
"PARIA"
Historia nieszczęśliwej miłości dwojga młodych Hindusów, 

pochodzących z odmiennych stanów społecznych. 
Pochwała prawdomówności, nawet w obliczu groźby śmierci

Tragiczne zakończenie akcji opery

Opera w 3 aktach z prologiem; 
Autor libretta - Jan Chęciński na podstawie powieści Casimire Delavigne
Prapremiera: Warszawa, 11.12.1869

Osoby: Idamor,  dowódca  kasty  wojowników  -  tenor;  Ratef,  jego  zaufany  -  tenor;  Akebar,
najwyższy  kapłan,  przywódca  kasty  Braminówes  -  bas;  Neala,  jego  córka  -  sopran;  Mirra,
kapłanka - mezzosopran; Dżares, paria, ojciec Idamora - baryton; Bramini, kapłanki, wojownicy,
lud.

Akcja opery rozgrywa się w indyjskim mieście Benares, około roku 1500.
Paria  Idamor  jest  zakochany  w  Neali,  córce  najwyższego  kapłana  z  najwyższej  

w Indiach kasty Braminów. Neala ma zostać kapłanką. W sercu Neali trwa walka, bo ona także
kocha Idamora,  dzielnego wojownika,  nie  wiedząc,  że jest  on parią.  Idamor przed laty opuścił
biedny dom swego ojca, został wojownikiem i w wielkiej bitwie obronił ojczyznę przed wrogiem.
Akebar  widząc,  że  Neala  przeżywa  miłość,  zwalnia  ją  z  przysięgi  kapłańskiej  
i ogłasza, że zostanie ona żoną tego, który obronił ojczyznę - Idamora.

Idamor przyznaje się Neali, że jest parią. Początkowo dziewczyna z obrzydzeniem oddala
się od niego; jednak wraca, bo miłość jest silniejsza. 

Dżares, ojciec Idamora, odnalazłszy syna po wielu latach, sam będąc żebrakiem, żąda od
Idamora rezygnacji  z planów małżeńskich z córką Bramina i  powrotu do ich rodzinnej  wioski.
Idamor  nie  rezygnuje  ze  ślubu  z  Nealą  i  błaga  ojca  o  pozostanie  z  nimi  w  mieście  
i nie mówienie, że jest parią. 

Podczas  ceremonii  ślubnej  nad  brzegiem  Gangesu  nagle  pojawia  się  Dżares,  którego
zgodnie ze  zwyczajem obecni  mężczyźni  muszą zabić  za wtargnięcie  na święto wyższej  kasty.
Idamor broni go i publicznie ogłasza, że to jego ojciec, a zatem on sam też jest parią. Dżares stara
się  ratować  syna  i  nagle  mówi,  że  nie  zna  młodzieńca.  Idamor  potwierdza  jednak,  
że Dżares jest jego ojcem. Jednocześnie przypomina obecnym, że to właśnie on, paria Idamor, jest
tym bohaterem, który obronił mieszkańców miasta przed wrogiem. Ojciec Neali jednak tak bardzo
nienawidzi najniższej kasty, że własnym sztyletem zabija Idamora.

Neala, zobaczywszy martwego Idamora, traci przytomność. Gdy ją odzyskuje, odchodzi z
Dżaresem, bo chce dzielić los parii i zastąpić Dżaresowi utraconego syna.

S. Moniuszko już kiedy miał 17 lat myślał o skomponowaniu opery na podstawie dzieła
autorstwa Delavigne - Paria. Zafascynowała go egzotyka treści, tak modna w okresie romantyzmu.
Także  temat  powieści  był  bliski  sympatiom S.  Moniuszki  wobec uciskanych klas  społecznych.
Jednak  "Parię"  skomponował  wiele  lat  później,  po  sukcesach  "Hrabiny"  
i "Strasznego dworu", a nad skomponowaniem tej opery pracował 10 lat. Także w tej operze S.
Moniuszko nie uniknął śladów idiomu polskiego. Można też wyczuć wpływ stylu F. Chopina czy
muzyki R. Wagnera.


