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Antonio Lotti: “Giove in ArGo“ 
WproWadzenie do opery

Dr. Reiner Zimmermann
„Musikschätze aus Dresden e.V.“ 
Dresden 2019

W październiku 1717 r. dla drezdeńskiej orkiestry nad-
wornej rozpoczęła się jedna z najważniejszych faz jej roz-
woju artystycznego. Orkiestra otrzymała wiele impulsów 
od najnowszej włoskiej muzyki instrumentalnej i opero-
wej. Po długich latach sporu, dominujący w Dreźnie styl 
francuski został zastąpiony przez „mieszane upodobanie” 
artystyczne.

27 września 1717 r. skrzypek Johann Georg Pisendel wró-
cił z kilkuletniego pobytu we Włoszech, gdzie osobiście 
poznał lokalne życie muzyczne. Pod koniec pobytu, 
przebywał w otoczeniu saksońskiego księcia elektora 
w Wenecji.

Razem z Pisendelem udali się w podróż: Antonio Lotti 
posiadający angaż z Drezna, jego żona, śpiewaczka 
operowa Santa Stella Lotti, librecista Antonio Maria 
Lucchini, inni muzycy weneckiej kapeli, śpiewacy i śpie-
waczki, tacy jak kastrat Francesco Bernardi, zwany Se-
nesino, Matteo Berscelli, Lucrezio Borsari, Margherita 
Catterina Zani, Lucia Gaggi. Do grupy podróżujących 
muzyków należał również Francesco Maria Veracini, 
który jako wybitny skrzypek wirtuoz miał ożywić przede 
wszystkim muzykę kameralną.

einführung zum MeLodrAMA pAstorALe „Giove in ArGo“ 

Dr. Reiner Zimmermann 
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Im Oktober 1717 begann für die Dresdner Hofkapelle eine 
der wichtigsten Phasen ihrer künstlerischen Entwicklu-
ng. Sie erhielt viele Impulse von der neusten italienischen 
Instrumental- und Opernmusik. In jahrelangen Ause-
inandersetzungen wurde der in Dresden vorherrschende 
französische Stil durch den „vermischten Geschmack“ 
abgelöst.

Am 27. September 1717 kehrte der Violinist Johann Georg 
Pisendel von einem mehrjährigen Aufenthalt aus Italien 
zurück, wo er das dortige Musikleben aus erster Hand 
kennen gelernt hatte. Er hatte sich zuletzt in der Umge-
bung des sächsischen Kurprinzen in Venedig aufgehalten.
 
Gemeinsam mit Pisendel begaben sich auf die Reise: 
der nach Dresden verpflichtete Antonio Lotti, seine Frau, 
die Sängerin Santa Stella Lotti, der Librettist Antonio 
Maria Lucchini, weitere Musiker der venezianischen 
Kapelle, Sänger und Sängerinnen wie der Kastrat Fran-
cesco Bernardi, genannt Senesino, Matteo Berscelli, 
Lucrezio Borsari, Margherita Catterina Zani, Lucia Gag-
gi. Außerdem gehörte der Reisegruppe Francesco Maria 
Veracini an, der als bedeutender Violinvirtuose vor allem 
die kurprinzliche Kammermusik beleben sollte.
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Antonio Lotti (1667-1740) zdobył europejską sławę 
w 1705 roku dzięki zbiorowi „Duetti, terzetti e madrigali”, 
poświęconemu cesarzowi Józefowi I z domu Habsbur-
gów. Dla Wenecji skomponował on 17 oper i w roku 1704 
został pierwszym organistą katedry San Marco. Należał 
on do najbardziej szanowanych muzyków swoich czasów 
i dlatego, za zgodą swojego ojca, został zaangażowany 
przez saksońskiego księcia elektora na trzy lata do Drezna. 
Lotti miał zlecenie wykonywania włoskich oper z włoskim 
zespołem w Dreźnie. Mimo, że nie odpowiadało to gustom 
księcia elektora Augusta, musiał dostosować się do wło-
skiej mody, ponieważ jego syn podczas swojej dziewię-
cioletniej „Grand Tour“ nauczył się bardzo doceniać mu-
zykę włoską, a także planowano poślubić go z kochającą 
muzykę księżniczką Marią Josephą z domu Habsburgów.
 

Antonio Lotti napisał trzy opery dla Drezna, być może 
„Giove in Argo” była tą operą bez tytułu, wspomnia-
na w piśmie pożegnalnym do weneckich prokuratorów 
z dnia 22 lipca 1717 r., zanim Lotti 5 września nie wyru-
szył w podróż do Drezna. Po raz pierwszy „melodramat 
pastorale” został wykonany 25 października w „Sala 
del Ridotto in Dresda”, z intermezzi „Vespetta” (tekst: 
Silvio Stampiglia, muzyka: Alessandro Scarlatti) i „Milo” 
(tekst: Francesco Ballerini, muzyka: Francesco Conti).
Wykonawcami opery byli: Arete (S): Francesco Bernardi, 
zwany il Senesino; Iside (S): Santa Stella Lotti; Erasto (S): 
Matteo Berscelli (właściwie Berselli); Calisto (S): Marghe-
rita Zani; Diana (A): Lucia Gaggi; Licaone (T): Francesco 
Guicciardi; Cleone (B): Giuseppe Maria Boschi; Vespetta 
(S): Livia Constantini; Milo (B): Lucrezio Borsari.
 

Antonio Lotti (1667 – 1740) hatte 1705 mit der Sam-
mlung „Duetti, terzetti e madrigali“, Kaiser Joseph I. von 
Habsburg gewidmet, europäische Berühmtheit erlangt. 
Für Venedig komponierte er 17 Opern und wurde 
1704 1. Organist am Dom San Marco. Er gehörte zu den 
angesehensten Musikern seiner Zeit und wurde deshalb 
vom sächsischen Kurprinzen mit Einverständnis seines 
Vaters für drei Jahre nach Dresden verpflichtet. Lotti hatte 
den Auftrag, mit einem italienischen Ensemble italienische 
Opern in Dresden aufzuführen. Zwar war das nicht nach 
Kurfürst Augusts Geschmack, aber da sein Sohn auf se-
iner neunjährigen Kavalierstour besonders die italienische 
Musik schätzen gelernt hatte und ferner die Absicht 
bestand, ihn mit der musikliebenden Habsburger Prin-
zessin Maria Josepha zu verheiraten, musste er sich wohl 
der italienischen Mode anpassen.

Antonio Lotti schrieb für Dresden drei Opern: Vielleicht 
war „Giove in Argo“ jene Oper, die in der Abschieds-
-Scrittura der Venezianischen Prokuratoren am 22. Juli 
1717 ohne Titel erwähnt wurde, bevor sich Lotti am 5. 
September auf die Reise nach Dresden begab. Das 
melodramma pastorale wurde am 25. Oktober in 
der „Sala del Ridotto in Dresda“ zum ersten Mal au-
fgeführt, mit den Intermezzi „Vespetta“ (Text Silvio 
Stampiglia, Musik Alessandro Scarlatti) und “Milo“ 
(Text Francesco Ballerini, Musik Francesco Conti). 
Die Interpreten der Oper waren: Arete (S): Francesco 
Bernardi, genannt il Senesino; Iside (S): Santa Stella Lot-
ti; Erasto (S): Matteo Berscelli (eigentlich Berselli); Calisto 
(S): Margherita Zani; Diana (A): Lucia Gaggi; Licaone (T): 
Francesco Guicciardi; Cleone (B): Giuseppe Maria Boschi; 
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Vespetta (S): Livia Constantini; Milo (B): Lucrezio Borsari.

Es folgten am 10. März 1718 wiederum im Redoutensaal 
Lottis zweite Oper für Dresden: „Ascanio ovvero Gli Odi 
delusi dal sangue“, Text von Antonio Maria Lucchini, mit 
Intermezzi von Francesco Gasparini.

Zur Vermählung des Kurprinzen mit Maria Josepha von 
Habsburg schuf Lotti die Festoper „Teofane“ auf einen 
Text von Stefano Benedetto Pallavicino, die am 13. Sep-
tember 1719 im neuerbauten Opernhaus am Zwinger 
mit Ballett-Divertissements vom Konzertmeister Jean 
Baptiste Woulmyer aufgeführt wurde.

Der Kurprinz hatte mit seinen italienischen Erfahrungen 
seinen Vater, August den Starken, offenbar überzeugen 
können, dass in Dresden die guten musikalischen Voraus-
setzungen für eine qualitativ hochstehende Musikkul-
tur nach italienischem Vorbild genutzt werden müssten. 
August sah das anders: Außenpolitisch, glaubte er, kön-
ne er mit italienischer Oper, mit Kirchenmusik und Kam-
mermusik keinen Staat machen, da jeder Hof, der etwas 
auf sich hielt, diese Kunst selbst in guter Qualität pflege. 
Er kalkulierte richtig, dass man die anderen europäi-
schen Großmächte mit Außergewöhnlichem, wie mit dem 
in Sachsen einmaligen Porzellan, mit den einmaligen Kost-
barkeiten des „Grünen Gewölbes“ beeindrucken müsse, 
was ihm auch gelang. Die Sächsisch-Polnische Union, 
der Friedrich August I. als König August II. seit 1697 
vorstand, war ein teures Unternehmen, das sich kost-
spielige Besonderheiten leistete, um im europäischen 
Machtkampf zu bestehen. Andererseits waren die um-
fangreichen Festlichkeiten, die August ausgestalten 

 

10 marca 1718 r. z kolei, w sali barokowej „Redoutensa-
al”, wystawiono drugą operę Lottiego dla Drezna: „Asca-
nio, ovvero Gli Odi delusi dal sangue”, tekst: Antonio 
Maria Lucchini, z interludiami Francesco Gaspariniego. 

Na ślub księcia elektora z Marią Josephą z domu Habs-
burgów, Lotti, na podstawie tekstu Stefano Benedetto 
Pallavicino, stworzył operę festiwalową „Teofane” 
z baletowymi divertissements, która 13 września 1719 r. 
została wykonana przez koncertmistrza Jeana Baptiste 
Woulmyera w nowo wybudowanej operze przy Zwinger.

Dzięki swojemu włoskiemu doświadczeniu, książę 
elektor prawdopodobnie był w stanie przekonać swojego 
ojca Augusta Mocnego, że w Dreźnie należało stworzyć 
dobre warunki muzyczne dla wysokiej jakości kultury 
muzycznej opartej na modelu włoskim. August widział 
to inaczej: uważał, że polityka zagraniczna nie może 
oprzeć się na włoskiej operze, muzyce kościelnej i muzyce 
kameralnej, ponieważ każdy dwór, który chciał coś sobą 
reprezentować, uprawiał tę sztukę w dobrej jakości. 
Prawidłowo kalkulował, że należy zaimponować innym 
europejskim potęgom czymś niezwykłym, takim jak jedy-
na w swoim rodzaju porcelana z Saksonii albo unikalnymi 
skarbami „Zielonej Krypty” (Grünes Gewölbe), co też uda-
ło mu się zrobić. Saksońsko-polsko Unia, której Fryderyk 
August I jako Król August II przewodniczył od roku 1697, 
była drogim przedsięwzięciem, które pozwalało sobie 
na kosztowne niezwykłości, aby móc przetrwać 
w europejskiej walce o władzę. Z drugiej strony, duże 
uroczystości organizowane przez Augusta, były rów-
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ließ, gleichfalls ein wesentlicher Faktor seiner Politik. 
Unter Teilnahme des gesamten sächsischen Adels 
wurde das Kurfürstentum allegorisch zur antikisierten 
Götterwelt stilisiert, wie gleichzeitig in der bildenden 
Kunst (Skulpturen von Balthasar Permoser) oder in der 
Malerei (Gemälde von Louis Sylvestre).

August erteilte am 23. August 1718 von Warschau aus 
die schriftliche Ordre an den Grafen Wackerbarth, 
ein neues Opernhaus zu errichten.
Dieser Auftrag war teil der umfangreichen Baumaßna-
hmen für die Hochzeit des Kurprinzen Friedrich August 
(1696-1763) mit Maria Josepha, Erzherzogin von Öster-
reich (1699-1757) . Sie verdeutlicht die reichspolitischen 
Ambitionen von Friedrich August I., der als Erzmarschall 
des Deutschen Reiches das Königreich Sachsen-Polen 
als gleichberechtigten Partner im Konzert der europäi-
schen Mächte neben Habsburg aufstellen und mit der 
dynastischen Verbindung zum Hause Habsburg seinen 
Sohn als möglichen Kandidaten für die deutsche Kaiser-
wahl empfehlen wollte. Mit der Fürstenhochzeit von 1719 
und dem vierwöchigen „Planetenfest“ vom 2. September 
1719 bis zum 30. September 1719 wurde die Auguste-
ische Festkultur in ihrer eindringlichsten Form vor den 
Augen von ganz Europa präsentiert. Es gab Bälle, Opern, 
französische Komödien, Jagden, Ringrennen sowie 
die Feste des Apoll, der Mars, der Venus, des Jupiter, 
der Diana und des Saturn.
Bereits am 3. September wurde als erstes Bühnenwerk 
während des Planetenfestes „Giove in Argo“ wiedera-
ufgeführt.
 

nież ważnym czynnikiem jego polityki. Z udziałem całej 
saksońskiej szlachty, elektorat został alegorycznie 
stylizowany do anachronicznego świata bogów, jednocze-
śnie również w sztukach wizualnych (rzeźby Balthasara 
Permosera) lub w malarstwie (obrazy Louisa Sylvestre’a).
 

23 sierpnia 1718 r. August wydał pisemny rozkaz z War-
szawy hrabiemu Wackerbarth na budowę nowej opery. 
Zlecenie to było częścią wielkich planów budowlanych 
na ślub księcia elektora Fryderyka Augusta (1696-1763) 
z Marią Josephą, arcyksiężniczką Austrii (1699-1757). 
To wyjaśnia ambicje polityczne Fryderyka Augusta I, 
który w swojej funkcji arcymarszałka Cesarstwa Nie-
mieckiego chciał ustanowić Królestwo Saksonia-Polska 
jako równorzędnego partnera w koncercie mocarstw eu-
ropejskich obok Domu Habsburgów, a z dynastycznym 
związkiem z Domem Habsburgów chciał polecić swojego 
syna jako możliwego kandydata do wyborów na cesarza 
Niemiec. Z książęcym ślubem w roku 1719 i czterotygo-
dniowym „świętem planetarnym” od 2 września 1719 
r. do 30 września 1719 r., kultura świętowania Augusta 
w najbardziej intensywnej formie została ukazana 
na oczach całej Europy. Były tam bale, opery, kome-
die francuskie, polowania, wyścigi pierścieniowe 
oraz święta Apollona, Marsa, Wenus, Jowisza, Diany 
i Saturna. Już 3 września jako pierwsze dzieło festiwalu 
planetarnego „Giove in Argo” zostało ponownie wykonane.
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Die Interpreten waren: Arete (S) Francesco Bernardi, 
genannt il Senesino; Iside (S) Santa Stella Lotti; Erasto
(S) Matteo Berscelli (eigentlich Berselli); Calisto (S) 
Antonia Maria Laurenti; Diana (A) Vittoria Tesi; 
Licaone (T) Francesco Guicciardi; Cleone (B) Giuseppe 
Maria Boschi; Vespetta (S)Livia Constantini; Milo (B) 
Lucrezio Borsari.
Alessandro Scarlatti war Komponist des ersten und zwe-
iten Intermezzo, Francesco Conti der des dritten. Dichter 
des ersten und zweiten Intermezzos war Silvio Stampiglia, 
des dritten Baron Francesco Ballerini aus Florenz.

Diese Wiederaufführung nach 1717 hatte einen ganz 
praktischen Hintergrund: Lotti verfügte über kein 
umfangreiches Repertoire, auf das er hätte zurückgreifen 
können, wie auch die folgenden Termine zeigen – er führte 
ausschließlich eigene Werke der Dresdner Zeit auf:

Am 7. 9. 1719 folgte „Ascanio“, am 13. 9. die Festauf-
führung von „Teofane“, am 21. und 27. 9. Reprisen von 
„Teofane“ und am 24. und am 29. 9., zum Abschluss 
der Feierlichkeiten, „Ascanio“.
Im Oktober, nach Ende des Vertrages, reiste Lotti wieder 
nach Venedig zurück. Das italienische Ensemble wur-
de zum 1. Februar 1720 entlassen, einerseits, weil selbst 
für den Kurfürsten die Kosten exorbitant hoch waren, 
andererseits, weil es Spannungen zwischen dem italie-
nischen Ensemble und der Hofkapelle gab, was Geo-
rg Friedrich Händel die Möglichkeit verschaffte, einige 
der prominentesten Sänger wie Senesino nach London 
zu verpflichten.
 

Wykonawcami byli: Arete (S) Francesco Bernardi, zwany 
il Senesino; Iside (S) Santa Stella Lotti; Erasto (S) 
Matteo Berscelli (właściwie Berselli); Calisto (S) 
Antonia Maria Laurenti; Diana (A) Vittoria Tesi; 
Licaone (T) Francesco Guicciardi; Cleone (B) Giuseppe 
Maria Boschi; Vespetta (S) Livia Constantini; Milo (B) 
Lucrezio Borsari.
Alessandro Scarlatti był kompozytorem pierwszego 
i drugiego intermezza, Francesco Conti trzeciego. 
Tekst do pierwszego i drugiego intermezzo napisał 
Silvio Stampiglia, a do trzeciego baron Francesco Ballerini 
z Florencji.

To ponowne wykonanie po roku 1717 miało bardzo prak-
tyczne podłoże: Lotti nie miał bogatego repertuaru,
do którego mógłby się odwołać, jak pokazują następu-
jące daty – przedstawił tylko i wyłącznie własne dzieła 
z czasów Drezdeńskich:

W dniu 7 września 1719 r. został przedstawiony „Asca-
nio”, w dniu 13 września, opera festiwalowa „Teo-
fane”, w dniach 21 i 27 września repryzje „Teofane”, 
a w dniach 24 i 29 września, pod koniec uroczystości, 
„Ascanio”. W październiku, po zakończeniu umowy, 
Lotti wrócił ponownie do Wenecji. Włoski zespół 
został zwolniony dn. 1 lutego 1720 roku, z jednej strony, 
ponieważ nawet dla księcia elektora koszty były wyjątko-
wo wysokie, z drugiej strony, ponieważ istniały spięcia 
między zespołem włoskim, a orkiestrą dworską, co dało 
szansę George’owi Frederichowi Haendelowi zaangażo-
wać w Londynie niektórych z najwybitniejszych śpiewa-
ków, jak Senesino.
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In „Giove in Argo“ hat Zeus die menschliche Gestalt des 
Hirten Arete angenommen, um Isede, die Braut Erastos, 
für sich zu gewinnen. Auch Callisto, die sich dem Dienst 
Diana widmen will, kann den Werbungen Aretes nicht 
wiederstehen. Aber es gibt ein lieto fine, das diejenigen 
zusammenführt, die zusammen gehören. Die Aufführung 
erfolgt nach einer modernen Übertragung der in der 
Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitäts-
bibliothek Dresden befindlichen Abschriften D-Dl Mus.
2159-F-3 und -F4.

Die Sinfonia zu „Giove in Argo“ erschien bereits 2004 im 
Rahmen der „Denkmäler der Tonkunst in Dresden“ Nr. 3.

W „Giove in Argo”, Zeus przyjął ludzką postać pasterza 
Arete, aby pozyskać Iside, narzeczoną Erastosa. Nawet 
Callisto, która chce poświęcić się służbie u Diany, nie może 
się oprzeć zabieganiom Aretesa. Ale istnieje „happy end“, 
które łączy tych, którzy do siebie należą. Przedstawienie 
odbywa się po nowoczesnym przekładzie transkryptów 
D-Dl Mus.2159-F-3 i -F4 znajdujących się w Saksońskiej 
Bibliotece Państwowej i Bibliotece Uniwersyteckiej 
Drezna.
 

Symfonia do „Giove in Argo” została opublikowana 
już w roku 2004, w ramach „Zabytków Sztuki Muzycznej 
w Dreźnie” nr 3.

Przetłumaczyła: Christine Ettrich    
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