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19.01.2023
czwartek  /  19:00  /  Sala Koncertowa
Thursday  /  7 p.m.  /  Concert Hall

Koncert nadzwyczajny / Special Concert

PLEWNIAK 
ORLIŃSKI 
KAWAŁEK 
STĘPIEŃ 

Na koncert zaprasza Partner  
Filharmonii Narodowej – Fundacja PZU /
The Warsaw Philharmonic Partner –  
Fundacja PZU – warmly welcomes  
you to join us in this concert



Wykonawcy 
Performers

Orkiestra i Chór / Orchestra and Choir 
Il Giardino d’Amore 

Stefan Plewniak
dyrygent / conductor

Jakub Józef Orliński
kontratenor (Orfeusz) / countertenor (Orfeo) 

Natalia Kawałek
mezzosopran (Eurydyka) / mezzo-soprano (Euridice)

Sylwia Stępień
sopran (Amor) / soprano (Amore)



Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców.  
Podczas koncertu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku.  
Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych i sygnałów zegarków elektronicznych.

The Warsaw Philharmonic reserves the right to change the programme and performers.  
It is prohibited to take photos, make videos and record sound during the concert. The audience  
is also kindly requested to switch off their mobile phones and digital watch alarms.

Program  
Programme

Christoph Willibald Gluck (1714–1787)

Orfeusz i Eurydyka / Orfeo ed Euridice (wersja / version 1762)

opera w trzech aktach / opera in three Acts
libretto: Ranieri de’ Calzabigi 
(wykonanie koncertowe / concert performance)

Przerwa w połowie II aktu (ok. 20 minut) / 
Intermission in the middle of Act II (ca. 20 min.) 



Paulus Potter (1625–1654), Orfeusz i zwierzęta / Orpheus and the Animals, 
olej na płótnie / oil on canvas, 1650
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Omówienie  
programu

Piotr Maculewicz

O początkach muzycznej edukacji Christopha Willibalda Glucka wiadomo niewiele, 
różne informacje na jej temat mają charakter trudnych do zweryfikowania anegdot. 
Był najpewniej samoukiem; jako adept (nieukończonych) studiów matematycznych 
i filozoficznych na uniwersytecie w Pradze śpiewał i grał w kościelnych kapelach 
i prywatnych domach. W mieście nad Wełtawą po raz pierwszy zetknął się z podzi-
wianą tam operą włoską. Po krótkim pobycie w  Wiedniu  – na dworze rodziny 
Lobkowitzów – został zatrudniony jako muzyk przez Antonia Melziego, arystokratę 
z  Mediolanu. Studiował tam podobno u  Giovanniego Battisty Sammartiniego, 
skrzypka i  twórcy głównie muzyki instrumentalnej. Pobyt w  Mediolanie dał 
Gluckowi okazję do zapoznania się z najmodniejszym repertuarem operowym, 
wystawianym w znakomitych obsadach w Teatro Regio Ducale, co okazać się dlań 
miało najlepszą „akademią”. Zdobyte tam doświadczenia zaważyły niewątpliwie na 
kierunku kariery kompozytora. Wkrótce zaczął wystawiać własne opery (pierw-
szą była Artaserse, 1741), pisane najczęściej do tekstów najsławniejszego librecisty 
tej epoki, niedościgłego mistrza wyniosłej, poezji dwornej  – Pietra Trapassiego, 
znanego pod pseudonimem Metastasio. Poeta wykorzystywał w swych utworach 
model trzyaktowej opery seria, rozwinięty głównie w  dziełach neapolitańczyka 
Alessandra Scarlattiego – doprowadził go do perfekcji, ale też zarazem do pewnego 
skostnienia (czemu wydatnie przysłużyli się kompozytorzy umuzyczniający dokona-
nia włoskiego poety wręcz „taśmowo” – niektóre libretta miały po k i l k a d z i e s i ą t 
opracowań!). Fabuły większości tego rodzaju dzieł osadzano w starożytnej historii, 
protagonistami zaś byli bohaterowie – zazwyczaj dwie pary – w których losy wpla-
tano zawiłe wątki miłości, nienawiści, zazdrości i zdrady, a  także polityki. Ocze-
kiwano szczęśliwego zakończenia (lieto fine) – za sprawą boskiej interwencji bądź 
roztropności i cnót dobrego władcy. Muzyczna oprawa tych widowisk pozostawała 
stereotypowa: każdy akt wypełniała sekwencja par recytatywów secco i statycznych 
w swym afekcie, wirtuozowskich arii da capo. Recytatywy akompaniowane, duety 
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i ansamble pojawiały się rzadko (np. raz w akcie), chóry zaś – tylko jako zespoły 
solistów śpiewających – w prostej fakturze przekazywały finalne słowa moral
nego przesłania. 

Temu schematowi odpowiadały też opery Glucka pisane m.in. dla teatrów Medio
lanu, później Londynu, Kopenhagi, Pragi, Neapolu i wreszcie Wiednia, w którym 
kompozytor osiadł w roku 1752. Tam od połowy lat pięćdziesiątych tworzył także 
francuskie opery komiczne, lubiane i  wspierane przez wpływowego intendenta 
cesarskich teatrów, hrabiego Giacoma Durazza. Przełomem okazało się spotkanie 
Glucka z  librecistą Ranierim de’ Calzabigim (początkowo jednym z  epigonów, 
później zaś – krytyków idiomu metastazjańskiego). Ów Włoch, długo działający 
w Paryżu i zafascynowany nowymi oświeceniowymi prądami, uważał styl obrosłej 
konwencjami dramma per musica za nienaturalny, nieoddający prawdziwej ekspresji 
uczuć. Za nieracjonalne uznawał mechaniczne powtórzenia da capo, krytykował 
pustą wirtuozerię ówczesnych gwiazd sceny. Większość krytycznych uwag o domi
nującym stylu zawarł na kartach sławnego wstępu do opery Alceste Glucka. Podpisał 
ją wprawdzie kompozytor, lecz zapewne powstała wespół z poetą lub była zgoła 
jego autorstwa (wyd. 1769). Przedmowę do Alceste uważa się za manifest reformy 
operowej, choć w istocie Calzabigi zreferował tam wiele postulatów inspirującego 
włoskiego filozofa Francesca Algarottiego (Saggio sopra l’opera in musica, 1755). Poeta 
zwrócił też Gluckowi uwagę na pewne niedostatki w  opanowaniu przez niego 
włoskiej deklamacji i  zaoferował mu pomoc (miał wielokrotnie czytać twórcy 
własne libretta na głos, zwracając uwagę na liczne detale prozodii, wymowy, pauz, 
intonacji głosu itd.). 

Pierwszym owocem ich operowej współpracy (po balecie Don Juan, 1761) była opera 
Orfeo ed Euridice wystawiona w wiedeńskim Burgtheater 5 października 1762 roku, 
dla uświetnienia imienin cesarza Franciszka I. Dzieło to dołączyło do długiego sze
regu wspaniałych umuzycznień mitu orfickiego, obecnego w operze od samego jej 
florenckiego zarania na przełomie XVI i XVII wieku. Całości patronował osobiście 
hrabia Durazzo, nad choreografią czuwał Gasparo Angiolini, autorem scenografii 
był Giovanni Maria Quaglio. W rolę Orfeusza wcielił się sławny i uwielbiany kastrat 
Gaetano Guadagni, pierwszą zaś Eurydyką była Lucia Clavereau. Orfeo ed Euridice nie 
należała do gatunku dramma per musica i nie miała z nim konkurować. Była formą 
tzw. azione teatrale, prezentowaną z założenia kameralnie, w skromnej insceniza
cji, przeznaczoną raczej do prywatnych wykonań. Od XVII wieku azione rządziła 
się własnymi konwencjami z typową dla niej raczej mitologiczną niż historyczną 

Omówienie programu
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fabułą (najczęściej pastoralną) oraz z podkreśloną rolą partii chóralnych i tanecz
nych. Innowacje Glucka i jego librecisty wyrażały się w przełamaniu dominacji arii 
da capo na rzecz struktur stroficznych i rondowych, preferowaniu sylabicznej dekla
macji tekstu, rezygnacji z recytatywu secco na rzecz ekspresyjnego accompagnato, 
ponadto w swobodnych, dalekich od schematyzmu następstwach różnych form 
muzycznej narracji, koncypowanych integralnymi scenami, nie zaś rozwijanych 
wokół statycznych arii. 

Mimo włoskich słów dzieło wiele zawdzięcza dziedzictwu francuskiemu, toteż 
łatwa i naturalna okazała się jego poszerzona (zwłaszcza o sceny baletowe) ada
ptacja, która zachwyciła paryżan w roku 1774 wystawiona jako Orphée et Eurydice 
z librettem Pierre’aLouisa Moline’a (później zyskując zresztą popularność większą 
niż włoski pierwowzór). Ideałem dla twórców była naturalność i uczuciowa powścią
gliwość (choć folgowali też emocjom, np. w scenach piekielnych z udziałem furii), 
których przykładem jest zwłaszcza szeroko komentowana już w chwili premiery 
aria Orfeusza opłakującego utratę Eurydyki (Che farò senza Euridice), wręcz pogodna 
w swym wyrazie – wszakże z ówczesnych relacji wiemy, iż doprowadzała słuchaczy 
(w tym JeanaJacques’a Rousseau) do łez, zapewne właśnie siłą swej nobile semplicità 
i skupieniem na słowie. Powodzenie nowego dzieła było ogromne – dziewiętnaście 
przedstawień zaraz po premierze, szybkie wznowienie w karnawale roku następnego 
i realizacje w latach kolejnych. Sława Orfeusza i Eurydyki szybko rozniosła się po 
Europie, a nowy styl począł wypierać koturnowe dramma per musica dawnego typu, 
czemu sprzyjały też przemiany społeczne: zmierzch mecenatu dworskiego przy 
wzrastających kulturalnych aspiracjach mieszczaństwa. Chociaż libretta Metastasia 
opracowywano jeszcze stosunkowo długo, to twórcy dominującego dotąd gatunku – 
włoski poeta i najwierniejszy mu kompozytor, Johann Adolf Hasse – złożyli broń, 
wspólnie kończąc karierę w 1771 roku operą Ruggiero. Jej mediolańska premiera 
poniosła klęskę wobec doskonałego przyjęcia wystawionej równocześnie serenaty 
Ascanio in Alba piętnastoletniego Wolfganga Amadeusa Mozarta. To on właśnie miał 
okazać się najznakomitszym spadkobiercą idei, które narodziły się wraz z epokową 
premierą Orfeo ed Euridice Glucka.
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Akt I

Orfeusz opłakuje ukochaną Eurydykę u jej grobu, towarzyszą mu pasterze i nimfy 
(Ah! se intorno). Każe zgromadzonym odejść i sam śpiewa o swym bólu (Chiamo mio 
ben cosí). Pojawia się Amor, oznajmiając Orfeuszowi, iż jego cierpienie może się 
skończyć (Gli sguardi trattieni) – ma szansę odzyskać Eurydykę, lecz musi udać się 
po nią do świata podziemnego, a warunkiem powodzenia misji jest to, iż nie spojrzy 
na nią aż do chwili powrotu na ziemię. Orfeusz podejmuje się tego zadania i schodzi 
do Hadesu (Addio, o miei sospiri).

Akt II

W ponurym krajobrazie furie strzegą wrót Hadesu. Odmawiają Orfeuszowi wstępu, 
przestrzegając go przed groźnym psem Cerberem (Chi mai dell’Erebo). Orfeusz śpiewa 
z akompaniamentem liry (w partyturze Glucka pojawia się tu harfa obligato), błagając 
furie i duchy piekielne o litość (Deh! placatevi con me) – te zrazu pozostają nieubła
gane, jednak jego kolejne śpiewy (Mille pene) poruszają w końcu serca furii, które 
wpuszczają go do podziemi (Ah! quale incognito affetto flebile).

Orfeusz wkracza do Elizjum – miejsca pobytu dobrych duchów. Zachwyca się jego 
urodą (Che puro ciel), lecz nie odnajduje szczęścia, gdyż wciąż nie ma przy sobie 
ukochanej Eurydyki. Błaga duchy, by przywiodły ją do niego – te spełniają jego 
prośbę (Torna, o bella).

Akt III

Orfeusz prowadzi swą żonę (duet Vieni, segui i miei passi), pomny słów Amora, który 
zakazał mu na nią spoglądać. Eurydyka raduje się z powrotu do świata żywych, lecz 
nie rozumie zachowania Orfeusza (Vieni, appaga il tuo consorte). Podejrzewając, że już 
jej nie kocha, czyni mu wyrzuty (Che fiero momento). Orfeusz nie wytrzymuje i spo
gląda na ukochaną, a ta umiera. Zrozpaczony, opłakuje ją ponownie (Che farò senza 
Euridice). Pragnie się zabić, by połączyć się z Eurydyką w Hadesie, lecz powstrzymuje 
go Amor – wzruszony miłością Orfeusza ponownie wskrzesza zmarłą. Protagoniści 
śpiewają wraz z chórem na cześć miłości i jej bożka Amora (Trionfi Amore).
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Short programme note
Piotr Maculewicz

At the beginning of his career, Christoph Willibald Gluck was eager to make use 
of the conventional texts of Pietro Metastasio – the era’s most famous librettist – 
in his works. A breakthrough came when Gluck met Ranieri de’ Calzabigi (originally 
an epigone of the Metastasian idiom, and later one of its critics). The Italian, long 
active in Paris and fascinated by the new trends engendered by the Enlightenment, 
considered the dramma per musica style unnatural, as it had become “overgrown” with 
conventions and failed to convey the true expressiveness of feelings. He considered 
the mechanical repetitions of da capo irrational and criticised the empty virtuosity 
of the stage stars of the time. 

The first fruit of their operatic collaboration (following their partnership in the ballet 
Don Juan, 1761) was Orfeo ed Euridice, staged at Vienna’s Burgtheater in 1762. This 
work joined a long line of magnificent musical adaptations of the Orphic myth 
in the opera since its Florentine origins in the late 16th and early 17th centuries. 
The part of Orpheus was sung by the famous castrato Gaetano Guadagni, while 
the first Eurydice was Lucia Clavereau. Orfeo ed Euridice was a form of azione teatrale, 
intended for an intimate, modest staging, and thus for more for private performances. 
The innovations of Gluck and his librettist overcame the dominant position of 
da capo arias in favour of strophic and rondo structures. They also opted for 
a syllabic declamation of the text, abandoned recitativo secco in favour of expressive 
accompagnato, and adopted free and far from schematic sequences of various forms 
of the musical narrative, conceived in integral scenes rather than developed around 
static arias. The work owes much to the French style; as a consequence, its expanded 
adaptation for the French stage (especially in the ballet scenes) turned out to be 
a simple and natural undertaking. It delighted Parisians in 1774, and went on to be 
enormously popular, sometimes even more so than the original.



Anselm Feuerbach (1829–1880), Orfeusz i Eurydyka / Orpheus and Eurydice, 
olej na płótnie / oil on canvas, 1868
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Atto I, scena I

Coro
Ah! se intorno a quest̕urna funesta,  
Euridice, ombra bella t̕aggiri,  
odi i pianti, i lamenti, i sospiri  
che dolenti si spargon per te.  
Ed ascolta il tuo sposo infelice,  
che piangendo ti chiama, e si lagna,  
come quando la dolce compagna  
tortorella amorosa perdé.

Orfeo 
(recitativo)
Basta, basta, o compagni: il vostro lutto 
aggrava il mio. Spargete  
purpurei fiori, inghirlandate il marmo,  
partitevi da me: restar vogl̕io  
solo fra queste ombre funebri ed oscure 
coll̕empia compagnia di mie sventure.

Coro
Ah! se intorno a quest̕urna funesta  
Euridice, ombra bella, t̕aggiri,  
odi i pianti, i lamenti, i sospiri,  
che dolenti si spargon per te.

Akt I, scena I

Chór
Ach, jeśli wokół żałobnej tej urny,  
o Eurydyko, duch twój krąży piękny,  
wsłuchaj się w płacze, skargi i lamenty,  
co rozbrzmiewają z bólu po tobie.  
Posłuchaj męża swego nieszczęsnego, 
gdy na los się skarży, wołając cię z płaczem 
jak gołąb, co więcej słodkiej nie zobaczy 
swej przyjaciółki, którą utracił. 

Orfeusz 
(recytatyw)
Dosyć, dosyć, o towarzysze! – wasza żałoba 
zwiększa jeszcze moją. Rozsypcie  
kwiaty purpurowe, wieńcami grób ozdóbcie 
i odejdźcie ode mnie: zostać chcę  
sam wśród tych cieni posępnych i ciemnych, 
w okrutnym towarzystwie zgryzot moich smętnych. 

Chór
Ach, jeśli wokół żałobnej tej urny,  
o Eurydyko, duch twój krąży piękny,  
wsłuchaj się w płacze, skargi i lamenty,  
co rozbrzmiewają z bólu po tobie. 

Tekst opery  
Opera lyrics

Orfeusz i EurydykaOrfeo ed Euridice  
Libretto: Ranieri de’ Calzabigi
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Tekst opery / Opera lyrics

Orfeo 
(aria)
Chiamo il mio ben così 
quando si mostra il dì, 
quando s̕asconde. 
Ma, oh vano mio dolor! 
l̕idolo del mio cor 
non mi risponde.

(recitativo)
Euridice! Euridice! 
Ombra cara, ove sei? Piange il tuo sposo,  
ti domanda agli dèi,  
a̕ mortali ti chiede e sparse a̕ venti  
son le lagrime sue, i suoi lamenti.

(aria)
Cerco il mio ben così 
in queste, ove morì, 
funeste sponde. 
Ma sola al mio dolor, 
perché conobbe amor, 
l̕eco risponde.

(recitativo)
Euridice! Euridice! Ah, questo nome 
san le spiagge, e le selve 
l̕appresero da me. Per ogni valle 
Euridice risuona; in ogni tronco  
scrisse il misero Orfeo, Orfeo infelice:  
„Euridice, idol mio, cara Euridice”.

(aria)
Piango il mio ben così,  
se il sole indora il dì,   
se va nell̕onde.  
Pietoso al pianto mio  
va mormorando il rio  
e mi risponde.

Orfeusz 
(aria)
Wołam tak do mej kochanej, 
kiedy dzień wstaje 
i gdy się oddala. 
Lecz, och, próżny mój trud,  
gdy serca mego cud 
nie odpowiada. 

(recytatyw)
Eurydyko! Eurydyko! 
Cieniu miły, gdzie jesteś? Płacze twój małżonek, 
bogów o ciebie prosi, 
o ciebie śmiertelnych pyta, lecz wiatr 
unosi z sobą jego łzy i lamenty. 

(aria)
Szukam tak mej kochanej 
w miejscu śmierci fatalnej,  
nad brzegiem w żałobie. 
Lecz na głos mej boleści,  
bo znało dzieje miłości, 
tylko echo odpowie. 

(recytatyw)
Eurydyko! Eurydyko! Ach, imię to 
znają  już plaże i lasy 
nauczyły się go od mnie. W każdej dolinie 
rozbrzmiewa Eurydyka; na każdym pniu 
napisał nieszczęsny Orfeusz, Orfeusz nieboga: 
„Eurydyko, ma miłości, Eurydyko droga”. 

(aria)
Opłakuję tak me kochanie, 
czy słońce ozłaca dnie, 
czy w głąb fal wpada.  
Nad płaczem się mym pochyla 
strumyk, co obok przepływa 
i szumem odpowiada. 
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(recitativo)
Numi! barbari numi!  
D̕Acheronte e d̕Averno  
pallidi abitator, la di cui mano  
avida delle morti  
mai disarmò, mai trattener non seppe  
beltà né gioventù, voi mi rapiste  
la mia bella Euridice 
(oh memoria crudel!) sul fior degli anni:  
la rivoglio da voi, numi tiranni. 
Ho core anch̕io per ricercar sull̕orme 
dei più intrepidi eroi, nel vostro orrore, 
la mia sposa, il mio ben…

Atto I, scena II

Amore
T̕assiste Amore. 
Orfeo, della tua pena  
Giove sente pietà. Ti si concede 
le pigre onde di Lete 
vivo varcar. Del tenebroso abisso  
sei sulla via: se placar puoi col canto 
le furie, i mostri e l̕empia morte,  
al giorno  
la diletta Euridice 
farà teco ritorno…

Orfeo 
Ah come! Ah quando! 
E possibil sarà?… spiegati.

Amore
Avrai 
valor che basti a questa prova estrema?

Orfeo
Mi prometti Euridice, e vuoi che io tema!

(recytatyw)
Bogowie, bezduszni bogowie! 
Acheronu i Averno 
bladzi mieszkańcy, których ręki,  
co śmierci chciwa,  
ujarzmić i powstrzymać nigdy nie zdołała 
ni młodość, ni uroda, wy mi porwaliście  
mą piękną Eurydykę 
(o pamięci okrutna!) w kwiecie wieku: 
chcę ją od was z powrotem, bogowie tyrani. 
I ja mam odwagę, by śladem 
nieustraszonych bohaterów w waszej otchłani 
szukać mej żony, mojego szczęścia…

Akt I, scena II

Amor
Amor ci towarzyszy! 
Orfeuszu, nad twoją niedolą  
lituje się Jowisz. Pozwolono ci 
powolne fale Lete 
żywemu przekroczyć. W mroczne głębiny 
zejdziesz – jeśli śpiewem uciszyć zdołasz 
furie, potwory i śmierć nikczemną,  
do jasności dnia 
ukochana Eurydyka  
powróci z tobą…

Orfeusz
Ach jak? Ach kiedy?  
Możliwym to będzie…? Wytłumacz.

Amor
Czy masz 
odwagę na tę ostateczną próbę?

Orfeusz
Eurydykę mi obiecujesz i sądzisz, że lękać  
się będę?
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Amore
Sai però con qual patto  
l̕imprese hai da compir?

Orfeo
Parla.

Amore
Euridice
ti si vieta il mirar, finché non sei 
fuor dagli antri di Stige, e il gran divieto 
rivelarle non déi; se no, la perdi,  
e di novo, e per sempre; e in abbandono  
al tuo fiero desio  
sventurato vivrai. Pensaci; addio. 

(aria)
Gli sguardi trattieni, 
affrena gli accenti; 
rammenta se peni, 
che pochi momenti 
hai più da penar. 
Sai pur che talora 
confusi, tremanti 
con chi gl̕innamora 
son ciechi gli amanti, 
non sanno parlar.

Orfeo
(recitativo)
Che disse! che ascoltai! Dunque Euridice 
vivrà, l̕avrò presente, e dopo i tanti  
affanni miei, in quel momento, in quella  
guerra d̕affetti, io non dovrò mirarla,  
non stringerla al mio sen! Sposa infelice!  
che dirà mai? che penserà? Preveggo  
le smanie sue, comprendo 
le angustie mie. Nel figurarlo solo 
sento gelarmi il sangue,  
tremarmi il cor… Ma… lo potrò. Lo voglio.  

Amor
Lecz czy wiesz, jaki jest warunek,  
by zadaniu podołać?

Orfeusz
Mówże!

Amor
Na Eurydykę 
zabrania ci się spojrzeć, póki nie opuścisz 
jaskiń Styksu i o zakazie tym srogim
nie wolno ci jej mówić; jeśli to zrobisz, stracisz ją 
po raz drugi i na zawsze – porzucony na pastwę 
płomiennego pragnienia 
nieszczęśliwy żyć będziesz. Przemyśl to i żegnaj! 

(aria)
Powstrzymaj spojrzenia, 
pohamuj wyrazy;
pamiętaj cierpienia,
ostatnie już razy
odczuwać masz. 
Sam wiesz, że czasami
zmieszani i drżący 
są z wybrankami
ślepi kochający 
i mowy im brak. 

Orfeusz
(recytatyw)
Cóż powiedział! Co usłyszałem! Zatem Eurydyka 
żyć będzie, mieć ją będę przy sobie i po tylu 
mych trudach, w owej chwili, podczas tej 
walki uczuć, nie wolno mi spojrzeć na nią, 
przytulić jej do mej piersi! Żona nieszczęsna! 
Co powie? Co pomyśli? Przeczuwam  
jej niepokój, znam już  
własną trwogę. Gdy tylko o tym wspomnę, 
czuję, jak krew mi zamarza, 
jak serce drży… Lecz… dam radę. Tego chcę. 
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Ho risoluto. Il grande,  
l̕insoffribil de̕ mali è l̕esser privo  
dell̕unico dell̕alma amato oggetto:  
assistetemi, o dèi, la legge accetto.

Atto II, scena I

Coro
Chi mai dell̕Erebo 
fra le caligini, 
sull̕orme d̕Ercole 
e di Piritoo
conduce il piè? 
D̕orror l̕ingombrino 
le fiere Eumenidi, 
e lo spaventino 
gli urli di Cerbero, 
se un dio non è. 

Chi mai dell̕Erebo 
fra le caligini, 
sull̕orme d̕Ercole 
e di Piritoo
conduce il piè? 
D̕orror l̕ingombrino 
le fiere Eumenidi, 
e lo spaventino 
gli urli di Cerbero, 
se un dio non è. 

Orfeo
Deh! placatevi con me,  
furie, larve, ombre sdegnose.

Coro
No.

Orfeo
Vi renda almen pietose 
il mio barbaro dolor.

Zdecydowałem. Ogromnym, 
nieznośnym bólem jest być pozbawionym  
jedynego obiektu, który dusza miłuje – 
bądźcie ze mną, bogowie, prawo wasze przyjmuję.

Akt II, scena I

Chór
Któż przez Erebu mrok 
pośród mgieł śladem
Heraklesa zmierza 
i niczym Peijritoos
ku nam się zbliża? 
Napełnią go lękiem
dumne eumenidy, 
przestraszy go wycie
potworne Cerbera, 
jeśli nie jest bogiem. 

Któż przez Erebu mrok 
pośród mgieł śladem
Heraklesa zmierza 
i niczym Peijritoos
ku nam się zbliża? 
Napełnią go lękiem
dumne eumenidy, 
przestraszy go wycie
potworne Cerbera, 
jeśli nie jest bogiem. 

Orfeusz
Ach! Ulitujcie się nade mną,  
furie, zjawy i wyniosłe cienie.

Chór
Nie.

Orfeusz
Niech chociaż litość w was wzbudzi 
ból mój straszliwy.
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Coro
Misero giovine! 
che vuoi, che mediti? 
Altro non abita 
che lutto e gemito 
in quelle orribili 
soglie funeste.

Orfeo
(aria)
Mille pene, ombre moleste, 
come voi sopporto anch̕io; 
ho con me l̕inferno mio,  
me lo sento in mezzo al cor.

Coro
Ah quale incognito 
affetto flebile, 
dolce a sospendere 
vien l̕implacabile 
nostro furor.

Orfeo
(aria)
Men tiranne, ah! voi sareste 
al mio pianto, al mio lamento, 
se provaste un sol momento 
cosa sia languir d̕amor.

Coro
Ah quale incognito 
affetto flebile, 
dolce a sospendere 
vien l̕implacabile 
nostro furor!  
Le porte stridano 
su̕ neri cardini 
e il passo lascino 
sicuro e libero 
al vincitor.

Chór
Biedny młodzieńcze! 
czegóż chcesz, co cię wiedzie? 
Domem są jedynie 
dla jęku i żałoby 
owe nieszczęsne 
progi upiorne. 

Orfeusz
(aria)
Tysiące mąk, cienie nieznośne, 
jak wy tak i ja znoszę; 
w sobie moje piekło noszę, 
a w sercu czuję jego żar. 

Chór
Ach, jakież łagodne 
uczucie nieznane
słodyczą zdołało 
nasz nieubłagany
poskromić szał?

Orfeusz
(aria)
Mniej byście były, och, oziębłe 
na moje skargi, na mój lament, 
gdybyście czuły choć przez moment, 
co to znaczy usychać z miłości.

Chór
 Ach, jakież łagodne 
uczucie nieznane 
słodyczą zdołało 
nasz nieubłagany 
poskromić szał? 
Zaskrzypcie podwoje, 
czarne wrota, 
by wszedł swobodnie 
i pewnym krokiem 
pogromca mar.
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Atto II, scena II

Orfeo
(quasi recitativo)
Che puro ciel! Che chiaro sol! Che nuova 
serena luce è questa mai! Che dolce,  
lusinghiera armonia formano insieme  
il cantar degli augelli, 
il correr de̕ ruscelli, 
dell̕aure il sussurrar! Questo è il soggiorno  
de̕ fortunati eroi. Qui tutto spira  
un tranquillo contento, 
ma non per me. Se l̕idol mio non trovo, 
sperar no ̕l posso: i suoi soavi accenti,  
gli amorosi suoi sguardi, il suo bel riso 
sono il mio solo, il mio diletto Eliso. 
Ma in qual parte sarà? 
Chiedasi a questo 
che mi viene a incontrar stuolo felice. 
Euridice dov̕è?

Coro
Giunge Euridice. 

Vieni a̕ regni del riposo, 
grande eroe, tenero sposo, 
raro esempio in ogni età. 
Euridice Amor ti rende; 
già risorge, già riprende 
la primiera sua beltà.

Orfeo
(recitativo)
Anime avventurose, 
ah! tollerate in pace  
le impazienze mie: se foste amanti,  
conoscereste a prova 
quel focoso desio che mi tormenta, 
che per tutto è con me. Nemmeno in questo 
placido albergo esser poss̕io felice, 
se non trovo il mio ben.

Akt II, scena II

Orfeusz
(recytatyw)
Cóż za czyste niebo! Cóż za jasne słońce! Jakież to 
światło nowe i pogodne! Cóż za słodką,  
powabną harmonię tworzą razem  
śpiewy ptaków, 
szum potoków,  
powietrza szept! Tu jest przybytek 
szczęśliwych herosów. Tu wszystko oddycha
spokojną błogością, 
lecz nie dla mnie. Jeśli szczęścia mego nie znajdę, 
na spokój liczyć nie mogę – jej słodkie słowa,  
jej cudny śmiech, jej miłosne oczy 
są jedynym moim Elizjum rozkosznym. 
Lecz gdzież ona jest? 
Zapytam tego 
radosnego tłumu, który do mnie się zbliża. 
Gdzież Eurydyka?

Chór
Eurydyka przybywa. 

Wejdź do krainy odpoczynku, 
wielki herosie, czuły małżonku, 
rzadki przykładzie wszelkich cnót. 
Amor Eurydykę tobie zwraca; 
ona ożywa i powraca 
dawnej piękności jej cud. 

Orfeusz
(recytatyw)
Szczęśliwe dusze, 
ach, w spokoju znieście 
mą niecierpliwość – kochankami będąc,
poznałybyście same 
palące pragnienie,  które mną miota, 
które wciąż jest we mnie. Nawet w tym 
błogim przybytku szczęśliwy być nie zdołam, 
póki miłej mej nie widzę.
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Coro
Viene Euridice. 

Torna, o bella, al tuo consorte, 
che non vuol che più diviso  
sia da te, pietoso, il ciel. 
Non lagnarti di tua sorte, 
ché può dirsi un altro Eliso  
uno sposo sì fedel.

Atto III, scena I

Orfeo
(recitativo)
Vieni: segui i miei passi, 
unico amato oggetto 
del fedele amor mio.

Euridice
Sei tu! M̕inganno? 
Sogno? Veglio? Deliro?

Orfeo
Amata sposa, 
Orfeo son io, e vivo ancor; ti venni 
fin negli Elisi a ricercar; fra poco 
il nostro cielo, il nostro sole, il mondo 
di bel nuovo vedrai.

Euridice
Come! ma con quale arte? 
ma per qual via?

Orfeo
Saprai 
tutto da me; 
per ora non chieder più,  
meco t̕affretta, e il vano  
importuno timor dall̕alma sgombra: 
ombra tu più non sei, io non son ombra.

Chór
Eurydyka idzie. 

Wróć, o piękna, do męża, nie zwlekaj, 
rozłąki waszej nie chce dłużej  
pełne litości niebo. 
Na los swój więcej nie narzekaj, 
bo nazwać można Elizjum drugim 
wybranka tak wiernego.

Akt III, scena I

Orfeusz
(recytatyw)
Chodź – podążaj za mną,
jedyny obiekcie westchnień 
wiernej mej miłości!

Eurydyka
To ty! A może złudzenie? 
Sen? Jawa? Obłęd?

Orfeusz
Żono najdroższa, 
jam jest Orfeusz i wciąż żyję – przybyłem 
aż do Elizjum szukać ciebie; już wkrótce 
nasze niebo, nasze słońce, nasz świat 
na nowo zobaczysz.

Eurydyka
Ale jak? Cóż za czary? 
Jakim sposobem?

Orfeusz
Dowiesz się 
wszystkiego ode mnie, 
ale teraz nie pytaj więcej,  
pospiesz się i próżny lęk,  
co cię dręczy, z duszy przepędź,  
zjawą ty już nie jesteś, jam zjawą nie jest.
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Euridice
Che ascolto! e sarà ver? pietosi numi,  
qual contento è mai questo! Io dunque, in braccio 
all̕idol mio, fra̕ più soavi lacci 
d̕Amore e d̕Imeneo, 
nuova vita vivrò!

Orfeo
Sì, mia speranza; 
ma tronchiam le dimore,  
ma seguiamo il cammin. Tanto è crudele  
la fortuna con me, che appena io credo  
di possederti; appena 
so dar fede a me stesso.

Euridice
E un dolce sfogo 
del tenero amor mio, nel primo istante 
che tu ritrovi me, ch̕io te riveggo, 
t̕annoia, Orfeo!

Orfeo
Ah! non è ver, ma… sappi…  
senti… (oh legge crudel!) bella Euridice, 
inoltra i passi tuoi.

Euridice
Che mai t̕affanna 
in sì lieto momento?

Orfeo
(Che dirò! lo preveddi; ecco il cimento.)

Euridice
Non mi abbracci! non parli!  
Guardami almen. Dimmi: son bella ancora 

qual era un dì? Vedi: che forse è spento 
il roseo mio volto? Odi: che forse 
s̕oscurò quel che amasti  
e soave chiamasti 
splendor de̕ sguardi miei?

Eurydyka
Co słyszę? Prawda to? Litościwi bogowie,
jak wielką radość czuję! Zatem w objęciach
mego wybranka, w słodkich sidłach
Amora i Hymena 
żyć będę od nowa!

Orfeusz
Tak, moja nadziejo, 
lecz opuśćmy tę krainę,
i ruszajmy w drogę. Tak okrutny  
los jest dla mnie, że z trudem wierzę,  
że ciebie trzymam i ledwo 
ufam samemu sobie.

Eurydyka
Czyżby słodki wybuch 
mej czułej miłości pierwszej chwili, 
gdy mnie odnalazłeś, gdy znów ciebie ujrzałam, 
nużył cię, Orfeuszu?

Orfeusz
Ach! To nieprawda, lecz… wiedz…  
słuchaj… (och, prawo okrutne!) piękna Eurydyko, 
krok swój przyspiesz!

Eurydyka
Co cię gnębi 
w tej radosnej chwili?

Orfeusz
(Cóż rzec? Przeczuwałem, oto niebezpieczeństwo!)

Eurydyka
Nie obejmujesz mnie ! Nic nie mówisz!  
Chociaż spójrz na mnie! Powiedz – jestem  
wciąż piękna, 
jak byłam dawniej? Popatrz – czyżby 
zbladło różane me oblicze? Posłuchaj – czyżby 
przygasło to, co kochałeś, 
co słodkim nazywałeś 
blaskiem oczu moich?
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Orfeo
(Più che l̕ascolto, 
meno resisto: Orfeo coraggio.)  
Andiamo, 
mia diletta Euridice; or non è tempo 
di queste tenerezze; ogni dimora 
è fatale per noi.

Euridice
Ma… un sguardo solo…

Orfeo
È sventura il mirarti.

Euridice
Ah infido! E queste 
son l̕accoglienze tue? Mi nieghi un sguardo, 
quando dal caro amante 
e dal tenero sposo 
aspettarmi io dovea gli amplessi e i baci!

Orfeo
(Che barbaro martir!) Ma vieni e taci.

Euridice
Ch̕io taccia! e questo ancora 
mi restava a soffrir! dunque hai perduta 
la memoria, l̕amore,  
la costanza, la fede!… E a che svegliarmi 
dal mio dolce riposo, or che hai pur spente 
quelle a entrambi sì care 
d̕Amore e d̕Imeneo pudiche faci!… 
Rispondi, traditor.

Orfeo
Ma vieni e taci. 
Vieni: appaga il tuo consorte.

Euridice 
No: più cara è a me la morte, 
che di vivere con te.

Orfeusz
(Im dłużej jej słucham, 
tym mniej się opieram – Orfeuszu, odwagi!)    
Chodźmy, 
moja najmilsza Eurydyko; nie czas teraz 
na te czułości, każda zwłoka 
jest dla nas zgubą. 

Eurydyka
Ale… choć jedno spojrzenie…

Orfeusz
Ono nieszczęście nam przyniesie.

Eurydyka
Ach, niewierny! To takie 
jest twoje powitanie? Odmawiasz spojrzenia,
gdy od drogiego kochanka 
i czułego małżonka 
pocałunków i objęć powinnam się spodziewać!

Orfeusz
(Jakaż straszliwa tortura!) Chodź już i milcz!

Eurydyka
Milczeć mam? I jeszcze to 
przyszło mi cierpieć! Straciłeś zatem 
pamięć, miłość, 
stałość, wiarę…! Na cóż więc było mnie budzić 
ze słodkiego spoczynku, skoro gasisz teraz  
dla obojga tak drogie 
Amora i Hymena niewinne pochodnie? 
Zdrajco, odpowiedz!

Orfeusz
Chodź już i milcz! 
Chodź – spełnij męża wolę!

Eurydyka
Nie – prędzej śmierć już wolę 
niźli z tobą żyć.
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Orfeo
Ah crudel! 

Euridice
Lasciami in pace…

Orfeo
No: mia vita, ombra seguace  
verrò sempre intorno a te.

Euridice
Ma perché sei sì tiranno?

Orfeo
Ben potrò morir d̕affanno, 
ma giammai dirò perché.

Euridice, Orfeo
Grande, o numi, è il dono vostro,  
lo conosco e grata sono  
ma il dolor, che unite al dono,  
è insoffribile per me.

Euridice
(recitativo)
Qual vita è questa mai, 
che a vivere incomincio! E qual funesto 
terribile segreto Orfeo m̕asconde!… 
Perché piange e s̕affligge?… Ah non ancora 
troppo avvezza agli affanni 
che soffrono i viventi, a sì gran colpo 
manca la mia costanza… agli occhi miei 
si smarrisce la luce. Oppresso in seno 
mi diventa affannoso 
il respirar. Tremo… vacillo… e sento 
fra l̕angoscia e il terrore  
da un palpito crudel vibrarmi il core.

(aria)
Che fiero momento! 
Che barbara sorte! 
Passar dalla morte 
a tanto dolor! 

Orfeusz
Ach, okrutna!

Eurydyka
Zostaw mnie w spokoju…

Orfeusz
Nie, miła ma, na zawsze w życia znoju
będę śledził się jak cień.

Eurydyka
Skąd w tobie ten okrutnik?

Orfeusz
Zgryzota strawi mnie prędzej,
niż dam ci odpowiedź. 

Eurydyka, Orfeusz
Wielki, bogowie, jest wasz dar, 
wdzięczna jestem i go cenię, 
lecz dane wraz z darem cierpienie 
nie do zniesienia jest dla mnie. 

Eurydyka
(recytatyw)
Cóż to za życie 
przyszło mi zacząć! Jakiż bolesny, 
potworny sekret Orfeusz skrywa! 
Dlaczego płacze i się miota…? Ach, jeszcze 
nie przywykłam do smutków, 
które żyjących trapią, na tak wielki cios 
sił mi zabrakło… W oczach mych 
gaśnie światło. W piersi zamknięty 
ciężki się staje 
oddech. Drżę… chwieję się… czuję,
jak w przerażeniu i udręce  
w strasznych konwulsjach bije me serce.

(aria)
O chwilo okrutna! 
O losie boleści!
Wyrwać się śmierci, 
by znów żyć w udręce!
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Avvezza al contento 
d̕un placido oblio, 
fra queste tempeste 
si perde il mio cor.

Orfeo
(Ecco un nuovo tormento!)

Euridice
Amato sposo, 
m̕abbandoni così! Mi struggo in pianto, 
non mi consoli! il duol m̕opprime i sensi, 
non mi soccorri!… un̕altra volta, oh stelle! 
Dunque morir degg̕io,  
senza un amplesso tuo… senza un addio!

Orfeo
(Più frenarmi non posso; a poco a poco  
la ragion m̕abbandona, oblio la legge,  
Euridice, e me stesso. E…)

Euridice
Orfeo… consorte…  
ah… mi sento… languir!

Orfeo
No sposa… ascolta… 
se sapessi… (Ah! che fo?… ma fino a quando 
in questo orrido inferno 
dovrò penar!)

Euridice
Ben… mio… 
ricordati… di… me…

Orfeo
Che affanno!… Oh come 
mi si lacera il cor! Più non non resisto; 
smanio, fremo, deliro… ah mio tesoro!…

Euridice
Giusti dèi, che m̕avvenne. Io… manco… io…  
mo… ro…

Przywykłe do radości 
w błogiej niepamięci
wśród tych burz trwogi 
ginie me serce.

Orfeusz
(Oto kolejna tortura!)

Eurydyka
Kochany mężu, 
tak mnie zostawiasz? Zalewam się łzami,
ty nie pocieszasz! Ból zmysły zniewala, 
ty nie pomagasz…! Drugi raz,  gwiazdy,
umrzeć mi więc trzeba, 
bez uścisków twych… bez pożegnania!

Orfeusz
(Powstrzymać się już nie mogę; za chwilę
rozum utracę i zapomnę o prawie,
o Eurydyce, o sobie samym. E…)

Eurydyka
Orfeuszu… mężu mój…  
ach… czuję, jak… słabnę!

Orfeusz
Nie, żono… posłuchaj… 
gdybyś widziała… (Ach! Co robię…? Jak długo 
w tym piekle potwornym 
mam cierpieć?)

Eurydyka
Miły… mój… 
pamiętaj… o… mnie…

Orfeusz
Co za katusze…! Och, jakże 
serce me rozdarte! Już nie wytrzymam; 
miotam się, drżę, majaczę… Ach, mój skarbie…!

Eurydyka
Łaskawi bogowie, co się dzieje?  
Ja… mdleję… ja… u…mie…ram…
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Orfeo
Ahimè! dove trascorsi! Ove mi spinse 
un delirio d̕amor!… 

Sposa!… Euridice!…  
Euridice!… Consorte! ah più non vive,  
la chiamo in van, misero me, la perdo,  
e di nuovo e per sempre! oh legge! oh morte!  
oh ricordo crudel! non ho soccorso,  
non m̕avanza consiglio. Io veggo solo 
(oh fiera vista!) il luttuoso aspetto 
dell̕orrido mio stato; 
saziati sorte rea, son disperato.

(aria)
Che farò senza Euridice! 
Dove andrò senza il mio ben! 
Euridice! Oh dio! rispondi, 
io son pure il tuo fedel.  
Euridice! Ah! non m̕avanza 
più soccorso, più speranza 
né dal mondo, né dal ciel!  
Che farò senza Euridice! 
Dove andrò senza il mio ben! 

(recitativo) 
 Ma finisca, e per sempre, 
co̕ la vita il dolor! Del nero Averno 
sono ancor sulla via; lungo cammino 
non è quel, che divide 
il mio bene da me. Sì: aspetta, o cara 
ombra dell̕idol mio. Ah! questa volta 
senza lo sposo tuo non varcherai 
l̕onde lente di Stige.

Atto III, scena II

Amore
Orfeo! che fai?

Orfeusz
Och nie! Cóż ja zrobiłem! Dokąd mnie 
zawiódł obłęd miłości…! 

Żono…! Eurydyko…! 
Eurydyko… towarzyszko! Ach, już nie żyje,  
na próżno ją wołam, o ja nieszczęsny, tracę ją 
raz drugi i na zawsze! O prawo! O śmierci!  
O gorzkie wspomnienie! Nie ma ratunku, 
nie ma rady dla mnie. Widzę tylko 
(o widoku okrutny!) żałobny obraz 
mej strasznej niedoli; 
ciesz się, losie występny, jam w twej niewoli. 

(aria)
Cóż ja zrobię bez Eurydyki? 
Dokąd iść bez umiłowanej mej? 
Eurydyko! O bóstwa! Odpowiedz,
jam wciąż wierny miłości twej. 
Eurydyko! Ach, nie nadchodzi, 
pomoc, nadzieja się nie rodzi 
ni z ziemi, ni z nieba hen!  
Cóż ja zrobię bez Eurydyki? 
Dokąd iść bez umiłowanej mej?

(recytatyw)
Niech na zawsze się skończy 
wraz z życiem ten ból! Ciemnego Hadesu 
ścieżkami już kroczę; niedługa droga 
dzieli ode mnie 
mą najmilszą. Tak, zaczekaj, drogi 
cieniu mego szczęścia! Ach, tym razem 
bez męża swego nie przekroczysz 
powolnych Styksu fal!

Akt III, scena II

Amor
Orfeuszu, co czynisz?
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Orfeo
E chi sei tu, che trattenere ardisci  
le dovute a̕ miei 
casi ultime furie?

Amore
Questo furore 
calma, deponi e riconosci Amore.

Orfeo
Ah! sei tu… Ti ravviso; il duol finora  
tutti i sensi m̕oppresse. A che venisti?  
In sì fiero momento, 
che vuoi da me?

Amore
Farti felice. Assai  
per gloria mia soffristi, Orfeo. Ti rendo 
Euridice, il tuo ben. Di tua costanza 
maggior prova non chiedo. Ecco: risorge 
a riunirsi con te.

Orfeo
Che veggo! oh numi! 
Sposa…

Euridice
Consorte!

Orfeo
E pur t̕abbraccio!

Euridice
E pure 
al sen ti stringo!

Orfeo
Ah! quale 
riconoscenza mia…

Orfeusz
A ty kim jesteś, że ośmielasz się powstrzymać
ostatni w mej niedoli 
wybuch furii?

Amor
Wściekłość swą 
oddal, opanuj i Amora rozpoznaj!

Orfeusz
Ach, to ty… Poznaję cię – ból wcześniej
wszystkie zmysły me zaślepił. Po co przybyłeś?
W chwili tak gorzkiej 
czego chcesz ode mnie?

Amor
Szczęśliwym cię uczynić. Wystarczająco  
dla chwały mej cierpiałeś, Orfeuszu! Oddaję ci 
ukochaną Eurydykę. Wierności twej 
większego dowodu nie żądam. Oto ona – wstaje, 
by z tobą złączyć się od nowa.

Orfeusz
Co widzę! O bogowie! 
Żono…

Eurydyka
Mężu!

Orfeusz
Naprawdę cię obejmę!

Eurydyka
Naprawdę 
przycisnę cię do piersi!

Orfeusz
Ach, jakże wielka 
wdzięczność moja…
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Amore
Basta; venite 
avventurosi amanti, usciamo al mondo, 
ritornate a godere.

Orfeo
Oh fausto giorno! 
Oh amor pietoso!

Euridice
Oh lieto 
fortunato momento!

Amore
Compensa mille pene un mio contento.

Atto III, scena III

Orfeo
Trionfi Amore, 
e il mondo intero  
serva all̕impero 
della beltà.  
Di sua catena 
talvolta amara  
mai fu più cara 
la libertà.

Coro
Trionfi Amore, 
e il mondo intero  
serva all̕impero 
della beltà. 

Amore
Talor dispera, 
talvolta affanna  
d̕una tiranna, 

Amor
Dosyć – chodźcie,
śmiali kochankowie, wróćmy do świata, 
radujcie się znowu!

Orfeusz
O dniu szczęśliwy! 
O litościwy Amorze!

Eurydyka
O słodka 
chwilo pomyślności!

Amor
Za zgryzot waszych tysiąc nagroda  
w mej radości.

Akt III, scena III

Orfeusz
Niech Amor triumfuje, 
i niech świat ten cały
posłuży dla chwały 
imperium piękności.
Jak jego niewola,
co czasem jest sroga 
nie będzie mi droga 
tak żadna z wolności.

Chór
Niech Amor triumfuje, 
i niech świat ten cały
posłuży dla chwały, 
imperium piękności.

Amor
Nieraz się trwoży, 
czasem rozpacza, 
że strasznej doświadcza 
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la crudeltà.  
Ma poi la pena 
oblia l̕amante  
nel dolce istante 
della pietà.

Coro
Trionfi Amore, 
e il mondo intero  
serva all̕impero 
della beltà. 

Euridice
La gelosia 
strugge e divora;  
ma poi ristora 
la fedeltà.  
E quel sospetto 
che il cor tormenta,  
alfin diventa 
felicità.

Coro
Trionfi Amore, 
e il mondo intero  
serva all̕impero 
della beltà.

tej surowości.  
Lecz o swym cierpieniu 
kochanek zapomni, 
gdy słodka się spełni 
chwila litości.

Chór
Niech Amor triumfuje,
i niech świat ten cały
posłuży dla chwały 
imperium piękności.

Eurydyka
Zazdrość kochanków 
trawi i pożera;  
choć siły odbiera, 
umacnia w wierności. 
I podejrzenie, 
co męką jest w sercu,  
zawiedzie ich w końcu 
do szczęśliwości. 

Chór
Niech Amor triumfuje,
i niech świat ten cały
posłuży dla chwały 
imperium piękności.

Przekład: Zuzanna Gąsowska
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Stefan 
Plewniak
dyrygent / conductor

Dyrygent, skrzypek i producent muzyczny. Pierwszy dyrygent Orchestre de l’Opera 
Royale Versailles i były kierownik muzyczny Warszawskiej Opery Kameralnej. 
Założyciel i dyrektor muzyczny zespołów: Il Giardino d’Amore, Cappella dell’Ospedale 
della Pietà Venezia oraz The FeelHarmony Symphony Orchestra. Współpracuje 
z NOR59 String Institute w Oslo. 

Z jego inicjatywy powstała wytwórnia Ëvoe Records, pod jej szyldem został wydany 
m.in. album z muzyką Antonia Vivaldiego Carnevale di Venezia, w którym wzięli 
udział: Natalia Kawałek, Jakub Józef Orliński i Miriam Albano i Cappella dell’Ospedale 
della Pietà Venezia pod dyrekcją Stefana Plewniaka. 

W 2021 roku z Orchestre de l’Opéra Royal Versailles artysta zarejestrował kilka płyt, 
m.in: Giulietta ed Romeo Niccolò Antonia Zingarellego, Les 3 contre-ténors: le concours 
de virtuosité des castrats (Valer Sabadus, Filippo Mineccia i Samuel Mariño), 12 Concerti 
di Parigi Vivaldiego. 
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W  tym samym roku nagrał również płytę Scylla ed Glaucus JeanaMarie 
Leclaira z udziałem takich solistów, jak Mathias Vidal, Chiara Skerath, Florie 
Valiquette, Victor Sicard; Cécile Achille, Lili Aymonino (orkiestra i chór Il Giardino 
d’Amore). Ma na swoim koncie nagrania z muzyką polską The Heart of Europe.

W ostatnich latach Stefan Plewniak poprowadził takie opery, jak Castor ed Pollux 
JeanaPhilippe’a  Rameau, Orfeusz i  Eurydyka Christopha Willibalda Glucka (War
szawska Opera Kameralna), Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusa Mozarta (Studio 
Operowe w Oslo) oraz Carmen Georges’a Bizeta podczas tournée w Norwegii. 

Występował na licznych festiwalach, m.in. XXIX Międzynarodowym Festiwalu 
Mozartowskim w Warszawie, Mayshad Festival w Marrakeszu, Actus Humanus 
w Gdańsku. W sezonie 2016–2017 odbył trasę koncertową z Il Giardino d’Amore 
po Chinach (Pekin, Wuhan).

Jako solista i koncertmistrz podziwiany był w wielu centrach muzycznych, 
m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Mozarteum w Salzburgu. Prowadzi 
mistrzowskie kursy skrzypcowe w Stanach Zjednoczonych (Chicago, Nowy Jork, 
San Diego) i Norwegii. 

Conductor, violinist and music producer. Principal conductor of the Orchestre 
de l’Opéra Royale Versailles and former music director of Warsaw Chamber Opera. 
Founder and music director of Il Giardino d’Amore, Cappella dell’Ospedale della 
Pietà Venezia and The FeelHarmony Symphony Orchestra. He also works with 
the NOR59 String Institute in Oslo.

Founded at his initiative was Ëvoe Records, the releases of which include an album 
of music by Antonio Vivaldi, Carnevale di Venezia (2016), featuring Natalia Kawałek, 
Jakub Józef Orliński and Miriam Albano and Cappella dell’Ospedale della Pietà 
Venezia (cond. Stefan Plewniak).

In 2021, with the Orchestre de l’Opéra Royal Versailles, Stefan Plewniak has 
recorded several discs, including Niccolò Antonio Zingarelli’s Giulietta e Romeo, 
Les  3 contre-ténors: le concours de virtuosité des castrats (Valer Sabadus, Filippo Mineccia 
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and Samuel Mariño) and Vivaldi’s 12 Concerti di Parigi. In the same year, he recorded 
a disc with JeanMarie Leclair’s opera Scylla et Glaucus, featuring such soloists as 
Mathias Vidal, Chiara Skerath, Florie Valiquette, Victor Sicard, Cécile Achille and 
Lili Aymonino (with the orchestra and choir of Il Giardino d’Amore). He has also 
released an album of Polish music, The Heart of Europe.

In recent years, Stefan Plewniak has conducted such operas as JeanPhilippe 
Rameau’s Castor et Pollux, Christoph Willibald Gluck’s Orfeo ed Euridice (Warsaw 
Chamber Opera), Wolfgang Amadeus Mozart’s Die Zauberflöte (Opera Studio in Oslo) 
and Georges Bizet’s Carmen, on a tour of Norway. 

He has appeared in numerous festivals, including the 29th International Mozart 
Festival in Warsaw, Mayshad Festival in Marrakech and Actus Humanus in Gdańsk. 
In the 2016/2017 season he toured China with Il Giardino d'Amore (Beijing, Wuhan).

As a soloist and concertmaster, he has been admired in many music centres, including 
Carnegie Hall in New York and the Mozarteum in Salzburg. He gives violin master 
classes in the United States (Chicago, New York, San Diego) and Norway. 
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Jakub Józef 
Orliński
kontratenor / countertenor

Jeden z najbardziej energicznych wykonawców na międzynarodowej scenie muzyki 
klasycznej, od wielu lat podbija serca publiczności na całym świecie. Brytyjski 
muzykolog Roger Parker napisał o nim w miesięczniku „Opera”: „to prawdziwy 
kontratenor, jeden z najlepszych, jakich słyszałem na scenie operowej (czy jakiej
kolwiek innej)”.

Jakub Józef Orliński związany jest z wyłącznym kontraktem nagraniowym z pre
stiżową wytwórnią Warner Classics & Erato. Jego albumy cieszą się uznaniem 
zarówno wśród słuchaczy, jak i krytyków, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. 
Jego pierwsza solowa płyta Anima Sacra (2018) otrzymała prestiżową nagrodę Opus 
Klassik i nominację do nagrody Fryderyk 2019 w kategorii: Najlepszy album polski za 
granicą. Koncerty i recitale artysty przyciągnęły nowych miłośników opery w całej 
Europie i Stanach Zjednoczonych, a jego wykonanie na żywo Vedrò con mio diletto 
Antonia Vivaldiego podczas festiwalu w AixenProvence w 2017 roku zebrało ponad 
cztery miliony wyświetleń online. 
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Ma na koncie występy telewizyjne, m.in. Concert de Paris na Wieży Eiffla, Rebâtir 
Notre Dame de Paris (oba z Orchestre National de France), Les Victoires de la Musique 
Classique (Orchestre de l’Opéra National de Lyon) transmitowane dla milionów 
widzów na całym świecie. Drugą płytę Facce d'amore (2019) z barokowymi ariami 
prezentował podczas tournée po Europie z zespołem Il Pomo d’Oro. W ubiegłym 
roku czasopisma „The New Yorker” i polski miesięcznik „Vogue” poświeciły mu 
specjalne artykuły.

Artysta wziął również udział w nagraniu opery Agrippina Georga Friedricha Händla, 
zarejestrowanej z Joyce DiDonato w roli głównej oraz z zespołem Il Pomo d’Oro pod 
dyrekcją Maxima Emelyanycheva (Warner, 2020), a także uczestniczył w rejestracji 
płyty Luigi Rossi z zespołem Christiny Pluhar L’Arpeggiata (Warner, 2012).

W najbliższym czasie artysta zaplanował koncerty z orkiestrą Il Giardino d’Amore 
nie tylko w Polsce i Europie, ale równiez na całym świecie.

W wolnym czasie tańczy w różnych stylach, m.in. breakdance, zdobywając liczne 
nagrody, m.in. Red Bull BC One Poland Cypher (IV nagroda), Stylish Strike – Top Rock 
Contest (II nagroda) oraz The Style Control (II nagroda).

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 
Anny Radziejewskiej, prestiżowego programu dla młodych artystów: Akademia 
Operowa Teatru Wielkiego – Opery Narodowej prowadzonej przez Matthiasa 
Rexrotha i Eytana Pessena oraz Juilliard School, gdzie zdobył Graduate Diploma 
pod kierunkiem Edith Wiens.

One of the most vibrant performers on the international classical music scene, Jakub 
Józef Orliński for many years has been conquering the hearts of audiences around 
the world. The British musicologist Roger Parker wrote about him in the monthly 
Opera: ‘the real countertenor deal, one of the best I’ve heard on the operatic (or any 
other) stage’.

The artist has an exclusive recording contract with the prestigious label Warner 
Classics & Erato. His albums are esteemed by audiences and critics alike, winning 
numerous prizes and awards. His first solo disc, Anima Sacra (2018), received 

https://www.warnerclassics.com/artist/maxim-emelyanychev
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a prestigious Opus Klassik award and a nomination for one of the Polish record 
industry’s Fryderyk awards (2019) in the  ‘Best Polish album abroad’ category. 
His concerts and recitals have drawn new admirers to opera across Europe and 
the United States, and his live performances of Antonio Vivaldi’s Vedrò con mio 
diletto at the AixenProvence festival in 2017 was viewed online more than four 
million times. 

He has performed on television, including in the Concert de Paris on Eiffel Tower, 
Rebâtir Notre Dame de Paris (both with the Orchestre National de France) and 
Les Victoires de la Musique Classique (Orchestre de l’Opéra National de Lyon), 
broadcast for millions of viewers around the world. He presented his second disc, 
Facce d'amore (2019), with Baroque arias, on a tour of Europe with Il Pomo d’Oro. Last 
year, The New Yorker and Polish Vogue devoted special articles to him.  

The artist has also taken part in a recording of George Frideric Handel’s opera 
Agrippina, alongside Joyce DiDonato, with Il Pomo d’Oro and Maxim Emelyanychev 
(Warner, 2020), and the disc Luigi Rossi with Christina Pluhar’s ensemble L’Arpeggiata 
(Warner, 2012).

Forthcoming plans include concerts with Il Giardino d'Amore in Poland, Europe 
and around the world.

In his spare time, he dances in different styles, including breakdance, winning 
numerous prizes, with fourth prize in Red Bull BC One Poland Cypher, and second 
prize in both Stylish Strike – Top Rock Contest and The Style Control, among many.

While completing his Master’s degree in vocal performance in the class of Anna 
Radziejewska at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, Jakub Józef 
Orliński participated in the prestigious young artists programme Opera Academy 
at the Teatr Wielki – Opera Narodowa, where he studied with Eytan Pessen and 
Matthias Rexroth. He earned his Graduate Diploma at The Juilliard School, studying 
with Edith Wiens.
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Natalia 
Kawałek
mezzosopran/ mezzo-soprano

Ukończyła studia w klasie Izabeli Kłosińskiej na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie, a także na Universität für Musik und darstellende 
Kunst w Wiedniu (pod kierunkiem Claudii Vischi). W ramach programu Erasmus 
kształciła się również u Rebekki Berg i Sary Mingardo w Conservatorio di Musica 
Santa Cecilia w Rzymie. Zdobyła III nagrodę i nagrodę publiczności w Gesangs
wettbewerb für Barockoper „Pietro Antonio Cesti” (Innsbruck, 2012) oraz II nagrodę 
i wiele nagród specjalnych w Hilde Zadek Gesangswettbewerb (Wiedeń, 2013).

Artystka regularnie współpracuje z prestiżowym Theater an der Wien, gdzie w ostat
nim czasie miała okazję występować jako Hermia we Śnie nocy letniej Benjamina 
Brittena (dyr. Leo Hussain, reż. Damiano Michieletto), Ann Kennedy w Marii Stuart 
Gaetana Donizettiego (dyr. Paolo Arrivabeni, reż. Christoph Loy) oraz u boku Plácida 
Dominga w Makbecie Giuseppe Verdiego (dyr. Bertrand de Billy, reż. Roland Geyer). 
W czerwcu 2017 roku zadebiutowała w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 
w War szawie jako Lucienne w Umarłym mieście Ericha Korngolda (dyr. Lothar Koenigs 
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reż.  Mariusz Treliński). Ważnym wydarzeniem w karierze artystki był udział w gali 
sylwestrowej 2015 w Theater an der Wien, zatytułowanej 3 mezzi, podczas której 
Natalia Kawałek wystąpiła z Anne Sophie von Otter i Angeliką Kirschlager. 

W obecnym sezonie zaśpiewa partię tytułową w operze Maria de Buenos Aires 
Astora Piazzoli w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie i Carmen 
Georges’a Bizeta podczas tournée po Stanach Zjednoczonych.

Natalia Kawałek zarejestrowała dla wytwórni Ëvoe Records m.in. albumy: Amor 
sacro – amor profano, Cantates et petits macarones (oba z Il Giardino d’Amore), Carnevale 
di Venezia (z udziałem Miriam Albano i Jakuba Józefa Orlińskiego), Händel: Enemies 
in Love (z Jakubem Józefem Orlińskim) oraz It’s Christmas Time.

Natalia Kawałek graduated from Izabela Kłosińska’s class at the Fryderyk Chopin 
University of Music in Warsaw and also from the Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Vienna (under the guidance of Claudia Visca). Thanks to 
the Erasmus programme, she also trained with Rebecca Berg and Sara Mingardo 
at the Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Rome. She won third prize and 
the audience prize in the ‘Pietro Antonio Cesti’ Gesangswettbewerb für Barockoper 
(Innsbruck, 2012) and second prize and many special prizes in the Hilde Zadek 
Gesangswettbewerb (Vienna, 2013).

She works on a regular basis with the prestigious Theater an der Wien, where 
she recently had the opportunity to perform as Hermia in Benjamin Britten’s 
A Midsummer Night’s Dream (cond. Leo Hussain, dir. Damiano Michieletto), Ann 
Kennedy in Gaetano Donizetti’s Maria Stuarda (cond. Paolo Arrivabeni, dir. Christoph 
Loy) and alongside Plácido Domingo in Giuseppe Verdi’s Macbeth (cond. Bertrand 
de Billy, dir. Roland Geyer). In June 2017 she made her debut at the Teatr Wielki – 
Polish National Opera in Warsaw as Lucienne in Erich Korngold’s Die tote Stadt 
(cond.  Lothar Koenigs, dir. Mariusz Treliński). An important event in Natalia 
Kawałek’s career was her participation in a New Year’s Eve concert gala in 2015 
at  the Theater an der Wien entitled 3 mezzi, during which she performed with Anne 
Sophie von Otter and Angelika Kirschlager. 
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Sylwia  
Stępień
sopran / soprano

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Bożeny 
Betley (wyróżnienie), a następnie Guildhall School of Music and Drama w Londynie 
w klasie Susan Waters. 

Swoje umiejętności wokalnoaktorskie doskonaliła pod kierunkiem Heleny 
Łazarskiej podczas International Summer Academy Mozarteum w  Salzburgu 
oraz jako dwukrotna stypendystka programu Internationale Sommerakademie 
Prag–Wien–Budapest. Artystka brała również udział w kursach mistrzowskich 
prowadzonych między innymi przez Barbarę Bonney, Ruby Philogene i Florence 
Daguerre de Hureaux w Londynie.

Jest laureatką I  Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Viva Calisia” 
(nagroda specjalna, 2018), Spring Baroque Festival Competition w Cheltenham 
(II nagroda, 2017) i Internationale GiulioPerottiGesangswettbewerb w Uecker
münde (dwie nagrody specjalne, 2012).

W marcu 2022 roku artystka zadebiutowała w roli Jenny w musicalu The Company 
Stephena Sondheima w reżyserii Michała Znanieckiego na scenie Basenu Arty
stycznego – Warszawskiej Opery Kameralnej. 

This season, she will be singing the titular role in Astor Piazzolla’s opera Maria 
de Buenos Aires at the Teatr Wielki – Polish National Opera and Carmen on a tour of 
the United States.

Natalia Kawałek’s recordings for Ëvoe Records have included the albums Amor 
sacro – amor profano, Cantates et petits macarones (both with Il Giardino d’Amore), 
Carnevale di Venezia (with Miriam Albano and Jakub Józef Orliński), Händel: Enemies 
in Love (with Jakub Jan Orliński) and It’s Christmas Time.
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W sezonie 2018/2019 śpiewała partię Amora w operze Orfeusz i Eurydyka Christopha 
Willibalda Glucka w Warszawskiej Operze Kameralnej (dyr. Stefan Plewniak, 
reż. Magdalena Piekorz), której jest obecnie stałym współpracownikiem. 

Podczas studiów debiutowała w roli Tytanii we Śnie nocy letniej Benjamina Brittena 
(dyr. Marta Kluczyńska, reż. Beata RedoDobber), spektaklu prezentowanego 
w Sali Kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie w ramach 
współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Artystka śpiewała 
w zespole Guildhall Consort pod dyrekcją Eamonna Dougana. 

Od 2018 roku współpracuje z orkiestrą barokową Cappella dell’Ospedale della Pietà 
Venezia oraz Il Giardino d’Amore pod kierownictwem Stefana Plewniaka. 

Sylwia Stępień graduated with distinction from Bożena Betley’s class at the Fryderyk 
Chopin University of Music in Warsaw and then from Susan Waters’s class at 
the Guildhall School of Music and Drama in London. 
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She honed her vocal and acting skills with Helena Łazarska at the International 
Summer Academy Mozarteum in Salzburg and as a twotime scholarship holder 
of the Internationale Sommerakademie Prag–Wien–Budapest. She has benefitted 
from master classes given by such artists as Barbara Bonney, Ruby Philogene and 
Florence Daguerre de Hureaux in London.

She is a laureate of the 1st ‘Viva Calisia’ International Singing Competition (special 
prize, 2018), Spring Baroque Festival Competition in Cheltenham (second prize, 
2017) and Internationale GiulioPerottiGesangswettbewerb in Ueckermünde (two 
special prizes, 2012).

In March 2022 Sylwia Stępień made her debut as Jenny in Stephen Sondheim’s 
musical The Company, directed by Michał Znaniecki at the Warsaw Chamber Opera’s 
Basen Artystyczny. In the 2018/2019 season, she sang the part of Amore in Christoph 
Willibald Gluck’s opera Orfeo ed Euridice at the Warsaw Chamber Opera (cond. Stefan 
Plewniak, dir. Magdalena Piekorz), with which she now works on a regular basis. 

While still a student, she made her debut in the role of Titania in Benjamin Britten’s 
A Midsummer Night’s Dream (cond. Marta Kluczyńska, dir. Beata RedoDobber), 
presented in the Chamber Music Hall of the Teatr Wielki – Polish National Opera 
in Warsaw as part of a collaboration with the Fryderyk Chopin University of Music. 
She has also sung with the Guildhall Consort under the baton of Eamonn Dougan. 

Since 2018 she has been working with the Cappella dell'Ospedale della Pietà Venezia 
Baroque orchestra and Il Giardino d'Amore under the direction of Stefan Plewniak.  



Wykonawcy / Performers

39

Il Giardino  
d'Amore

I Skrzypce / First Violins

Ludmiła Piestrak
Juliusz Żurawski
Joanna Gręziak
Reynier Guerrero
Jacek Wachnik

II Skrzypce /  
Second Violins

Natalia Moszumańska
Kornelia Korecka
Marcin Sochan
Katarzyna Cendlak

Altówki / Violas 

Wojciech Witek
Magdalena Agatowicz
Barbara Papierz

Wiolonczele / Cellos 

Katarzyna Cichoń
Aleksandra Rybak-Żymła
Aleksandra Górska- 

Tarłowska

Kontrabasy /  
Double Basses

Łukasz Madej
Stanisław Smołka

Flety / Flutes 

Marta Gawlas
Ewa Gubiec

Oboje / Oboes 

Jan Hutek
Franciszek Bielak

Fagoty / Bassoons 

Leszek Wachnik
Agnieszka Siemiankowska

Klarnet / Clarinet

Robert Michalski

Rogi / Horns 

Dominika Stencel
Marek Kuc

Cynk, trąbki /  
Cornett, Trumpets

Marian Magiera
Jacek Jurkowski

Puzony / Trombones 

Piotr Wawreniuk
Michał Kilian
Robert Krajewski

Harfa / Harp 

Margit Schultheiss

Perkusja / Percussion

Jarosław Kopeć

Klawesyn / Harpsichord

Ronan Khalil

orkiestra / orchestra

chór / choir

Soprany / Sopranos

Anna Koehler
Ewa Kuryłowicz
Magdalena Pikuła

Alty / Altos

Kinga Głogowska
Zuzanna Ignatowicz
Ewa Puchalska
Ewelina Rzezińska

Tenory / Tenors

Andrzej Borzym
Aleksander Słojewski
Andrzej Marusiak
Adam Sławiński 

Basy / Basses

Piotr Pieron
Krzysztof Matuszak
Krzysztof Chalimoniuk
Łukasz Kocur
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Inspiracją do powstania nazwy zespołu – Ogród miłości – była filozofia członków 
orkiestry: spotykania się w kręgu przyjaciół i dzielenia się muzyką w klimacie rado
snej i głębokiej wrażliwości oraz wzajemnej miłości i podziwiania sztuki. 

Il Giardino d’Amore zostało założone w 2012 roku przez skrzypka i dyrygenta Stefana 
Plewniaka. W zeszłym roku, w ramach obchodów 10lecia istnienia, orkiestra zorga
nizowała Summer Garden Festival, odbyła tournée po Europie z Jakubem Józefem 
Orlińskim oraz po Stanach Zjednoczonych, a także wystąpiła na koncercie inau
gurującym Gstaad New Year Music Festival (Szwajcaria) z Adèle Charvet i Natalią 
Kawałek. 

W poprzednich latach występowała na licznych międzynarodowych festiwalach na 
całym świecie, a także w prestiżowych miejscach, jak nowojorska Carnegie Hall, 
Mozarteum w Salzburgu, Sala Koncertowa Zakazanego Miasta w Pekinie. 

Zespół ma na swoim koncie m.in. album Amor sacro – amor profano (2013), Händel: 
Enemies in Love zarejestrowany w 2018 roku z Jakubem Józefem Orlińskim i Natalią 

Il Giardino  
d'Amore
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Kawałek (wyróżniony przez londyńskie czasopismo „The Times”), The Heart of Europe – 
Corona Regni Poloniae 1500–1750 z muzyką Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, 
Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczewskiego i innych polskich kompozyto  
rów (2017), Cantates et petits macarones (kantaty i muzyka kameralna kompozytorów 
francuskich, 2013), Scylla ed Glaucus JeanaMarie Leclaira (2021). 

Od początku istnienia zespół wykonuje barokowy francuski repertuar operowy 
i kameralny. W latach 2015–2016 prezentował balet operowy JeanaPhilippe’a Rameau 
Les Indes Galantes, a także inną operę tego kompozytora Naïs (2017), którą utrwalił 
na płycie w 2021 roku. 

Członkowie Il Giardino d’Amore prowadzili kursy mistrzowskie na uniwersytetach 
w Los Angeles, San Diego, Chicago i Rochester. 
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The ensemble’s name, meaning ‘The Garden of Love’, was inspired by the philoso
phy espoused by the orchestra’s members: meeting with friends and sharing music 
together in an atmosphere of profound, joyful and expressive sensitivity and a shared 
love and admiration of their art. 

Il Giardino d'Amore was founded in 2012 by the violinist and conductor Stefan 
Plewniak. Last year, as part of its tenth anniversary, the orchestra organised a Summer 
Garden Festival, toured Europe with Jakub Józef Orliński, as well as the United 
States, and also performed in the inaugural concert of the Gstaad New Year Music 
Festival (Switzerland) with Adèle Charvet and Natalia Kawałek. 

In previous years, it has performed in numerous international festivals around 
the world, and also at such prestigious venues as Carnegie Hall in New York, 
the Mozarteum in Salzburg and the Forbidden City Concert Hall in Beijing. 

The ensemble’s discography includes Amor sacro – amor profano (2013), Händel: Enemies 
in Love, recorded in 2018 with Jakub Józef Orliński and Natalia Kawałek (singled out 
by The Times), The Heart of Europe – Corona Regni Poloniae 1500–1750, with music by 
Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Mikołaj Zieleński, Marcin Mielczewski and other 
Polish composers (2017), Cantates et petits macarones (cantatas and chamber music 
by French composers, 2013) and JeanMarie Leclair’s Scylla ed Glaucus (2021). 

Since its inception, the ensemble has performed French Baroque operatic and 
chamber repertoire. In 2015–2016 it presented JeanPhilippe Rameau’s operatic ballet 
Les Indes Galantes, and also his opera Naïs (2017), which it recorded onto disc in 2021. 

Members of Il Giardino d’Amore have given master classes at universities in 
Los Angeles, San Diego, Chicago and Rochester. 
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younger children (aged 3 to 6)
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Orkiestra Filharmonii Narodowej /
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Christoph König – dyrygent /  
conductor
Lucas Debargue – fortepian / piano

Weber, Szymanowski, Schmidt
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