paweł Walicki 

Argirio - Aleksander Kunach, Krzysztof Machowski, Sylwester Smulczyński 

Tancredi - Jan Monowid, Anna Radziejewska 

Orbazzano - Artur Janda, Bogdan Śliwa 

Amenaide - Anna Jakubczak, Gabriela Kamińska, Agnieszka Kozłowska 

Isaura - Katarzyna Krzyżanowska, Ewa Mikulska 

Roggiero - Sylwia Krzysiek, Julita Mirosławska 

Zespół Solistów Warszawskiej Opery Kameralnej 

Tenory: Andrzej Borqm, Jakub Grabowski, Tomasz Holizna, Piotr Jakacki, Andrzej Jaworski, Michał Kanclerski 
Piotr Kazimierczak, Andrzej Marusiak, Patryk Różycki, Marek Sadowski, Mirosław Starz, Piotr Tymiński 

Basy: Piotr Artysz, Michał Jańczak, Piotr Kędziora, Krzysztof Matuszak, Andnej Milewski, Piotr Pieron 
Maciej Strabunyński, Marek Wawnyniak, GnegorL Zychowicz, Gnegon Żołyniak 

Asystent reżysera 

Jerzy Mahler 

Warszawska Sinfonietta 

Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej 

II Dyrygent 

Dariusz Waszak 
Przygot0wanie Zespołu Solistów 

Wanda Tchórzewska 

Dyrygent 

Paweł Kotla 
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Inspicjent 

Renata Tokarska 



TANKRED 

NOWOODKRYTA WERSJA Z FERRARY 

G dy wchodzimy do Parku Łaz ienkowskiego 

przez bramę główną (od strony ul. Łazien

kowskiej) zmierzając w kierunku wspaniałego Pa

łacu na Wodzie, mijamy po drodze upamiętniony 

dramatycznymi wydarzeniami Powstania Listopa

dowego budynek dawnej Podchorążówki, a na

stępnie - pełen wyrazu posąg Średniowiecznego 

wojownika w pełnej zbroi, dźwigającego bezwład

ne ciało kobiece. Mało kto jednak przystaje, by 

przyjrzeć mu się bliżej i zastanowić się przez chwi

lę, kogo też mianowicie ów posąg przedstawia. 

I nic dziwnego. Mało kto wszak ze współcze

snych Polaków słyszał cośkolwiek o dzielnym 

Tankredzie, jednym z bohaterów pierwszej wy

prawy krzyżowej w 1095 roku, jakkolwiek postać 

ra zajmuje wiele miejsca w głośnej swego czasu 

powieści Zofii Kossak-Szczuckiej Krzyżowcy, 

a więcej jeszcze - we wcześniejszym o kilkaset 

lar monumentalnym poemacie Torquata Tassa pt. 

Jerozolima wyzwolona, publikowanym też paro

krotnie w pięknym polskim przekładzie.Jednak

że światły król Stanisław August Poniatowski 

znał dobrze poemat Tassa, jak reż zawarty w nim 

epizod o walce Tankreda z piękną lecz złowrogą 

czarodziejką Kloryndą - i z jego to woli u schył

ku XVIII stulecia stanął w Łazienkach ów posąg 
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przedstawiający właśnie Tankreda i pokonaną 

przezeń Kloryndę. 

Mężny Tankred jest również bohaterem jed

nej z tragedii słynnego XVIII-wiecznego filozo

fa Woltera; ta zaś z kolei srała się osnową libretta 

powstałej w 1813 roku dziesiątej z rzędu opery 

Gioacchina Rossiniego, od której to opery roz

poczęła się na dobre świetna kariera 21-letniego 

kompozytora. Warto tu nadmienić, Że właśnie 

Tankred był pienvszą operą Rossiniego, jaką 

w pięć lat zaledwie po weneckiej prapremierze 

zaprezentował polskiej publiczności w Teatrze 

Narodowym przy Placu Krasińskich Karol Kur

piński - nie tylko wybitny kompozytor, ale też 

świetny dyrektor warszawskiej sceny operowej. 

Uczynił z pewnością słusznie, jako że opera 

Rossiniego zyskała sobie już w tym czasie 

ogromną popularność w całej niemal Europie. 

Co bardziej chwytliwe motywy z tego dzieła 

w niejednym mieście nucono wręcz na ulicach, 

a wielki skrzypek Nicolo Paganini skomponował 

nawet cykl popisowych Wariacji na temat efek

townej arii z drugiego jej akru. Później jednak 

na wiele lat pokrył się Tankred pyłem zapomnie

nia, aby na dobrą sprawę dopiero w naszych cza

sach, tj. w drugiej połowie XX wieku, zacząć 

powracać z powodzeniem na liczne sceny opero

we - re oczywiście, które mogą mu zapewnić 

grono wy konawców odpowiedniej rangi. 

Przy okazji tych wznowień należy jednak 

nadmienić, że istnieją dwie rożne autorskie wer

sje tej opery (przede wszystkim, gdy idzie o jej 

zakończenie) - ryle tylko, Że jedna z nich do nie

dawna jeszcze uchodziła za bezpowrotnie zagi

nioną. W tragedii Woltera mianowicie bohatersko 

broniący sycylijskich Syrakuz przed najazdem 

Saracenów Tankred, ciężko ranny w zwycięskiej 

skądinąd walce, umiera na oczach zrozpaczonej 

Amenaidy, z którą był potajemnie zaręczony. Ta

ki finał nie odpowiadał jednak gustom ówczesnej 

włoskiej publiczności; przed wenecką premierą 

zatem librecista Gaetano Rossi zmodyfikował 

w istotny sposób fabułę dzieła w jego ko11cowej 

partii (Saracenowie zostają szczęśliwi e odparci, 

w mieście zapanowuje ogólna radość, zaś Tan

kred już bez przeszkód poślubia ukochaną Ame

naidę), a Rossini do takiej wersji tekstu stworzył 

utrzymane w odpowiednim klimacie ostatnie 

strony partytury Tankreda.Jednakże na użytek 

następnego wystawienia rej opery, do którego 

dojść miało w kilka zaledwie tygodni później 

w Ferrarze, postanowiono powrócić do tragicz

nego zakończenia zgodnego z treścią tragedii 

Woltera. Być może był to wynik sugestii związa

nego uczuciowo z primadonną Adelaidą Mala

notte, a żywiącego pewne literackie ambicje 

hrabiego Luigiego Lechi, potomka jednego znaj

starszych arystokratycznych rodów bresciań

skich; w każdym razie wiadomo, iż Rossini 

do tekstu opracowanego przez Lechiego dokom

ponował nowy finał opery, ku czemu dodatko-v-ry 

impuls dało mu niepowodzenie ronda Tankreda 
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z pierwotnej finałowej sceny podczas weneckich 

przedstawień . Wiadomo, iż z pierwszego aktu 

usunięto obszerny duet Amenaidy i Tankreda 

wprowadzając w jego miejsce inny, który pier

wotnie znajdował się w drugim akcie, z którego 

zniknął nadto recytatyw oraz aria Argiria, ojca 

Amenaidy. Wiadomo też, Że ta nowa \versja ope

ry uwief1czona została w Ferrarze pięknym suk

cesem (szczególnie gorąco oklaskiwano 

pojawiającą się w niej wielką arię tytułowego bo

hatera), ale„. z wyjątkiem sceny śmierci Tankre

da, z którą publiczność nie chciała się pogodzić, 

toteż w dalszych przedstawieniach powrócono 

do wersji pierwotnej, z szczęśliwym dla kochają

cej się pary zakończeniem. Karty partytury z tra

gicznym finałem zaś, niosące nowatorską jak 

na Ówczesne operowe obyczaje pełną dramatycz

nej ekspresji muzykę, zostały wobec tego odło

żone do lamusa i przez długi czas uchodziły 

za zaginione. Dopiero pod koniec ubiegłego wieku 

odnaleziono je w rodzinnym archiwum hrabiów 

Lechi w Brescii, dzięki czemu stało się możliwe 

stopniowe zrekonstruowanie całej wersji z Fer

rary, wyraźnie antycypującej późniejszy, w pełni 

już dojrzały neapolitański okres twórczości Ros

siniego, a w ślad za tym - przedstawianie rej wer

sji współczesnej operowej publiczności. Poszedł 

już tą drogą przed ośmiu laty w półscenicznym 

widowisku stołeczny Teatr Wielki; obecnie zaś 

pełnosceniczne przedstawienie ferraryjskiej wer

sji Tankreda prezentuje swym widzom Warszaw

ska Opera Kameralna, wzbogacając w ten sposób 

o nową frapującą pozycję swój całkiem już obfity 

rossiniowski repertuar. 

Józef Kański 
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GIOACCHINO ROSSINI AND HIS TANCREDI, 

FERRARA 1813 

Our preparations for staging Rossini's Tancredi at the \Xfarsaw Chamber 

Opera have lasted, on and off, for over a dozen years, due to indecision over 

various artistic matters, in particular the choice of which version of the work to 

perform. 

I should like to remind our patrons here just how many Rossini operas we 

have produced over a period of nearly thirty years - operas which today are part 

of our permanent repertoire. 

The first was Jl signor Bruschino, played from 12 February 1979 in Warsaw 

Phiłharmonic's Chamber Hall, hired to us by the director Kazimierz Kord. The 

remainder were staged in our theatre: Jl barbiere di Siviglia -1 O & 11 March 1989, 

La scala di seta - 18 March 1992, La Cenerentola - 22 March 1997, La cambiale 

di matrimonio - 20 February 1998, E!taliana in Algieri - 18 April 1998, 

ROSSJNJADA - 31 December 1998, Jl Turca in Italia - 9 April 1999, La gazza 

ladra - 25 January 2001, Semiramide - 28 & 29 November 2003 and now -

Tancredi, 6 & 7 May 2008. 

When the idea of staging Tancredi first arose, we prepared our own compłete 

set of sheet music for the work. This was, however, materiał with the Venetian 

en ding, as only qui te recently - after their owner (the Lechi family in Brescia) 

made their existence public - did the only extant manuscript parts of the opera's 

finale in the version of the Ferrara production become available in print. 

As soon as the recovered fragments of the opera were published, we began 

to prepare our production of Tancredi in the full Ferrara version, written by the 

composer according to the drama by Voltaire. The version prepared by the 

Warsaw Chamber Opera is much rnore dramatic and, as a consequence, theatrical, 

as well as being incomparably more interesting. 

I can only add that both the director of the production, Mr Maciej Prus, and 

the musical director and conductor, Mr Paweł Kotła, opted for sucha solution for 

the finale. 

I therefore invite you all to the tenth Gioacchino Rossini premiere at our 

theatre. 

Stefan Sutkowski 

11 



WARSAW CHAMBER OPERA 
Managing and Artistic Director Stefan Sutkowski 

Direcr ion 

Maciej Prus 
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Gioacchino Rossini 

TAN CRED I 
Melodramma eroico in rwo acts 

Original I talian version 

Libre tto 

G. Rossi and L. Lechi afrer Voltaire 

Musical directi on 

Paweł Kotła 

Cast 

Scenography 

Paweł Walicki 

Argirio - Aleksander Kunach, Krzysztof Machowski, Sylwester Smulczyński 

Tancredi - Jan Monowid, Anna Radziejewska 

Orbazzano - Artur Janda, Bogdan Śliwa 

Amenaide - Anna Jakubczak, Gabriela Kamińska, Agnieszka Kozłowska 

Isaura - Katarzyna Krzyżanowska, Ewa Mikulska 

Roggiero - Sylwia Krzysiek, Julita Mirosławska 

Soloists Ensemble of the Warsaw Chamber Opera 

Tenors: Andrzej Borzym, Jakub Grabowski, Tomasz Holizna, Piotr Jakacki, Andrzej Jaworski, Michał Kanclerski 
Piotr Kazimierczak, Andrzej Marusiak, Patryk Różycki, Marek Sadowski, Mirosław Starz, Piotr Tymiński 

Basses: Piotr Artysz, Michał Jańczak, Piotr Kędziora, Krqsztof Matuszak, Andrzej Milewski, Piotr Pieron 

Maciej Straburzyński, Marek Wawrzyniak, Grzegorz Zychowicz, Grzegorz Żołyniak 

Assistant direcror 

Jerzy Mahler 

Warsaw Sinfonietta 

Orchestra of the Warsaw Chamber Opera 

Second cond ucror 

Dariusz Waszak 
Chorus master 

Wanda Tchórzewska 

Conducror 

Paweł Kotła 
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Srage manager 

Renata Tokarska 



TAN CRED I 

THE NEWLY-DISCOVERED VERSION FROM FERRARA 

W hen we enter the Royal Baths Park 

through the main gate (from ul. Łazien

kowska), heading in the direction of the 

magnificent Palace on the Water, we pass on the 

way the building of the old Cadets' School, made 

famous by the dramatic evems of the November 

Rising, and then the highly expressive statue of 

a mediaeval soldier in full armour carrying an inert 

woman's body. Yet few people stop to take a closer 

look at this figure and to wonder for a moment 

whom this statue depicts. 

And not surprisingly. After all, few Poles 

today will have heard anything about the valiam 

Tancredi, one of the heroes of the First Crusade 

of 1095, although this figure occupies a great deal 

of space in the once renowned novel by Zofia 

Kossak-Szczucka Krzyżowcy [The Crusaders J, 
and more space stili in Torquato Tasso's monu

memal poem from a few hundred years earlier, 

Gerusalemme liberata U erusalem Delivered], ais o 

published a couple of times in a beauriful Polish 

translation. However, the enlightened King 

Stanislaus Augustus was very familiar with Tasso's 

poem, including the episode about Tancredi's 

banie \vith the beauriful bur malevolenr Clorinda 

- and it was at his behest that towards the end of 
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the eighteenrh cenrury this statue represenring 

Tancredi and the vanquished Clorinda was erected 

in the Royal Baths Park. 

The gallanr Tancredi is also the hero of 

a tragedy by the famous eighteenrh-cenrury 

philosopher Voltaire, which inspired the libretto 

of Gioacchino Rossini's tenth opera, composed 

in 1813 - the work which truly launched the 

splendid career of the then twenry-one-year-old 

compos er. It is also wonh menrioning that 

Tancredi was the first Rossini opera presenred to 

the Polish public at the National Theatre on Plac 

Krasińskich - barely five years after its Venetian 

premicre - by Karol Kurpiński, not only an 

outstanding composer, but also an excellenr 

director on the Warsaw opera scene. 

He was cenainly right to stage it, as Rossini's 

opera had already gained huge popularity across 

most of Europe. The catchier motifs from this 

\vork were hummed on the streets in more than 

one city, and the great violinist Niccolo Paganini 

even composed a set of virtuoso Variations on the 

theme of a show-stopping aria from its second 

act. Later, however, for many years, oblivion 

sett!ed on Tancredi, which o nly really in our 

times, that is, in the second half of the twentieth 

century, began to make a successful return to 

numerous opera houses - those, of course, which 

are able to assure it of a cast of suitable stature. 

Yet in the conrext of these revivals, it should 

be mentioned that there exist two different 

auctorial versions of this opera (above all in 

respect to its ending), one of which, unril recemly, 

had been considered irretrievably lost. In 

Voltaire's tragedy, Tancrede, heroically defending 

the Sicilian city-state of Syracuse against the 

invading Saracens, is seriously wounded in 

a (victorious) banie, and he dies in front of the 

distraught Amenaide, to whom he was secret!y 

betrothed. However, such a finale was not to the 

taste of the ltalian public of the day; so prior to 

the Venetian premiere the librettist, Gaetano 

Rossi, made crucial modifications to the final part 

of the plot (the Saracens are successfully repulsed 

and the city is overcome with general rejoicing, 

while Tancredi is free to wed his beloved 

Amenaide), and Rossini wrote to this version of 

the text the fina! pages of the score of Tancredi in 

a sui table mood. However, for the purposes of the 

next production of the opera, planned for barely 

a few weeks later in Ferrara, it was decided to 

return to the tragic ending, in keeping with the 

plot of Voltaire's tragedy. Perhaps this resulted 

from a suggestion made by Count Luigi Lechi, 

scion of one of the oldest aristocratic families of 

Brescia, who was emotionally involved with the 

prima donna Adelaide Malanotte and cherished 

cenain literary ambitions. Whatever the case may 

be, we know that Rossini composed to a text 

adapted by Lechi a new finale to his opera, with 

the added motivation that Tancredi's rondo from 
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the original fina! scene was poorly received during 

the Venetian performances. We know that 

a lengthy duet between Amenaide and Tancredi 

was removed from Act I, replaced by another, 

originally in Act II; removed from Act II was 

a recitative and aria of Argirio, Amenaide's father. 

We also know that this new version of the opera 

was a great success in Ferrara (particularly warmly 

applauded was the grand aria of the titular hero 

which appeared in this new version), with the 

exception of ... the scene of Tancredi's death, to 

which the public would not be reconciled. As 

a result, subsequent performances returned to the 

original version, with the two lovers' happy 

ending. The sheets of the score with the tragic 

finale, meanwhile, featuring what was - for the 

operatic usage of those times - innovative music, 

filled with dramatic expression, were mothballed 

and long considered lost. Only towards the end of 

the last century were they rediscovered in the 

Lechi family archive in Brescia, thanks to which it 

became possible to gradually reconstruct the 

whole Ferrara version, clearly anricipating the 

later, now fully mature, Neapolitan period in 

Rossini's oeuvre, and consequemly to presem this 

version to the contemporary opera-going public. 

This path was taken eight years ago by the Polish 

National Opera, in a semi-staged spectacle; now, 

a fully-staged production of the Ferrara version 

of Tancredi is presenred to its viewers by the 

Warsaw Chamber Opera, thus enhancing its 

already quite copious Rossini repertoire with 

a striking new work. 

] ózef Kański 
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