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PROGRAM  CHƯƠNG TRÌNH

TARQUINIO MERULA 1595 – 1665
“Curtio preCipitato et altri CapriCii”, libro seCondo, op.13 no.6

Folle è ben che si crede
nguyễn Hằng (Soprano)

CLAUDIO MONTEVERDI 1567 - 1643
opera: “l' inCoronazione di poppea”, sV 308

Duet: Pur ti miro
MinH Huyền (Soprano), Duy PHúc (Counter-tenor)

ANTONIO VIVALDI 1678 – 1741
Opera: “Il GIustInO” (anastasIO), rV 717

Sento in seno
Duy PHúc (Counter-tenor)

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK 1714–1787
opera: “orfeo ed euridiCe”, Wq.30

Che farò senza Euridice
MinH Hồng (Mezzo-soprano)

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756 – 1791
Opera: “COsì fan tutte” (la sCuOla deGlI amantI), K.588

È amore un ladroncello
MinH Hồng (Mezzo-soprano)

FRANZ SCHUBERT 1797 – 1828
Seligkeit D 443
MinH Huyền (Soprano)

VINCENZO BELLINI 1801 – 1835
“tre ariette”, no.3

Vaga luna, che inargenti
Quang công (Tenor)

GIUSEPPE VERDI 1813 – 1901
opera “rigoletto”

Questa o quella
Đức Tùng (Tenor)

opera “la traViata”

Teneste la promessa... Addio, del passato
MinH Mẫn (Soprano)

PAOLO TOSTI 1846 – 1916
Ideale
Quốc cHí (Baritone)

GIACOMO PUCCINI 1858 – 1924
Opera “la bOhème”

Duet: O soave fanciulla
MinH Mẫn (Soprano), Đức Tùng (Tenor)

ERIK SATIE 1866 – 1925
La Diva de L’Empire
Bùi Trang (Soprano)

Accompanist | Đệm Piano: Huy PHúc (1-12)
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opera tiếng latin là số nhiều của từ opus (tác phẩm). Đây là một loại hình nghệ thuật tổng hợp kết 
hợp giữa sân khấu và âm nhạc, tức là một vở diễn có nội dung được trình bày bằng diễn xuất sân 
khấu và hát cùng dàn nhạc. Opera ra đời tại florence, Ý, vào cuối thế kỉ XVI, giai đoạn chuyển giao 

giữa thời kì phục hưng và thời kì baroque. những nhà quí tộc của florence đứng ra thành lập các “nhóm 
hàn lâm” (academia), gồm những nghệ sỹ ảnh hưởng bởi triết học hy lạp cổ đại, có quan điểm cho rằng âm 
nhạc monody (đơn điệu) phổ nhạc trên cơ sở thanh điệu, tiết tấu của thi ca nên có sức biểu cảm lớn hơn so 
với polyphony (phức điệu) vốn là thứ âm nhạc phổ biến thời đó, đặc biệt là trong nhà thờ. Jacopo Peri, một 
ca sĩ trong nhóm hàn lâm đã cùng một số nghệ sỹ khác sáng tác nên dafne (1597) – được coi là vở opera 
đầu tiên trong lịch sử. 

từ florence, Opera dần được ưa chuộng tại nhiều thành phố khác của Ý như rome, Venice.  tại Venice, lần 
đầu tiên trên thế giới xuất hiện nhà hát opera công cộng – nhà hát teatro san Cassiano (1637). Và như vậy, 
kể từ đây, opera bắt đầu được công diễn bán vé để mọi tầng lớp có thể vào xem, không còn là trò giải trí của 
riêng giới quí tộc nữa. Chính điều này đã khiến opera trở nên phổ cập và giúp cho số lượng các vở opera 
được sáng tác tăng vọt. thực ra việc phân chia âm nhạc của giới quý tộc hay bình dân trong thời kì này hầu 
như không rõ ràng, các tác phẩm âm nhạc hoàn toàn có thể được trình diễn trên đường phố, trong nhà hát 
hoặc ngay tại các tư gia, v.v... 

những sáng tác thanh nhạc thế tục chủ yếu trong thời kỳ này là những bản madrigal hay Canzonetta rất 
đơn giản nhưng có giai điệu đẹp, thường được đệm bằng đàn lute và mang nội dung về những nỗi đam mê, 
khao khát trong tình yêu. bản tình ca “Folle è ben” của Tarquinio Merula là một tác phẩm khá điển hình cho 
phong cách đó. 

Cũng tại Venice, xuất hiện một trong những nhà cải cách opera quan trọng nhất trong lịch sử: Claudio 
Monteverdi. Ông chính là người mở rộng biến chế dàn nhạc với nhiều nhạc cụ, thay vì chỉ mỗi đàn lute. 
monteverdi sáng tạo ra những khúc nhạc ngắn mở đầu mỗi vở – là tiền thân của Overture và thậm chí là 
Giao hưởng sau này. trong thực tế, nhưng vở opera cổ nhất còn được dàn dựng và biểu diễn tương đối 
thường xuyên ngày nay chính là những tác phẩm của monteverdi như “l’Orfeo”, “Il ritorno d’ulisse in patria” 
và đặc biệt là “l’incoronazione di poppea” – vở opera cuối cùng của ông. 

“l’incoronazione di poppea” có nội dụng kể về sủng phi poppea bằng sắc đẹp và dã tâm của mình đã tìm 
cách quyến rũ bạo chúa nero, hãm hại nhiều người để giành ngôi hoàng hậu. tác phẩm này dường như có 
tính chất phản đạo đức với kết thúc là hai nhân vật phản diện đều đạt được mục đích, còn những người 
chính trực bị lưu đầy hoặc hại chết. tuy nhiên từ màn prologue, ta cũng đã có thể thấy rõ ý đồ của tác giả, 
rằng người chiến thắng ở đây không phải là poppea và nero mà là tình Yêu. Cậu bé Cupid ranh ma và nghịch 
ngợm với sức mạnh vô biên của mình đã chiến thắng cả nữ thần may mắn và thần Đức hạnh.

một số nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều phần của vở opera này thực chất không hoàn toàn do monteverdi 
trực tiếp viết ra mà là một công trình sáng tác thập thể của các học trò của ông, bao gồm cả bản love duet 
vô cùng đặc sắc lúc kết vở. trong bản duet đầy gợi tình này, hai tuyến giai điệu lời hát của poppea và nerone 
như hai tấm thân trần hoà quyện, quấn quýt với nhau đầy rạo rực, dường như chẳng muốn tách rời.

MONTEVERDI – BUỔI BÌNH MINH CỦA OPERA

LịCH Sử âM NHạC – LịCH Sử TÌNH yêU

từ Ý, opera nhanh chóng lan ra khắp Châu âu, tới cả anh, pháp, Đức… với số lượng và chất lượng của 
các tác phẩm ngày một tăng cao. song song với sự phát triển của opera thời kỳ baroque là sự ra đời của 

một loại giọng đặc biệt – Castrato – các nam ca sĩ bị hoạn từ tuổi thiếu niên để không trải qua quá trình 
vỡ giọng khi trưởng thành. một trong những lý do khiến loại giọng này trở nên phổ biến là bởi tại một số 
nơi, đặc biệt là rome, dưới ảnh hưởng của tôn giáo, nữ giới không được phép hát trên sân khấu. Castrato 
được coi là những nghệ sĩ có kĩ xảo ca hát vô cùng xuất chúng, với khả năng điều khiển giọng hát tài tình 

CASTRATO VÀ OPERA BAROQUE
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TỪ GLUCK TỚI MOZART, SỰ ĐịNH HÌNH CỦA OPERA

nửa đầu thế kỉ XVIII chứng kiến sự lên ngôi của các castrato ngôi sao, nhưng cùng lúc là sự bế tắc trong 
sáng tác opera – rất nhiều vở opera ra đời chỉ nhằm phục vụ cho sở thích khoe khoang tài nghệ của các 

castrato và chiều chuộng thị hiếu khán giả. lúc này chúng ta lại gặp một nhà cải cách opera quan trọng khác, 
Christoph Willibald Gluck. Gluck là người đã chặn đứng cơn hưng phấn điên rồ của các castrato và hướng 
sự chú ý của khán giả vào âm nhạc thực sự và cảm xúc của nhân vật. 

“Orfeo ed euridice” chính là thử nghiệm thành công đầu tiên của Gluck, tạo ra bước ngoặt mang tính cách 
mạng của Opera. dựa theo thần thoại về chàng nhạc sỹ tài hoa xuống địa ngục cứu vợ, Gluck đã viết nên 
một vở opera chân phương, tinh sạch và đầy sự hấp dẫn về mặt âm nhạc. bản aria nổi tiếng nhất của vở 
:“Che faro senza euridice” – tiếng lòng tuyệt vọng của Orfeo khi biết mình sẽ vĩnh viễn mất đi người mình 
yêu thương nhất – cho thấy toàn bộ quan điểm thẩm mỹ đầy tính cách tân của nhà soạn nhạc người Đức. 

Con đường của Gluck tiếp tục được các nhà soạn nhạc thời kỳ Cổ Điển kế thừa, đặc biệt là Wolfgang 
Amadeus Mozart. Cuối thế kỷ XVIII, Castrato thoái trào và dần mất đi vị trí thống lãnh trong giới biểu diễn. 
mozart trở thành nhà soạn nhạc opera quan trọng nhất trong thời kỳ này. Các vở opera cuối của ông, đặc 
biệt là “Cây sáo thần” và bộ 3 “da ponte Opera” luôn nằm trong số những tác phẩm được dàn dựng nhiều 
nhất bới sự sinh động, hấp dẫn của các nhân vật, tình huống kịch, kết hợp khăng khít với phần âm nhạc vốn 
luôn tươi tắn, phong phú trong các chủ đề về tình yêu, thù hận, lòng chung thuỷ và sự bội phản.  

trong vở opera hài được chấp bút bởi da ponte “Così fan tutte”, hai viên sĩ quan đem lòng yêu hai chị em 
fiordiligi và dorabella. nhân một cuộc tranh luận với một người đàn ông lạ mặt, họ quyết định thử lòng 
người yêu mình bằng cách giả vờ lên đường ra trận rồi bí mật cải trang thành hai vị khách từ phương xa tới 
để tán tỉnh chéo hai chị em. Cô em dorabella nhanh chóng ngã lòng với “người tình mới” và thuyết phục cô 
chị, người vẫn còn lưỡng lự vì lòng chung thuỷ bằng bản bản aria mang đầy tính chất tuyên ngôn: “Khi tình 
yêu đã ngự trị trong tim thì đừng cố tìm cách cưỡng lại, hãy tuân theo nó”. 

ÔNG HOÀNG LIED SCHUBERT VÀ SỰ KHỞI ĐẦU âM NHạC LÃNG MạN

thời kỳ âm nhạc Cổ Điển đã dựng lên những tên tuổi lớn như Gluck, haydn, mozart, beethoven và được 
tiếp nối bằng thời kỳ âm nhạc lãng mạn kể từ đầu thế kỷ XIX. Franz Schubert gần như được coi là mắt 

xích chuyển giao – một trong những nhà soạn nhạc cuối cùng của thời kỳ Cổ Điển và đầu tiên của âm nhạc 
lãng mạn. mặc dù qua đời rất sớm vì bạo bệnh ở tuổi 31, schubert để lại một di sản sáng tác đồ sộ ở rất 
nhiều thể loại như Giao hưởng, hoà tấu thính phòng, solo piano, opera và đặc biệt là lied – hay còn gọi là “ca 
khúc nghệ thuật” – một thể loại vô cùng quan trọng của thanh nhạc cổ điển. dù không phải người đầu tiên 
sáng tác lied  nhưng với hơn 600 ca khúc, mà một phần không nhỏ là những kiệt tác kinh điển, schubert 
luôn được xưng tụng là “Ông hoàng của lied”. 

bản lied “seligkeit” được hoàn thành trong năm 1816, tuy nhiên nó đã bị lãng quên cho đến tận năm 1895 
(gần 70 năm sau khi schubert qua đời), người ta mới tìm thấy lại. tác phẩm bay bổng và đầy vẻ tươi mát này 
được viết trên nhịp điệu lãng mạn và hào nhoáng của điệu Waltz nhưng với tempo chậm rãi gần như điệu 
dân vũ Áo ländler, kể về một niềm ước vọng hạnh phúc vĩnh hằng trong tình yêu. ngay từ khi xuất hiện trở 
lại, “seligkeit” đã quyến rũ mọi khán giả và trở thành kịch mục yêu thích của rất nhiều ca sĩ.

như một khí cụ. phần lớn các nhà soạn nhạc được khuyến khích viết những tác phẩm đẹp nhất nhằm tôn 
vinh tài năng của các castrato, từ những aria hoa mĩ đòi hỏi kĩ thuật ảo diệu, thần sầu cho đến những khúc 
lamento trữ tình, sâu lắng.

trong thời đại ngày nay, do không còn các castrato thực sự, phần lớn những kịch mục dành cho loại giọng 
này thường được trình diễn bởi các giọng mezzo-soprano hoặc các counter-tenor – những nam ca sĩ hát 
falsetto (giả thanh) để đạt được âm vực cao như mezzo-soprano hay soprano. “sento in seno” – trích trong 
vở opera “Il Giustino” của Antonio Vivaldi là một ví dụ cho những bản aria tuyệt đẹp viết cho castrato của 
thời kỳ baroque. bản aria là tiếng lòng của hoàng đế anastasius, khi biết tin người vợ yêu của mình bị bắt cóc 
– “tôi cảm thấy một cơn mưa nước mắt cuốn trôi trái tim thương mến của tôi”. trong tổng phổ gốc, Vivaldi 
sử dụng những tiếng pizzicato của dàn dây tạo cảm giác như tiếng tí tách của những hạt mưa rơi trong lòng, 
làm nền cho lời than khóc sầu muộn của anatasius. 
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NGHỆ THUẬT HÁT ĐẸP BEL CANTO

song song với schubert ở Ý, kế thừa từ truyền thống bel canto lâu đời, ba nhà soạn  nhạc rossini, bellini 
và donizetti thiết lập nên một trường phái lừng lẫy đầu thế kỉ XIX: Opera bel canto. “bel canto” – “hát 

đẹp” chỉ nghệ thuật hát cổ điển Ý có gốc rễ từ thời baroque, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Các tác 
phẩm của ba nhà soạn nhạc trên luôn đề cao vẻ đẹp của giọng hát, giai điệu và những kĩ xảo thanh nhạc 
điêu luyện, tinh tế. 

mặc dù qua đời sớm và có số lượng tác phẩm ít ỏi hơn cả trong bộ ba trụ cột bel canto, Vicenzo Bellini 
nổi bật bởi khả năng viết lên những giai điệu giản dị, đầy chất thơ với một thứ xúc cảm và sự duyên dáng 
khó sánh, như nhiều người vẫn từng ca ngợi ông là “Chopin của Opera”. Điều này chúng ta không chỉ thấy 
trong các tuyệt tác opera của ông mà ngay cả ở những khúc tình ca ngọt ngào xinh xắn như bản arietta: 
“Vaga luna”. 

OPERA Ý CUỐI THẾ KỈ XIX – TỪ VERDI TỚI VERISMO

opera bel canto đã tạo nên một sức ảnh hưởng lớn đến nhiều tác giả lãng mạn thế hệ sau, đặc biệt 
là Giuseppe Verdi – nhà soạn nhạc opera Ý vĩ đại nhất nửa cuối thế kỉ XIX. Verdi vẫn cố gắng lưu giữ 

những tinh tuý của nghệ thuật bel canto, nhưng dần hướng âm nhạc vào tính kịch sân khấu và đặc biệt là 
cảm xúc, tâm tư của nhân vật. Ông bắt đầu đạt đến đỉnh cao về sáng tác từ bộ ba “rig-trov-trav” và sau đó 
tự tìm ra lối đi riêng cho mình, thoát hẳn khỏi sự ảnh hưởng của bel canto. 

sau những kiệt tác của Verdi, những nhà soạn nhạc opera hậu lãng mạn lại tiếp tục thiết lập một trường 
phái mới: Opera Verismo. Verismo (hiện thực) là một trào lưu sáng tác chống lại tính chất “thần thoại, kỳ ảo” 
trong các vở opera của Wagner – “đối thủ” đương thời của Verdi và cũng là một người khổng lồ của Opera 
lãng mạn Đức. Về âm nhạc, các nhà soạn nhạc Opera Verismo vừa kế thừa con đường tôn vinh giọng hát 
bằng những giai điệu đẹp của Verdi nhưng cũng vừa chịu sự ảnh hưởng trong lối sáng tác của Wagner với 
phần âm nhạc được diễn ra liên tục, dàn nhạc dầy dặn có thể kéo giọng hát tới những cao trào cảm xúc vô 
cùng mạnh mẽ. Cái tên nổi bật nhất của Opera Verismo là Giacomo Puccini với những kiệt tác opera luôn 
được xếp vào hàng bất hủ.

bản aria “addio del passato” từ vở “la traviata” – người đàn bà sa ngã – tác phẩm được Verdi chuyển thể từ 
“trà hoa nữ” của a. dumas, bắt đầu với cảnh đọc thư trên nền nhạc violin trìu mến gợi lại giai điệu của bản 
duet nồng nàn của hai nhân vật chính trong màn I trước khi cất lên lời từ biệt thanh xuân đẹp đẽ đã qua và 
khóc than cho số phận bạc bẽo của đời mình – tất cả cho thấy năng lực khắc hoạ tâm lý, xúc cảm của nhân 
vật bằng âm nhạc một cách hết sức tài tình của Verdi.

nếu như “addio del passato” là lời từ biệt những xúc cảm say đắm trong quá khứ, thì “O soave fanciulla” lại 
là những rung động tình yêu đầu tiên – nguyên sơ, nhưng vô cùng mãnh liệt. bản love duet như một cơn 
say ngất ngây của hai tâm hồn lãng mạn. họ vô tình chạm mặt nhau, cảm thấy đồng điệu với nhau và lập tức 
nảy nở một tình yêu nồng nhiệt. 

THẾ KỈ XX

bước sang thế kỉ XX, những cách tân táo bạo hay các khuynh hướng sáng tác mới đã phá bỏ mọi khuôn 
vàng thước ngọc đã được xây dựng qua hàng trăm năm. nhưng những mầm mống nổi loạn của nó vốn 

đã được dự báo từ những thử nghiệm của Chủ nghĩa Ấn tượng (ravel, debussy) hay những vở opera suy 
đồi mang đầy tính biểu hiện của soạn giả hậu lãng mạn r.strauss. phần lớn các tác phẩm âm nhạc từ thời 
kỳ hiện đại trở đi thường có tính avant-garde và cực kỳ thử thách đôi tai người nghe. 

Cuối thế kỉ XIX, một nhà soạn nhạc pháp đã có những sáng tác độc đáo, thậm chí phần nào ảnh hưởng tới 
cả ravel, debussy và nhiều nhà soạn nhạc tiên phong sau này, ông là Erik Satie. Khi lần đầu tiên nhạc Jazz 
ra mắt Châu Âu vào những năm đầu thế kỷ XX, satie nằm trong số những người bị ấn tượng và thu hút bởi 
chất phóng khoáng của nó và ông đã viết lên bản cabaret song hài hước vui nhộn “la diva de l’empire” trên 
điệu Cakewalk của ngưỡi mỹ gốc phi. Đây tất nhiên không phải là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên âm 
nhạc hỗn loạn sau này như đã nói, tuy nhiên nó cũng ít nhiều cho thấy sự phong phú, trăm hoa đua nở với 
nhiều ngã rẽ khó lường của âm nhạc cổ điển thời kỳ hiện Đại.

Đông nguyên - nhaccodien.vn
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folle è ben che si crede 

che per dolce lusinghe amorose 

o per fiere minaccie sdegnose 

dal bel Idolo mio rittraga il piede. 

Cangi pur suo pensiero 

ch’il mio cor prigioniero 

spera che goda la libertà. 

dica chi vuole, dica chi sa. 

-

altri per gelosia 

spiri pur empie fiamme dal seno 

versi pure megera il veneno 

perchè rompi al mio ben la fede mia. 

morte il viver mi toglia 

mai fia ver che si scioglia 

quel caro laccio che preso m’ha. 

dica chi vuole, dica chi sa.

hắn điên rồi, khi cứ ảo tưởng rằng, 

chỉ buông mấy câu phỉnh phờ ngọt nhạt lăng nhăng, 

hay nói lời dọa nạt kiêu căng ngạo ngược, 

ta sẽ rời bước khỏi người đẹp ta hằng mê si. 

thôi bảo hắn trông đợi mà chi, 

vì con tim này một khi đà bị chiếm 

thì đâu còn niềm khao khát tự do. 

nào ai nói ngả nghiêng, thì cứ việc cho. 

- 

Còn những kẻ sinh lòng đố kị 

cứ việc tận hưởng ngọn lửa ti tiện trong tim 

phun nọc ta xem, hỡi magaera mất trí 

mặc ngươi vò xé tấm lòng chân thật của ta. 

dẫu cái chết có xảy ra, 

dây tơ hồng đà buộc chặt 

thì đố ai gỡ nổi bây giờ. 

nào ai nói ngả nghiêng, thì cứ việc cho.

FOLLE è BEN CHE SI CREDE 
“Curtio preCipitato et altri CapriCii”, libro seCondo, op.13 no.6 (1638)

Tarquinio MEruLa (1595–1665) 1
Đông nguyên - nhaccodien.vnPio di Savoia
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poppea & nerone 

pur ti miro, pur ti stringo,

pur ti godo, pur t’annodo

piu non peno, piu non moro,

o mia vita, o mio tesoro.

Io son tua, tuo son io.

speme mia, dillo di,

l’idol mio, tu sei pur

si mio ben, si mio cor, mia vita, si.

poppea & nerone 

ta đắm đuối người, muốn ôm siết người,

ta mê say người, muốn cuốn lấy người,

sẽ chẳng còn những đớn đau và tăm tối

Ôi cuộc sống của ta, báu vật của ta.

ta là của người, người dành cho ta.

hãy nói đi, rằng người là niềm hi vọng của ta

là kẻ ta hằng mê đắm.

là người yêu dấu, là cả trái tim và cuộc sống của ta.

PUR TI MIRO
opera “l’ inCoronazione di poppea”, sV 308 (1643)

CLaudio MonTEVErdi (1567–1643) 2

Đông nguyên - nhaccodien.vngiovanni Francesco Busenello

BỐI CảNH: sau khi giải quyết tất cả những đổi thủ ngáng trở trên con đường danh vọng 
của mình, poppea được bạo chúa nerone tấn phong làm hoàng hậu. Vở opera kết thúc trong 
bản duet say đắm, quấn quýt và đầy gợi tình của hai nhân vật phản diện…
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anastasio

sento in seno che in pioggia di lagrime,

si dilegua l’amante mio cor.

ma mio core tralascia di piangere,

Che il tuo pianto non scema il dolor.

anastasio

ta cảm thấy như cả một cơn mưa nước mắt

Cuốn trôi đi trái tim thương mến của ta.

tim ta ơi xin đừng khóc nữa làm chi

Vì nước mắt đâu thể nào xóa đi đau đớn.

SENTO IN SENO
opera “il Giustino” (anastasio), rV 717 (1724)

anTonio ViVaLdi (1678–1741) 3

Đông nguyên - nhaccodien.vnnicolò Beregan

BỐI CảNH: Vừa lên ngôi và thành thân với hoàng hậu ariana, hoàng đế Đế quốc byzantine 
anastasio nhận được tin cấp báo rằng Vitaliano – kẻ địch của ông đòi đổi hoàng hậu lấy 
mối quan hệ hoà hảo giữa hai nước. lời đề nghị khiếm nhã lập tức bị vị hoàng đế trẻ tuổi 
cự tuyệt. Không đạt được mục đích, Vitaliano liền tìm cách bắt cóc ariana xinh đẹp để độc 
chiếm nàng. Khi biết tin người vợ yêu bỗng dưng mất tích, anastasio liền cùng vị anh hùng 
Giustino lên đường tìm cách giải cứu hoàng hậu, trong lòng khôn nguôi niềm thương nhớ và 
nỗi đau đớn dâng đầy… 
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orfeo

Che farò senza euridice 

dove andrò senza il mio ben. 

euridice, o dio, risponde 

Io son pure il tuo fedele.

euridice! ah, non m’avvanza

più socorso, più speranza

ne dal mondo, ne dal cel.

orfeo

ta biết làm gì đây khi không còn euridice nữa

biết đi đâu khi thiếu vắng người yêu.

euridice, lạy trời, xin em hãy trả lời một câu.

tôi mãi giữ tấm lòng sắt son chung thủy.

euridice! ah, còn gì nữa đâu

không ai cứu giúp, hi vọng cũng hết rồi

khắp cả nơi cùng trời cuối đất.

CHE FARò SENZA EURIDICE
opera “orfeo ed euridiCe”, Wq.30  (1762)

ChrisToph WiLLibaLd GLuCK (1714–1787)4

Đông nguyên - nhaccodien.vnranieri calzabigi

BỐI CảNH: euridice, người vợ xinh đẹp, hiền thảo của chàng nhạc sĩ tài hoa orfeo bị rắn 
độc cắn chết. Cảm thương cho tình cảm thủy chung son sắt và ngưỡng mộ tiếng đàn lia 
ngọt ngào của orfeo, thần tình Yêu chỉ cho chàng đường xuống địa ngục để cứu vợ, nhưng 
cũng căn dặn chàng rằng cho đến khi trở lại nhân gian, chàng không được phép quay lại nhìn 
euridice. trên đường trở về, vì không biết lời căn dặn đó, euridice lại tưởng rằng orfeo không 
còn yêu mình nữa nên rất đau buồn. Không kìm lòng được trước lời than vãn của euridice, 
orfeo đành quay lại nhìn vợ. euridice lập tức ngã xuống và lần này nàng phải ra đi mãi mãi, 
không thể được hồi sinh. orfeo lòng đau vô hạn chỉ còn muốn được quyên sinh theo nàng…
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dorabella

è amore un ladroncello, 

un serpentello è amor; 

ei toglie e dà la pace, 

Come gli piace, ai cor. 

-

per gli occhi al seno appena 

un varco aprir si fa, 

Che l’anima incatena 

e toglie libertà. 

-

porta dolcezza e gusto 

se tu lo lasci far, 

ma t’empie di disgusto 

se tenti di pugnar. 

-

se nel tuo petto ei siede, 

s’egli ti becca qui, 

fa’ tutto quel ch’ei chiede, 

Che anch’io farò così.

dorabella

tình yêu là một gã trộm,

một con rắn tinh ranh; 

nó lấy đi hay mang tới bình yên,

cho trái tim chúng ta, theo ý thích. 

-

Chẳng mấy khi, từ đôi mắt tới con tim 

nó chịu mở cho chúng ta một lối, 

mà nó sẽ cầm tù tâm hồn ta 

và rồi tước tự do đi mất. 

-

nó mang tới ngọt ngào và khoan khoái

nếu ta chịu chấp nhận tuân theo, 

nhưng sẽ đem đến khổ đau 

nếu ta liều mình cưỡng lại. 

-

nếu nó đã ngự trị trong tim ta,

nếu nó cứ cấu xé tại nơi đó, 

thì hãy làm tất cả những gì theo ý nó, 

là em thì cũng sẽ vậy thôi.

è AMORE UN LADRONCELLO
opera “Così fan tutte” (la sCuola deGli amanti), K.588 (1790)

WoLfGanG aMadEus MoZarT (1756–1791) 5

Đông nguyên - nhaccodien.vnLorenzo Da Ponte

BỐI CảNH: Hai chị em fiordiligi và dorabella yêu hai viên sĩ quan trẻ là Guglielmo và fer-
rando. Vì cùng tham gia cá cược về lòng chung thuỷ của người tình mình với một người đàn 
ông bí ẩn là don alfonso, hai chàng sĩ quan quyết định cải trang thành hai người khách lạ 
và tán tỉnh chéo hai chị em sau khi giả vờ từ biệt các cô gái để lên đường ra trận. dorabella 
nhanh chóng bị Guglielmo – người yêu cô chị hớp hồn, còn fiordiligi dù có cảm tình với fer-
rando nhưng vẫn còn băn khoăn vì cảm giác có lỗi với người yêu. dorabella liền lên lớp cho 
cô chị một bài học về tình yêu và cảm xúc của con tim…
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freuden sonder Zahl

blühn im himmelssaal

engeln und Verklärten,

Wie die Väter lehrten.

O da möcht’ ich sein,

und mich ewig freun!

-

Jedem lächelt traut

eine himmelsbraut;

harf’ und psalter klinget,

und man tanzt und singet.

O da möcht’ ich sein,

und mich ewig freun!

-

lieber bleib’ ich hier,

lächelt laura mir

einen blick, der saget,

daß ich ausgeklaget.

selig dann mit ihr,

bleib’ ich ewig hier!

niềm vui sướng nào đong đếm được đây 

bừng nở giữa trời mây thiên đường 

với hóa linh và nhưng thiên thần,

như Cha chúng ta từng dạy bảo. 

Ôi giá như ta được ở nơi đó, 

để tận hưởng niềm vui sướng vĩnh hằng! 

-

nụ cười thiện lành cho tất cả mọi người

từ miệng một cô dâu tiên nữ;

thánh ca và đàn hạc ngân vang 

mọi người cùng múa hát rộn ràng. 

Ôi giá như ta được ở nơi đó, 

để tận hưởng niềm vui sướng vĩnh hằng! 

-

nhưng mà ta chỉ mong ở nơi đây, 

để thấy laura nhìn ta mỉm cười 

với một ánh mắt như muốn cất lời, 

rằng em sẽ chẳng còn muộn phiền nữa. 

hạnh phúc với em rồi sẽ tới, 

và ta mong được ở nơi đây mãi!

SELIGKEIT D 443 (1816)

franZ sChubErT (1797–1828)6
Đông nguyên - nhaccodien.vnLudwig christoph Heinrich Hölty
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Vaga luna, che inargenti

queste rive e questi fiori

ed inspiri agli elementi

il linguaggio dell’amor;

-

testimonio or sei tu sola

del mio fervido desir,

ed a lei che m’innamora

conta i palpiti e i sospir.

-

dille pur che lontananza

il mio duol non può lenir,

che se nutro una speranza,

ella è sol nell’avvenir.

-

dille pur che giorno e sera

conto l’ore del dolor,

che una speme lusinghiera

mi conforta nell’amor.

này vầng trăng mơ màng chiếu tỏa ánh bạc

khắp bờ bãi và những khóm hoa

ngươi truyền đi khắp cả không gian

những lời tình say đắm;

-

Chỉ có ngươi chứng giám

cho niềm khao khát nồng nhiệt trong ta,

xin hãy nói với nàng, người ta hằng thương mến

về một con tim đang thổn thức cùng những tiếng thở dài

-

hãy nói nàng rằng khoảng cách diệu vợi 

chẳng thể xoa dịu nỗi sầu muộn của ta

và rằng nếu ta có ấp ủ một niềm hi vọng

thì chỉ mong được bên nàng mai sau.

- 

hãy nói nàng rằng suốt cả ngày lẫn đêm

ta mòn mỏi đếm từng thời khắc,

và cái niềm hi vọng hão huyền kia

vỗ về an ủi ta trong nỗi tương tư.

VAGA LUNA, CHE INARGENTI
“tre ariette”, no.3 (1820s)

VinCEnZo bELLini (1801–1835) 7
Đông nguyên - nhaccodien.vnanonymous
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duCa
Questa o quella per me pari sono 
a quant’altre d’intorno mi vedo; 
del mio core l’impero non cedo 
meglio ad una che ad altra beltà. 
la costoro avvenenza è qual dono 
di che il fato ne infiora la vita; 
s’oggi questa mi torna gradita 
forse un’altra doman lo sarà. 
- 
la costanza, tiranna del core, 
detestiamo qual morbo crudele. 
sol chi vuole si serbi fedele; 
non v’è amor se non v’è libertà. 
de’ mariti il geloso furore, 
degli amanti le smanie derido; 
anco d’argo i cent’occhi disfido 
se mi punge una qualche beltà.

CÔnG tƯỚC
Ả này hay ả kia vậy cả
trong số các cô nàng ta thấy quanh đây;
trái tim ta chẳng định phân thua
rằng ai xinh đẹp hơn ai đó.
nhan sắc đàn bà vốn là một món quà
mà số phận đã ban tặng để tô thắm cho đời;
ngày hôm nay ta phải lòng cô em này
ngày mai sẽ lại là một cô em khác.
- 
lòng thủy Chung – chỉ là kẻ cầm tù con tim,
ta căm ghét thứ bệnh dịch tai ương đó.
này những kẻ chỉ muốn được chung tình,
tình yêu không tồn tại nếu tự do chẳng có;
những gã chồng ghen tuông nổi cơn lôi đình,
những người tình đau đớn, ta đều cười nhạo hết; 
dù có trăm con mắt dõi theo của tên argos cũng mặc 
nếu các cô ả hợp nhãn với ta. 

QUESTA O QUELLA
opera “riGoletto” (1851)

GiusEppE VErdi (1813–1901)8

Đông nguyên - nhaccodien.vnFrancesco Maria Piave

BỐI CảNH: Công tước trẻ xứ mantua là một kẻ chơi bời phóng đãng. Đối với hắn, nhan sắc 
đàn bà là một món quà quý giá của tạo hoá. dù gái nhà lành hay các vị công nương và phu 
nhân quyền quý trong triều đình, tất cả cũng đều bi hẵn ve vãn, tán tỉnh và làm nhục dưới 
sự tiếp tay của gã hề rigoletto. Công tước mở đầu vở opera bằng một bản aria ngắn thể hiển 
quan điểm sống của hắn về tự do và tình yêu…
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TENESTE LA PROMESSA... ADDIO, DEL PASSATO
opera “la traViata” (1853)

GiusEppE VErdi (1813 - 1901)9
BỐI CảNH: Violetta, một kĩ nữ hạng sang của paris có tình cảm sâu đậm với chàng quý tộc tỉnh lẻ alfredo. 
Cha của alfredo – Giorgio Germon liền tìm gặp Violetta và khuyên nàng vì tương lai của alfredo mà hãy rời bỏ 
chàng. Violetta chấp thuận dù rất đau lòng. nàng chia tay alfredo mà không nói rõ lí do cũng như cuộc gặp gỡ 
riêng với Giorgio và lao vào cuộc tình với bá tước douphol. quá phẫn uất vì bị phản bội, alfredo sỉ nhục Violetta 
và thách đấu súng với bá tước. Chàng thắng cuộc đấu, nhưng chán nản, bỏ ra nước ngoài. Giorgio Germon vô 
cùng hối hận, ông kể hết sự tình với con trai và biên thư cho Violetta. nhưng lúc này, Violetta đã bị chẩn đoán 
mắc bệnh lao, không còn hi vọng cứu chữa. Căn bệnh quái ác cùng nỗi cô đơn và muộn phiền đã khiến nàng 
trở nên tiều tuỵ héo hon. trên giường bệnh, nàng đọc lại bức thư muộn màng của Giorgio và khóc thương cho 
số phận mình…   

Violetta 

“teneste la promessa... 

la disfida ebbe luogo! 

Il barone fu ferito, però migliora. alfredo è 

in stranio suolo;

il vostro sacrifizio Io stesso gli ho svelato; 

egli a voi tornerà pel suo perdono; 

Io pur verrò. 

Curatevi.

meritate un avvenir migliore. 

Giorgio Germont.”

- 

è tardi!

- 

attendo, attendo... né a me giungon mai! 

- 

Oh, come son mutata! 

ma il dottore a sperar pure m’esorta! 

ah, con tal morbo ogni speranza è morta!

- 

Violetta

“Con đã giữ đúng lời hứa...

Cuộc thách đấu cũng đã diễn ra rồi! 

ngài bá tước bị thương, nhưng cũng đã dần bình phục. 

alfredo bỏ ra nước ngoài;

ta đã thú nhận hết tất cả với nó về sự hi sinh của con;

nó đang quay trở về, chờ đợi một sự tha thứ từ con; 

Cả ta cũng vậy, ta cũng sẽ đến. 

hãy bảo trọng. 

Con xứng đáng được nhận một tương lai tươi sáng hơn.

Giorgio Germont.”

- 

muộn rồi còn đâu!

- 

ta đã chờ đợi và chờ đợi... nhưng chẳng ai đến cả!

- 

Ôi ta đã khác xưa đến như vậy rồi sao! 

thế mà bác sĩ vẫn động viên ta rằng hẵng còn hi vọng. 

ah, hi vọng nỗi gì với căn bệnh này đây!

-

Đông nguyên - nhaccodien.vnFrancesco Maria Piave
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addio, del passato bei sogni ridenti, 

le rose del volto già son pallenti; 

l’amore d’alfredo pur esso mi manca, 

Conforto, sostegno dell’anima stanca. 

ah, della traviata sorridi al desio; 

a lei, deh, perdona; tu accoglila, o dio, 

Or tutto finì.

- 

le gioie, i dolori tra poco avran fine, 

la tomba ai mortali di tutto è confine! 

non lagrima o fiore avrà la mia fossa, 

non croce col nome che copra  

quest’ossa! 

ah, della traviata sorridi al desio; 

a lei, deh, perdona; tu accoglila, o dio. 

Or tutto finì!

Vĩnh biệt, những giấc mơ đẹp đẽ đã qua,

Đóa hồng trên đôi má ta cũng đã phai tàn.

ngay cả tình yêu của alfredo cũng chẳng có ở đây,

Để ủi an, dìu đỡ cho tấm thân đã quá đỗi héo hon này.

ah, xin lắng nghe nguyện ước của một người đàn bà lầm lỡ;

Để cô ấy được thứ tha và được đón nhận, lạy Đức Chúa,

Ôi tất cả hết rồi còn đâu.

-

niềm vui hay nỗi muộn phiền rồi cũng chóng qua đi,

tất cả sẽ an bài dưới nấm mồ mà thôi!

sẽ chẳng có ai khóc thương và thắp hoa nơi mộ ta,

sẽ chẳng có cây thập tự, bia mộ vô danh, nơi nắm đất  

bao bọc thân xác ta!

a, xin lắng nghe nguyện ước của một người đàn bà lầm lỡ;

Để cô ấy được thứ tha và được đón nhận, lạy Đức Chúa,

Ôi tất cả hết rồi còn đâu!
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Io ti seguii come iride di pace

lungo le vie del cielo:

Io ti seguii come un’amica face

de la notte nel velo.

e ti sentii ne la luce, ne l’aria,

nel profumo dei fiori;

e fu piena la stanza solitaria

di te, dei tuoi splendori.

-

In te rapito, al suon de la tua voce,

lungamente sognai;

e de la terra ogni affanno, ogni croce,

In quel sogno scordai.

torna, caro ideal, torna un istante

a sorridermi ancora,

e a me risplenderà, nel tuo sembiante,

una novella aurora.

ta theo người như cầu vồng yên ả

bám con đường dẫn tới thiên đàng:

ta theo người như ngọn đuốc trung thành

đi giữa màn đêm tối. 

Và ta cảm thấy người giữa ánh sáng, giữa bầu khí quyển,

giữa mùi hương của những đóa hoa;

Và trong căn phòng đơn chiếc này cũng ngập tràn

hình ảnh người, với vẻ tuyệt vời lỗng lẫy.

-

mê mẩn trong thanh âm giọng nói người,

khiến ta nằm mơ suốt bấy lâu nay

Và tất cả những băn khoăn hay nỗi đau trần thế

ta quên đi hết thảy trong giấc mơ ấy.  

hãy lại đây, lý tưởng thân thương, mau trở về đây

mỉm cười với ta lần nữa,

Và hãy soi rọi ta, bằng vẻ ngoài của người,

như hừng đông thức tỉnh.

10
Đông nguyên - nhaccodien.vncarmelo Errico

IDEALE (1882)

paoLo TosTi (1846–1916)
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rODOLFO 
O soave fanciulla, o dolce viso 
di mite circonfuso alba lunar, 
in te, ravviso 
il sogno ch’io vorrei sempre sognar! 
 
MIMÌ 
ah, tu sol comandi, amor!
rODOLFO 
fremon nell’anima dolcezze estreme, 
MIMÌ 
Oh come dolci scendono
le sue lusinghe al core... 
rODOLFO
nel baccio freme amor! 
 
MIMÌ
no per pieta! 
rODOLFO
sei mia!
 
MIMÌ
V’aspettan gli amici...

rODOLFO
Gia mi mandi via?

MIMÌ
Vorrei dir... ma non osso.
 

11

Đông nguyên - nhaccodien.vnLuigi illica & giuseppe giacosa

BỐI CảNH: rodolfo là một nhà thơ sống cùng những người bạn nghệ sỹ trong khu phố 
nghèo paris dành cho những người bohemian. trong đêm giáng sinh, cô hàng xóm mimì sang 
gõ cửa căn hộ bên cạnh để xin lửa cho cây nến bị tắt. ngây ngất trước vẻ e lệ đáng yêu của 
cô thợ may sống kế bên, rodolfo giấu chiếc chìa khoá nhà của mimì để kiếm cớ tâm sự cùng 
nàng. trong khoảnh khắc ấy, hai tâm hồn lãng mạn bỗng như  tìm thấy sự đồng điệu, trái tim 
họ rung lên nhịp đập thổn thức của tình yêu.

O SOAVE FANCIULLA
opera “la boHème” (1896)

GiaCoMo puCCini (1858–1924)

rODOLFO 
Ôi cô bé đáng yêu, ôi gương mặt thùy mị 
sáng bừng trong ánh trăng dịu dàng, 
anh đã thấy em  
trong mơ – giấc mơ anh muốn mình mãi được đắm chìm! 
 
MIMÌ 
Ôi, tình yêu, chỉ mình ngươi là kẻ sai khiến!
rODOLFO 
tâm hồn ta rung lên một cảm giác lâng lâng chưa từng, 
MIMÌ 
Ôi những lời nói ngọt ngào
làm trái tim ta xốn xang 
rODOLFO
một nụ hôn khiến tình yêu xao xuyến! 
 
MIMÌ
Đừng, xin anh! 
rODOLFO
Giờ em đã là của anh!

MIMÌ 
bạn của anh vẫn đang đợi anh đó...

rODOLFO 
anh phải xa em bây giờ ư?

MIMÌ
em không dám... nói điều em muốn.
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rODOLFO
di? 
 
MiMÌ  
se venissi con voi?
 
rODOLFO
Che? mimì! 
sarebbe cosi dolce restar qui. 
C’e freddo fuori. 
 
MIMÌ 
Vi staro vicina! 
 
rODOLFO 
e al ritorno? 
MIMÌ
Curioso!
rODOLFO 
dammi il braccio, o mia piccina... 
MIMÌ  
Obbedisco, signor! 
 
rODOLFO
Che m’ami...di... 
MIMÌ
Io t’amo. 
 
rODOLFO & MiMÌ
amor!...

rODOLFO
Cứ nói đi? 
 
MiMÌ  
Giả như em sẽ đi cùng anh thì sao?
 
rODOLFO
Gì cơ? mimì! 
Ở trong này cũng tuyệt mà. 
bên ngoài trời lạnh lắm. 
 
MIMÌ 
em ở bên anh mà! 
 
rODOLFO 
thế bao giờ mình sẽ về nhà? 
MIMÌ
anh tò mò ghê cơ!
rODOLFO 
Cô nương bé nhỏ, xin hãy khoác tay tôi nào... 
MiMÌ  
Xin vâng lệnh, thưa ngài! 
 
rODOLFO
em yêu anh chứ… nói đi… 
mImì
em yêu anh! 
 
rODOLFO & MiMÌ
Yêu!...
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sous le grand chapeau Greenaway,

mettant l’éclat d’un sourire,

d’un rire charmant et frais

de baby étonné qui soupire,

little girl aux yeux veloutés,

C’est la diva de l’empire.

C’est la rein’ dont s’éprennent

les gentlemen et tous les dandys

de piccadilly.

-

dans un seul “yes” elle mettant de 

douceur

Que tous les snobs en gilet à coeur,

l’accueillant des hourras frénétiques,

sur la scène lancent des gerbes de fleurs,

sans remarquer le rire narquois

de son joli minois.

-

elle danse presque automatiquement

et soulève, oh très pudiquement,

ses jolis dessous de fanfreluches,

de ses jambes montrant le frétillement.

C’est à la fois très très innocent

et très très excitant.

dưới chiếc mũ rộng vành kiểu Greenaway,

một nụ cười lấp lánh,

tiếng cười giòn quyến rũ

của một cô em thảng thốt thở dài,

“little girl” có cặp mắt nhung ấy,

là ngôi sao của phòng trà empire.

nàng là nữ hoàng khiến người ta mê muội

những quý ông và tất cả những anh chàng chải 

chuốt của khu phố piccadilly.

-

nàng thỏ thẻ “yes” thật ngọt làm sao

khiến tất cả những gã hợm hĩnh khoác áo gile 

động lòng,

cổ vũ nàng nhiệt liệt điên cuồng,

và tung hoa ngập tràn sân khấu,

Chẳng quan tâm nụ cười quỷ quyệt điêu ngoa

trên gương mặt kiều diễm của nàng.

-

nàng nhảy múa vô cùng thuần thục 

và khẽ kéo – ôi thật e lệ nhu mì,

vạt váy lót viền ren xinh xắn,

khoe cặp giò ngúng nguẩy bên trong.

Vừa quá đỗi ngây thơ trong trắng

mà cũng vừa khiêu khích làm sao.

LA DIVA DE L’EMPIRE (1904)

EriK saTiE (1866–1925)12
Đông nguyên - nhaccodien.vnDominique Bonnaud & numa Blès
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