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G aetano Donizetti w dziedzinie 
opery był prawdziwym hurtowni-
kiem. Zobowiązany przez swoje-

go impresaria do produkowania czterech 
tytułów rocznie, stworzył ich w sumie 70. 
„Łucję z Lammermooru” napisał w zaled-
wie 40 dni i z pewnością nie przypuszczał, 
że stanie się ona jego arcydziełem, uzna-
nym także 160 lat po śmierci autora. 

Opera, której pierwowzorem była po-
wieść Waltera Scotta, oparta na tragicznej 
historii żyjącej w XVII wieku Janet Dal-
rympe, to dzieło wciągające i fascynujące. 
Dramat głównej bohaterki, prowadzący ją 
najpierw do morderstwa, potem do utra-
ty zmysłów, a w końcu do samobójstwa, 
wzmocniony jeszcze samobójczą śmiercią 
jej ukochanego, od lat przyciąga publicz-
ność. Jednocześnie jest wyzwaniem dla 
śpiewaków. Słynna scena szaleństwa Łucji 
to marzenie każdego koloraturowego so-
pranu. Historia pamięta wielkie interpreta-
cje Marii Callas, Joan Sutherland czy Edity 
Gruberovej. Pamięta także, choć niechęt-
nie, dziesiątki interpretacji płytkich, cyr-
kowych, nastawionych wyłącznie na popis 
wokalny, a pozbawionych emocji.

8 marca, w trakcie wrocławskiej premie-
ry „Łucji”, na scenie teatralnie oszalała, 
znana tamtejszej publiczności, Aleksan-
da Kubas-Kruk. Porównywanie młodej 
śpiewaczki do wielkich diw z przeszłości 
nie ma sensu. Trzeba jednak przyznać,  
że wiele zrobiła, by stworzyć scenę suge-
stywną, przejmującą i spójną dramatur-
gicznie. Bardzo się też starała, by wszyst-

kie szczegóły koloraturowej arii zaśpiewać 
maksymalnie precyzyjnie. Być może to 
pragnienie idealnego wykonania uszczu-
pliło jednak nieco dramatyczny prze-
kaz sceny. Chciałoby się, by owo szaleń-
stwo było też obecne w głosie, w barwie,  
w intonacji. Może nie zawsze trzeba grać 
pięknie wyprowadzoną frazą; może nie 
zawsze czytelnym każdym dźwiękiem  
w biegnikach, ale tempem akcji, grą pauz, 
szorstkością dźwięku. Wprawdzie kon-
wencja, którą operuje Donizetti, zmusza 
śpiewaków do innego rodzaju sztuki dra-
matycznej niż późniejsze opery werystów, 
ale czasem chciałoby się te ograniczenia 
zobaczyć nieistotnymi. Tym razem okaza-
ły się silniejsze. Mimo to Łucja otrzyma-
ła za swą kreację gromkie brawa. Trzeba 

też zaznaczyć, że tą sceną i całą swoją rolą  
zasłużyła na owację najbardziej z całej ob-
sady. 

Nieco gorzej zaprezentował się Mariusz 
Godlewski w partii Lorda Henryka. For-
sując głos do granic możliwości, stworzył 
rolę wartą uznania, ale przypłacił to kil-
koma momentami, gdy zmęczone struny 
głosowe przestały reagować właściwie. 

Podobne zresztą wpadki mieli na wroc-
ławskiej premierze niemal wszyscy pa-
nowie. Wszyscy także starali się śpiewać 
głosem większym niż go mają z natury. 
Otwartym pozostaje pytanie, czy to chęć 
pokazania się od najlepszej strony na pre-
mierowym spektaklu, czy jakaś niesłuszna 
wrocławska maniera, którą czym prędzej 
należy ukrócić.

Jeśli zaś mowa o manierach, sporo 
można by napisać o kompromitującym 
występie Mikołaja Dorożkina w roli nie-
spełnionej miłości Łucji – Edgara. Całe 
przedstawienie publiczność miała prawo 
się zastanawiać, co też ta piękna kobieta  
w nim widziała, bo na pewno nie głos i nie 
aktorstwo; niestety – nawet nie wygląd. 
Jeśli wybór tego śpiewaka i jego charak- 
teryzacja były osobistą decyzją pani re-
żyser, Anette Leistenschneider, to był to 
kolejny z serii błędów, jakie popełniła. 
Bowiem od strony koncepcji reżyserskiej 
wrocławska „Łucja”, delikatnie mówiąc, 
nie zachwyciła.

Początkowo jakoby osadzona w czasach 
zamierzchłych, przenosi się nagle w okres 

Szaleństwo  
na obrotowej scenie
Maciej Łukasz Gołębiowski

Trudno uwierzyć, że opera tak  
popularna i tak pożądana  
przez publiczność,  
jak „Łucja z Lammermooru”  
nie była we Wrocławiu wystawiana  
przez pół wieku. Przygotowanie  
nowej inscenizacji było więc 
zadaniem potrzebnym i ważnym.  
Po marcowej premierze można  
dokonać jego szczerej oceny.
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Pomysł z Verdim przepadł, bo chyba 
żaden teatr na świecie nie podjął-
by się takiego zadania. I nie tylko 

ze względów finansowo-organizacyjnych. 
Dzieła twórcy „Traviaty” są nierówne i nie 
każde ma potencjał, z którego da się wy-
krzesać ciekawy spektakl. Co innego jed-
norazowe wykonanie koncertowe, dające 
śpiewakom pole do popisu, a publiczności 
radość obcowania z istotą gatunku, o któ-
rym nasz znajomy meloman mówi: „Lubię 
operę, bo tam o nic nie chodzi”.

Kiedy kobieta na widok ukochanego 
mężczyzny śpiewa: „To ty?”, a on odpowia-
da: „To ja?”, kiedy mieszają się fakty histo-
ryczne, a motywacje psychologiczne posta-
ci urągają rozsądkowi – to wszystko nie ma 
znaczenia, jeśli śpiewacy wzruszają i pory-
wają, a dyrygent zapewnia pięknemu śpie-
wowi odpowiednią oprawę orkiestrową.

Taki wieczór z esencją opery dane było 
przeżyć publiczności w Teatrze Wielkim 
w czasie koncertowej prezentacji „Attili” 
(prapremiera w 1946 roku). Opera trzy-
dziestotrzyletniego kompozytora opowia-
da o legendarnym wodzu Hunów, który nie 

jest skory zostawić Italii i przejść do dalsze-
go podboju świata. W czasie negocjacji  
z rzymskimi dowódcami unika otrucia, ale 
zostaje przebity mieczem przez Odabellę – 
narzeczoną, brankę, córkę władcy Akwilei. 

W tle modły druidów plączą się z kultem 
Wotana etc. 

Obok miejsc o prostej harmonii i rytmie, 
jest tu wiele efektownych arii, pięknych 
melodii, potężnych chórów, słowem – jest 
co śpiewać. Soliści w Warszawie nie oszczę-
dzali się w trudnych technicznie partiach. 
Budując kreacje wokalno-aktorskie wokół 
jednej, dwóch cech, oddali głos czytelnym 
emocjom. Nie unikali forte i mocnych ak-
centów, acz nie odbijało się to w znaczącym 
stopniu na precyzji. Ze sceny biła radość 
śpiewania i przyjemność wspólnego wystę-
powania. 

Spośród czworga głównych protagoni-
stów wyróżniali się polscy artyści. Rewela-
cyjny Artur Ruciński (jako waleczny Ezio) 
pokazał szlachetność i moc głosu, imponu-
jąco długi oddech i eleganckie, elastyczne 
kształtowanie frazy. Rafał Siwek, który nie 
ukrywał niedyspozycji (Boże, daj każdemu 
taką formę w chwilach niedyspozycji!),  
w powściągliwej interpretacji zdjął z po-
staci Attyli dzikość i krwiożerczość. Walter 
Fraccaro (Foresto) pokazał kondycję tenora 
bohaterskiego, choć barwie jego głosu tro-
chę brakło blasku. I wreszcie jedyna kobie-
ta w obsadzie – Lucrezia Garcia (Odabella), 
śpiewaczka o ciepłym, budzącym sympatię 
wizerunku i pewnym, metalicznym głosie  
i dobrej koloraturze. 

Jako że w wykonaniu koncertowym soli-
ści są najważniejsi, dyrygent przychylał im 
nieba, dyktując tempa przyjazne indywidu-
alnym popisom. Claudio Montanaro, stając 
za pulpitem orkiestry Teatru Wielkiego, 
zawsze stawał też po stronie śpiewaków. 
Szkoda, że właśnie wygasa jego kontrakt 
szefa muzycznego Opery Narodowej.

Wykonania koncertowe mogą doskonale 
uzupełniać repertuar i być alternatywą dla 
kosztownych inscenizacji. Może „Attila” da 
początek całej serii?  ◆

15 marca 2014 
Teatr Wielki – Opera Narodowa
Wykonanie koncertowe
Giuseppe Verdi: „Attila”
Soliści: Rafał Siwek, Artur Ruciński, 
Lucrezia Garcia, Walter Fraccaro, 
Mateusz Zajdel 
Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego  
– Opery Narodowej
Dyrygent: Carlo Montanaro
Przygotowanie chóru: Bogdan Gola

rewolucji przemysłowej, prezentując in-
dustrialne wnętrza czegoś na kształt ni to 
fabryki, ni kamienicy fabrykanta, ubiera-
jąc chór w korporacyjne mundurki, a Lor-
da Henryka w skórzane spodnie i dając 
mu szpicrutę jako podstawowy rekwizyt. 
W tym kontekście niedoszły pojedynek 
na szpady (tutaj zastąpione sztyletami) 
między Henrykiem i Edgarem, staje się 
bezsensowny i groteskowy. Nie tylko 
groteskowa, ale zwyczajnie irytująca jest 
natomiast scena wesela, w której goście  
w owych mundurkach tańczą wśród 
cmentarnych nagrobków. Irytację po-

większa fakt nadmiernego korzystania 
przez panią reżyser z teatralnej maszyne-
rii. Na scenie niemal ciągle coś się obraca, 
a w ostatnim akcie podnosi się cała scena  
i akcja dzieje się na dwóch poziomach jed-
nocześnie. Przerost formy nad treścią jest 
tu widoczny ponad wszelką miarę i do-
równywać mu może wyłącznie bizantyj-
skość Mariusza Trelińskiego w skąpanym 
w 60 tysiącach litrów wody warszawskim 
„Latającym Holendrze”.

Wrocławska Łucja to spektakl, który 
ratują niektórzy śpiewacy, a pogrąża dzi-
waczna koncepcja reżyserska. Doceniając 
powrót na deski tego operowego szlagie-
ru, trzeba więc zapytać, czy Annette Lei- 
stenschneider to był naprawdę jedyny  
wybór? W Europie jest tylu zdolnych re-
żyserów.  ◆

Szaleństwo…
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Attila bez kostiumu
Gdy zbliżała się setna rocznica śmierci Verdiego, powstał pomysł, 

aby z tej okazji, w ciągu bodajże dwóch sezonów, wystawić  
w Teatrze Wielkim wszystkie opery kompozytora, w reżyserii…  

Ryszarda Peryta. Wszak na drugiej ze stołecznych  
scen operowych można było obejrzeć komplet oper Mozarta  

w inscenizacji tegoż realizatora. 

Hanna i Andrzej Milewscy
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