PrllO'ft
W)'Clnmictwo
Dokument1cyjne

RSW „P-K-R"

Warszawa
Pl. Starynkiewicza 7

Tel.

28- ~9- ~9

O DG .L OSY
•0-950 Lódź, .ul, Pieirkowsk• ff
wydanie

2

-• · -·

Nr .

.. 1.

1 4 -o1-a4

do . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

,/

GG(· i ·UCJa
•„

~

czy11

u_,,,

Wielki

SZD~lD
„1·,

JERZY KWU:CINSKI

I

Przywykliśmy już do tego. że !ćażda premiera
Teatru Wtelk1ego po~'Zerza rep;:'rtllar'" tej pla.
cówk: (a tym ;;amym edu1m..:ję v.idzow) o jakieś óz•elo znaczące, godne uwagi, może nie
zawsze przez swe czysto artystyczue wartości,
ile cz.ęsciej przez swą repre.:entatywnosć dla
d anego stylu czy epoki W sztuce operowej. Tak
też i z najnowszą premierą „Lucj1 z Lammerm oor" Donizett:ego, utworem bardzo nierównym muzycznie 1 dramatycznie, ale znamiennym
dla włoskiej opery romantycznej, rozwijającej
się po .śmierci Ros;iniego w , pewnej 9puzycj1
wobec Belliniego, który póki żyt; zagradzał Donizettiemu drogę do pierwszego miejsca na wło
skim Parnasie.
W tej swojeJ „Łucji" zresztą, jak twierdzą
znawcy przedmwtu, wykn:esał z siebie poni' zetti maksimum inwencji' l
umiejętnosci dla
wzbogacenia środkow wyrazu artystycznego i
chociaż dzisiej;z.y bywalec operowy ·nie
ze
wszystkim może czuc się usatysfakcjonowany,
to trudno przecież nie zauważyć dążnosc1 kompczyt.ora do muzycznego zróżnicowania wokalnych i orkiestrowych partii dla oddania zmiennych stanów psychicznych tyLułowej bohaterki
Widoczne to, zwłaszcza w wielkiej scenie , obłą
kania, choć tu i ówdzie dramatycznym przeży
ciom towar lJszy nicoczek1 wanie ~koczna l mefi;asobliwa melodyjka, a przy tym · nie jest to
ko ntrast stosowani świadomie. W każdym· razie wspomniana tu wielka ana, czy racze) cała
scena stanowiła zawsze wielką pokusę dla najsłynniejszych sopranistek i okazywała si~ dosprawdzianem ich wokalnego kunsztu
b rym
6raz scenicz.nych talentów.
Z dużym więc zaciekawieniem oczekiwali milośnky operowego bel canta wystawienia tej
opery, tym bardzi~j. że jej inscenizacji: i reży
serię powierwno kagranicznemu, i to włoskie
mu specjaliście, który powinien dobn:e wiedzieć, ja!{ przysposobić scenicznie głośne dzieło
swego krajana, aby nie uchybić tradycjom wykonawczym, a· jedn•czesn ie tchnąć w realizację
ducha nowoczesności, której pubu, być może,
nie wyczuwamy już dość subtelnie. Warto.-ztesztą wiedzieć, że pan
RENZO GIACCń,mu
jest dyrektorem największej podobno widowni
operowej świata, czy U przedsiębiorstwa . pod
n azwą „Arena di Verona", na' której za 1czasów pogańskiego Rzymu działy się z pewności!ł
straszne rzeczy. Jeżeli komu to zaimponuje, podaję dla informacji, że owa .,Arena" liczy sobie
18 tysięcy miejsc pod gołym niebem. co oczywiście nie stanowi je<;zcze artystycznej rekom endacji tej placówki.
Inscenizacja p. Giacchieriego ograniczyła się
do nowego podziału materiału literackiego na
ods łony i akty, sprzecznego z przyjętą tradycją,
co jednak moim zdaniem nie tłumaczy się jakąś dostrz.egalną . potrzebą, -w swojej natomiast
r obocie reżyserskiej na;z . gośC pozostał· uległy
tradycjom, odczytując w duchu dawnej konw e ncji operowej poszczególne sceny i sytuacje
(ogromnie sztampowe konanie Edgara - śpie
wającego oczywiście), . w znacznej mierze nacechowane statycznością.
'
Z zamysłami inscenizacyjna-reżyserskimi ko' respondowała w pewien sposób scenografia, o
tyle, że stanowiła, jak się zdaje, próbę odwoła
n ia się do romantycznej stylistyki operowej,
j a k np. na samym początku. kiedy to wielce
tajemniczy parów leśny obramowany był
zwłaszc za od góry, imitowaną draperią w mocno pompierskim guście. Dekoracjom nie moż
'na odmówić swoistej urody za mało jednak
wydają się wystylizowane, zbyt historyczne,
a
n ie dość aluzyjne, za mało w nich pastiszu. co
odnosi się też do scenerii następnych odsłon
i aktów, m. in. z pała'cową kolumnadą.
Nie najlepiej też wiodło się zwłaszcza na początku, orkiestrze, która brzmiała nikło i mało
so c zyście, a nierzadko rozmijała się ze śpiewa
k ami i chórem. Dopiero od ' udanego tercetu
Lorda Ash tona, R ajmunda I Normana zacze-
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la się syluacja kJarowac, a poprawiła s.ę na
dobre od pu.:egnainego „zaręczy nowcµ,o'· d..iet!.l
li:agara i Lucji.
Gtówna rola i zarazem najbardziej oclpow.edzialna part? a woKalna przy ,->ad la n.ii :i' t l 8U.
R(Jt•.liA L. tt-WALASt.,.,K. N,<.y słyszałem wcześniej prezentacji tej arii w jej wylwnamu na
niedawnej operowej „gali", a tym, którzy także nie słyszeli, zdradzę plotkę, iż nal\Za artystka miała wtedy wypasć ponoć jes2::,ze lepiej,
niż na premierze. Jeśli tak, to owo „!ep,ef'
(a obecne „gorzej 'J oznacz.ac mogło chyba, :li!
premierowe obciążenie psychiczne spr a wiło, iż
głos śp1ewaczk1 brz.mial niekiedy n:edo;tatecznie nośnie, był chwilami jakby przytłumiony,
nie zawsze wypływał z piersi szero-kirri strumien·em, lecz nieraz jakby kierował się do „wewnątrz" i dop:ero pod komec przedstaw epia
{czyli począwszy jedpak aó najwazniejslej sceny) nabrał w!akiwego dramatycznego wyraw
i ujawni! się w pełnym biasKu. ·
Zaczynam od tego (zapewne dyskusyjnego)
rpankamentu, żeby z czystym sumieniem i naiwyźszą saty~fakcją powitać tmponują~ą wokalnie i muzycznie mterpretację wie\.l\iej, trwają
cej kwadrans sceny oblęqu. zarówno wspaniałą
technikę kol.iraturową, iak i szlachetnie brzmią
cą kantylenę, a do tego powściągliwość i świe-;·
żo3ć środków akt0rskich. Nie o~miebm 5ię ry·
zykować opinii, iż b.yła to \v każdym calu · nienaganna kreacja śpiewacza, miałem jednak odczucie, iż w tej właśnie scehie jestem świad 
kiem, jak Krystyna Rorbach przekracza oto jakiś ważny próg na drodze dei prawdziwej kariery artystycznej .
Można było odnieść wrażenie, żę nasza sceniczrta Lucja działała w pewnej jakby próżni,
nie znajdując godnych siebie partnerów, gdyby
nie doskonała wokalnie i muzycznie oraz przekonująca aktorsko rola Rajmunda w wykonaniu
ZDZI SLA wI\ KRZYWI CK U.GO (i cóż za WZO·
rowa dykcja, będąca jednym ·ze świadectw wła
ściwej emisji głosu!). Nie chcę 1 prz.ez to powiedzieć, że wszyscy pozo:;tali śpiewacy zawiedli,
bo przecież w dawno nie spotykanej .form !e pokazał się jako Lord Ashton JERZY JADCZAK,
dobre momentv miał
ROMAN \VERUŃSKI
(Norman). Co prawda ukochany •Lucji Edgar JERZY WOLNIAK nie zawsze pewny był intonacyjnie i głosowo też miewał kłopoty, a najlepiej wypadł w cmentarnej scen:e rozpaczy
nad rzekom·ą zdradą Łucji. W roli Alicji wystąpiła
URSZULA
JANKOWIAI\:
(dobrze
zabrzmiał duet obu ~rzyjaciółek w scenie zwierzeń Lucji), w roli Artura obsadzono - chyba
nietrafnie - ADAMA DULIN'SKIEGO.
Przedstawienie „Łucji z Lammermoor''
z, .
pewnością nie stanowi sukcesu naszego teatru
ale ostatecznie nie byłoby nad czym rozdzierac
c;znt_ lponiewa7 niepowodi!.eniil\<&rty~t,vc~rie, jeśli
niez.byt C;!ęste, są sprawą niejako \\•ka!k1.1lowa-'
ną w ryzyko zawodq. Należy jeqnak zastanowić się nad tym, cz.jr warto · było brać coś na
warsztat, jeśli. nię rozporządzało się dostateczną
cbsadą i chociaż
podróże
niewątpliwie
k~ztałcą, to daleka wyprawa f\V poszuki\•,;aniu
reżysera może mleć wtedy sens. j:.>śli jej celem je~t
zapoznanie się z jego t11Ientnmi, n e tylko administracyjnymi.
Niewątpliwie, wyszedł z tego duży szpan, ale
przy tym mały zysk.
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