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Od Prezesa
Drodzy członkowie Stowarzyszenia,
sympatycy, miłośnicy opery
i muzyki klasycznej,
miło mi powitać Państwa po raz kolejny na
łamach periodyku naszego Stowarzyszenia, w którym relacjonujemy wydarzenia,
które były udziałem członków ARII.
Kwartalnik ARIA nr 29 jest wyjątkowy: oddajemy go bowiem w Państwa
ręce w okresie obchodów 15-lecia Stowarzyszenia. 15 lat działaltności skłania
do refleksji oraz do wspomnień. Przez te
wszystkie lata wydarzyło się bardzo wiele:
blisko 40 wyjazdów do najważniejszych
domów operowych i filharmonii w Polsce
i w Europie, cykl „Spotkanie z Artystą”,
w którym gościliśmy ponad 180 artystów
Elżbieta Gładysz
operowych: solistów, dyrygentów, reżyserów operowych. Wspólne wyjścia na koncerty, spektakle w Krakowie. Nie jestem w stanie w tym artykule wymienić tych wszystkich aktywności, w których braliśmy udział lub
które zostały przez nas zorganizowane. Rozwinęliśmy współpracę z ważnymi ośrodkami
muzycznymi w Polsce: MCK sokół w Nowym Sączu, przez pięć lat byliśmy PARTNEREM
Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, mamy współpracę z Cracovia Danza, Operą
Śląską. Cieszymy się zainteresowaniem mediów - szczególnie Radia Kraków, Dziennika
Polskiego oraz TVP3.
Dzięki tym wieloletnim wspólnym działaniom staliśmy się liczącą się w społeczeństwie grupą osób miłujących operę i muzykę klasyczną. 17 grudnia 2019 roku
miała miejsce Gala jubileuszowa w Teatrze im. Słowackiego, nad którą prace zaczęliśmy na rok wcześniej. Przygotowanie uroczystości ze znakomitymi artystami (orkiestra, soliści, chór) w tak prestiżowym miejscu jak Teatr im. Słowackiego wymagało
ogromnego wysiłku organizacyjnego; przekonania do tego projektu władze Krakowa
i Małopolski. Udało się zainteresować tym wydarzeniem TVP. Dzięki decyzji Prezesa
TVP p. Jacka Kurskiego przyznano nam środki finansowe na realizację telewizyjną naszego Koncertu galowego. To spowodowało wzrost rangi naszego Jubileuszu oraz
ogromną satysfakcję moją i członków Zarządu z tego, co robimy w Stowarzyszeniu.
Wydarzenie o takim rozmachu wymagało dużego wysiłku finansowego. Chyba nikt z nas
nie zdawał sobie jeszcze rok temu sprawy jakie środki będziemy musieli zaangażować,
a co za tym idzie zdobyć.
Ale udało się! Dzięki sponsorom, dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu
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Miasta Krakowa oraz wpłatom naszych członków zrealizowaliśmy piękny koncert galowy, który stał się świętem wszystkich członków Stowarzyszenia oraz naszych niezrzeszonych sympatyków.
Szczególne podziękowania chcę skierować do Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie – naszego sprawdzonego Przyjaciela – Prof. Stanisława Krawczyńskiego, który
był szefem muzycznym Koncertu. Nasz Maestro, pomimo ogromnej ilości codziennych
obowiązków, przygotował orkiestrę, solistów oraz chór i z ogromnym wdziękiem poprowadził Koncert.
Nasza wdzięczność należy się Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu za życzliwość oraz przyznaną dotację, Pani Marcie Mordarskiej – Radnej Województwa, z inicjatywy której przyznano nam Medal Polonia Minor. To prestiżowe odznaczenie wręczone
nam zostało na scenie Koncertu przez nią samą przy udziale pani Moniki Gubały - Dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego.
Był z nami również Dyrektor Opery Śląskiej - Łukasz Goik, od którego usłyszeliśmy
wiele ciepłych słów. Miałam wielką przyjemność otrzymać od niego piękne czerwone
róże na scenie. Bardzo jestem wdzięczna za jego obecność z nami w tym dniu.
Uroczystość uświetni również Prezydent Jacek Majchrowski, który przybył by udekorować trójkę członków Stowarzyszenia Medalem Honoris Gratia.
Na scenie pojawił się również koszt pięknych róż wraz z życzeniami od Prezesa
TVP Jacka Kurskiego, przywieziony i wręczony przez Pana Jarosława Ściska – Dyrektora
Ośrodka Inwestycji i Transportu TVP Warszawa.
W imieniu nas wszystkich pragnę podziękować Panu Krzysztofowi Głuchowskiemu
– Dyrektorowi Teatru im. J. Słowackiego, który wspomógł nas radą i gościnnie przyjął nas
w Teatrze.
To wszystko spowodowało, że nasz Jubileusz stał się znaczącym wydarzeniem,
o którym się mówi w środowisku melomanów oraz organizatorów życia kulturalnego
w naszym kraju. Gala jubileuszowa została opisana w tym numerze Kwartalnika w artykułach Anny Gryczki - Dziadeckiej oraz Macieja Zachary.
Zajdziecie Państwo w tym numerze wiele ciekawych artykułów, m.in. naszą wyprawę do słynnej Filharmonii w Hamburgu relacjonują Barbara i Maciej Zacharowie,
Anna Przebindowska zadała sobie trud opisania budynku Elbphilharmonie w rozdziale
DOMY OPEROWE. W rozdziale NASZE RECENZJE zawartych jest kilka bardzo interesujących wydarzeń muzycznego świata, w których brali udział nasi członkowie. Po kilku latach wracamy do prezentowania interesujących postaci naszego Stowarzyszenia – na
potrzeby tego numeru Anna Bielska przeprowadziła wywiad z prof. Stanisławem Waltosiem.
Dziękuję wszystkim naszym członkom, za ogromny entuzjazm w uczestniczeniu
we wszystkich naszych inicjatywach i życzę nam wszystkim wielu wspólnych, ciekawych
chwil w przyszłości.
Elżbieta Gładysz
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W dobie pandemii...
Drodzy Państwo, pragnę uzupełnić mój wstęp „Od prezesa” napisany w dwa
miesiące temu. Zanim obecny materiał Kwartalnika „Aria” nr 29 trafił do druku,
świat został sparaliżowany pandemią wirusa COVID 19. Zatrzymano więc pracę
naszej drukarni, a numer 29 utknął tam na dłuższy czas.
Planowaliśmy wręczenie wyjątkowego wydania kwartalnika każdemu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia członków ARII w dniu 21 marca 2020 r. Udało się zrealizować ten plan z opóźniem. Trzymacie Państwo w ręku specjalne, jubleuszowe wydanie
wraz z dodatkiem w postaci płyty DVD z nagranym Koncertem jubileuszowym, zarejestrowanym przez TVP. Na płycie znajdziecie Państwo również reportaż nakręcony przez
TVP na okoliczność naszego 15-lecia.
Zgromadzenie z wiadomych względów musiało zostać odwołane, świat bowiem
zatrzymał się na kilka tygodni, a wszelka działalność społeczna, koncertowa i gospodarcza zamarła.
Treści zawarte w tym numerze nie straciły na wartości, ani aktualności i z pewnością wzbudzą wiele miłych wspomnień, jak również tęsknoty do wspólnych wyjazdów
oraz „Spotkań z Artystą”.
Bardzo żałuję tego, że musieliśmy odwołać wyjazd operowy na premierę „Poławiaczy pereł” w Operze w Grazu. Prace nad tym wyjazdem zbiegły się bowiem z gorącym
czasem przygotowań do Gali jubileuszowej. Musiałam użyć bardzo mocnych argumentów by Opera w Grazu zgodziła się na rezerwacje biletów dla licznej grupy z Krakowa na
premierę, która, jak Państwo wiecie, zawsze jest wielkim wydarzeniem dla miejscowych
melomanów. Ale udało się, co było moją radością i satysfakcją. W ślad za tym poszły negocjacje i rezerwacje hoteli, restauracji oraz przewodnika. Wyjazd trzeba było odwołać,
rezerwacje anulować. Jak mówi dawne przysłowie: „Co się odwlecze, to nie uciecze...”.
Z pewnością wrócimy do organizacji wyjazdu do Opery w Grazu.

Opera w Grazu.
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Tuż przed wejściem w życie organiczeń spowodowanych pandemią, 9 marca
udaliśmy liczną grupą do Opery Śląskiej na spektakl „Napój miłosny” z Gabrielą Gołaszewską i Andrzejem Lampertem w rolach głównych. Przygotowaliśmy dla nich kwiaty,
wszak Gabrysia była naszym gościem w październikowym „Spotkaniu z Artystą”, a z Andrzejem Lampertem planujemy spotkać się w programie 28 czerwca tego roku.
W operze powitał nas - jak zawsze - dyrektor Łukasz Goik. Świetnie zrealizowany spektakl
nas zachwycił. Z Bytomia wracaliśmy w doskonałym nastroju, uradowani cudownymi
czasem w operze, gdzie po spektaklu zostaliśmy zaproszeni za kulisy do artystów.
W autokarze mówiliśmy o zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu, wspominaliśmy Galę jubileuszową oraz wspaniały letni wyjazd do Elbphilharmonii w Hamburgu.
Cieszyliśmy się na wyjazd do Grazu. Nikt z nas nie przewidział tego, co stało się nazajutrz.
Spektakl 9 marca był ostatnim, który był wystawiony, od 10 marca bowiem wstrzymano
działalność instytucji kultury z powodu pandemii. Tym cenniejszy to czas spędzony razem przez członków ARII z naszymi ulubieńcami w ukochanej Operze Śląskiej.
Przed nami jeszcze jedna strata: 18 czerwca mieliśmy pojechać do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, gdzie od kilku lat dyrektorem jest Piotr Sułkowski – nasz
przyjaciel, były dyrektor artystyczny Opery Krakowskiej, który zaprosił członków Arii na
koncert na zakończenie sezonu artystycznego. Koncert został niestety odwołany.
Pozostaje miec nadzieję, że juz wkrótce ustąpi pandemia i znikną wszelkie ograniczenia i zakazy, życie kulturalne zacznie się na nowo. Ku wielkiej radości artystów i melomaów powrócimy do cyklicznych „Spotkań z Artystą” i wyjazdów operowych.

Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie.
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Jubileusz 15-lecia
Maciej Zachara

15 lat minęło…
17 grudnia 2019 roku zostanie zapamiętany jako wielkie święto krakowskich
miłośników opery. Teatr im. Juliusza Słowackiego znów na chwilę stał się
centrum opery w Krakowie, którym był jeszcze 15 lat temu użyczając swej
sceny bezdomnej Operze Krakowskiej, gdy powstawało Stowarzyszenie „Aria”.
Kilka minut po godzinie osiemnastej na proscenium przed słynną kurtyną
Siemiradzkiego pojawili się prezenterzy
jubileuszowej gali: Elżbieta Gładysz, Prezes
Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników
Opery „Aria” oraz dobrze znany krakowskiej publiczności solista operowy, tenor
Adam Sobierajski. Miłośnicy opery i ich
goście, wszyscy w wieczorowych strojach
– co coraz rzadsze na widowniach teatrów
operowych – rzęsistymi brawami przywitali swoich ulubieńców. Wreszcie nadeszła

od dawna oczekiwana chwila, rozbłysnęły
reflektory, kamerzyści TVP Kraków uruchomili swój sprzęt, powitano honorowych
gości, podziękowano sponsorom…
Zanim jednak opowiemy o samym
koncercie, warto pokusić się o kilka refleksji – jubileusz to jedna z lepszych po
temu okazji. Jak słusznie zauważyła pani
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz w bardzo interesującym felietonie poświęconym
jubileuszowi na swoim blogu na witrynie
Radia Kraków, „Aria” zawdzięcza swój

Elzbieta Gładysz - nasza Prezes i Adam Sobierajski otwierają Galę jubileuszową.
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Dyrektor Opery Śląskiej Łukasz Goik podczas powitania z gratulacjami i kwiatami dla naszej Prezes.

sukces determinacji, pasji i pracowitości
swojej Prezes. Pani Elżbieta Gładysz pełni
tę funkcję od początku istnienia Stowarzyszenia w sposób niepowtarzalny i zaraziła
swoją pasją ludzi, którzy pomagają jej
w realizacji ambitnych i coraz ciekawszych
projektów. Projekt taki jak jubileuszowy
koncert przygotowuje się przez rok lub
nawet dłużej. Wyzwania związane z przygotowaniem tej pięknej gali wystraszyłyby
każdego, ale nie naszą Prezes, która krok
po kroku, wspierana przez Zarząd i wielu
członków Stowarzyszenia, zrealizowała
swój plan. Dzięki temu przeżyliśmy po raz
kolejny wspaniałe chwile z muzyką, tak jak
to dzieje się od lat na „Spotkaniach z Artystą” czy podczas pełnych wrażeń podróży
operowych po kraju i świecie. Działalność
Stowarzyszenia, właśnie dzięki zaangażowaniu jego Prezes, nie pozostała niezauważona. To dlatego gala jubileuszowa zyskała
tak znamienitych patronów honorowych
jak Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta
Krakowa, Witold Kozłowski – Marszałek
Województwa Małopolskiego i Minister-
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stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
TVP z patronatem korporacyjnym, Radio
Kraków i Dziennik Polski to patroni medialni. Krakowski jubileusz miał też oczywiście swój Komitet Honorowy, a w jego
skład weszli: prof. Stanisław Krawczyński
– rektor Akademii Muzycznej w Krakowie,
Łukasz Goik – dyrektor Opery Śląskiej,
Krzysztof Głuchowski – dyrektor Teatru
im. J. Słowackiego oraz Grzegorz Biedroń
– radny sejmiku małopolskiego, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą.
Dzięki obecności mediów zarówno
ta gala, jak i wiedza o działalności naszego
Stowarzyszenia docierają do szerszych kręgów, nie tylko do czytelników kwartalnika
„Aria”. Nadany 6 stycznia 2020 roku w TVP
Kraków reportaż pokazuje, że działalność
„Arii” jest wysoko oceniana przez wybitne
osobistości życia muzycznego w Polsce.
Oprócz interesującego wywiadu z Elżbietą
Gładysz mieliśmy okazję wysłuchać życzliwych, a nawet entuzjastycznych wypowiedzi naszego wybitnego solisty Mariusza

Kwietnia, prof. Stanisława Krawczyńskiego
rektora krakowskiej Akademii Muzycznej
czy dyrektora Opery Śląskiej Łukasza Goika.
TVP Kraków nagrała cały koncert i można
go było zobaczyć w dwóch częściach
w niedzielne styczniowe popołudnia. Radio Kraków przygotowało dwie audycje,
a Dziennik Polski dwa artykuły w krakowskiej prasie. Może dzięki tym interesującym przekazom Stowarzyszenie wzbogaci
się o nowych miłośników opery…
Jak na jubileuszową uroczystość przystało musiała się ona zacząć od części oficjalnej. Wysoka ocena działalności jubilata
znalazła swoje odzwierciedlenie w przyznanych wyróżnieniach. Profesor Jacek
Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
i honorowy członek „Arii” osobiście wręczył odznaki „Honoris Gratia”. Odznaczenie to, przyznawane za zasługi dla Miasta
Krakowa, odebrali z rąk Prezydenta wyróżniający się zaangażowaniem członkowie Stowarzyszenia „Aria” i jego zarządu:

Jubileusz 15-lecia

Marta Lizak, Monika Buwaj i Ryszard
Górniak. Obecne na gali przedstawicielki
władz województwa, Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego oraz Marta Mordarska, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku
Województwa Małopolskiego, wręczyły
na ręce Prezes Gładysz nagrodę „Polonia
Minor” dla Stowarzyszenia „Aria”. Tę cenną
nagrodę przyznaje Marszałek Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego
za działalność na rzecz Małopolski. Po gratulacjach, podziękowaniach i brawach dla
odznaczonych i odznaczających rozpoczął
się oczekiwany z niecierpliwością jubileuszowy koncert.
Scenariusz i reżyseria całej uroczystości to dzieło Prezes Elżbiety Gładysz,
która – oczywiście w porozumieniu z wykonawcami – wybrała utwory, przygoto-

Polonia Minor - wręczają radna Marta Mordarska i dyr. Monika Gubała.
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wała o nich odpowiednią informację, którą
podczas koncertu prezentowała wraz z towarzyszącym jej Adamem Sobierajskim.
Obecny solista Oper Krakowskiej i Śląskiej
okazał się wszechstronnie uzdolniony –
wystąpił zarówno w nowej, przynajmniej
dla nas, roli profesjonalnego prezentera,
jak i jako śpiewak. Warto podkreślić, że
przechodzenie od głośnego mówienia do
śpiewu jest bardzo trudne, a wręcz ryzykowne dla głosu i wymaga ogromnej koncentracji i wysokiego kunsztu.
W gronie wykonawców koncertu
znaleźli się soliści o utrwalonym już dorobku artystycznym oraz młodzi śpiewacy
obiecująco budujący swoje kariery. Nie mogło oczywiście zabraknąć ulubienicy członków Stowarzyszenia, znamienitej czeskiej
śpiewaczki Kateriny Hebelkovej. Jej mezzosopran znany nam jest z wielu pamiętnych
występów w Krakowie, Krynicy czy Linzu.
Śpiewał dla nas także znakomity polski
baryton Marcin Bronikowski, rzadko goszczący na polskich scenach. Wyższe rejestry,
oprócz Adama Sobierajskiego, reprezentowali przedstawiciele młodej generacji, od
kilku lat obecni na polskich scenach operowych. To dwie urocze sopranistki – Aleksandra Szmyd i Hanna Okońska oraz tenor
Łukasz Ratajczak, prywatnie małżonek tej
drugiej. To nie pierwsze nasze spotkanie
z tymi młodymi, utalentowanymi artystami, przyglądanie się ich rozwojowi jest
bardzo interesujące.
Tradycyjnie wraz z Kateriną Hebelkovą zawitali w Krakowie zaprzyjaźnieni ze
Stowarzyszeniem dwaj polscy muzycy na
co dzień pracujący w Austrii – Piotr Gładki,
znakomity skrzypek i dyrygent oraz Stanisław Pasierski, wybitny kontrabasista.
Piotr Gładki wystąpił jako solista, podczas
gdy Stanisław Pasierski wzmocnił siły Krakowskiej Orkiestry Kameralnej, która – jak
to w operze – wystąpiła we wszystkich
prezentowanych utworach.
Niepoślednia rola w każdym prak-
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tycznie utworze operowym przypada chórowi. Podczas tego koncertu wystąpił chór
Fresco z Tarnowskich Gór, znany nam z występów na krynickim Festiwalu im. Jana
Kiepury. Całością muzyczną kierował maestro Stanisław Krawczyński. Wymagało
to wielkich kompetencji i sporego wysiłku,
czasu na próby było niewiele, artyści spotkali się kilka godzin przed rozpoczęciem
koncertu.
Koncert trwał z górą dwie godziny.
Mieliśmy okazję wysłuchać ponad dwudziestu starannie dobranych utworów
z repertuaru operowego i operetkowego,
każdy poprzedzony profesjonalnie przygotowaną informacją pozwalającą na
właściwy odbiór także mniej wtajemniczonym. Nie miejsce tu na recenzowanie poszczególnych występów. To nie premiera,
ale radosne wydarzenie, które miało przynieść i przyniosło wszystkim uczestnikom
– i tym na widowni, i tym na scenie – wiele
niezapomnianych wrażeń. Nastrój udzielał się widzom, co dobrze świadczy o jakości wykonania. A nastrój ten zmieniał
się w trakcie gali wielokrotnie, zgodnie ze
zróżnicowanym charakterem prezentowanych utworów. Od wspaniale wykonanego,
ponurego i groźnego Te Deum z opery
„Tosca”, przez nieco szyderczą Habanerę
z „Carmen”, Walca Julii z opery Gounoda,
porywającego czardasza z „Księżniczki
czardasza” po zabawną arię Olimpii
z „Opowieści Hoffmanna” czy uroczy i komiczny Duet kotów z muzyką Rossiniego.
Były też, a jakże, słynne utwory operowe
wykonywane bez udziału solistów, takie
jak: Medytacje z „Thais” na skrzypce i orkiestrę, chóralne wykonanie „Va pensiero”
z „Nabucco” czy zagrany przez orkiestrę
polonez z „Eugeniusza Oniegina”.
Publiczność była zachwycona, owacjom nie było końca, a podczas zaśpiewanej na koniec pieśni „Funiculì, funiculà”
rozentuzjazmowani widzowie próbowali
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Medal Polonia Minor.

swoich sił dołączając swe głosy do sekstetu
solistów. Zapewne do tej aktywności zachęciła pierwsza strofa w języku polskim,
o którą wzbogacił się ten utwór dzięki kolejnemu talentowi Adama Sobierajskiego:
„Gdy stajesz tu w Słowackim na tej scenie
Funiculì, funiculà!
To bardzo chcesz zaśpiewać jak marzenie
Funiculì, funiculà!
Otwierasz przed wszystkimi swoje serce
Funiculì, funiculà!
Publiczność aplauz daje nam w podzięce
Funiculì, funiculà!”
Podczas gdy widownia stojąc, klaszcząc i wiwatując dziękowała wszystkim
wykonawcom, na scenie pojawiła się nowa
dekoracja – wielopiętrowy tort urodzinowy, ufundowany przez cukiernię Stefanka mistrza Przebindowskiego.
Po koncercie udaliśmy się na bankiet
do Sali Lustrzanej, która wypełniła się po

brzegi. Sącząc wino miłośnicy opery czekali
na swoich wspaniałych gości – wykonawców jubileuszowego koncertu, a w szczególności na naszego wielkiego przyjaciela,
rektora krakowskiej Akademii Muzycznej,
profesora Stanisława Krawczyńskiego.
Jego Magnificencja otrzymał od Stowarzyszenia odznakę „Złota Aria”, którą wręczyła
Prezes Elżbieta Gładysz, dziękując w krótkich słowach za życzliwość i wsparcie Rektora i kierowanej przez niego uczelni. To
właśnie dzięki temu wsparciu nasze „Spotkania z Artystą” odbywają się w przepięknej sali koncertowej „Florianka”.
To był już ostatni oficjalny punkt
programu jubileuszowej gali. Uroczystość
trwała jeszcze do późnych godzin nocnych,
bawiliśmy się świetnie ciesząc się z udanej imprezy, zachwyceni towarzystwem
muzyków i dumni z naszej Prezes, dzięki
której działalność Stowarzyszenia stale się
rozwija i zatacza coraz szersze kręgi.
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Anna Gryczka-Dziadecka

Gala jubileuszowa z okazji 15-lecia Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery ARIA
Tradycyjnie koncerty galowe otwiera
polonez. Tym razem z okazji 15-lecia ARII
zabrzmiał polonez z II aktu opery „Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego. Poprowadził go rektor Akademii Muzycznej
w Krakowie, prof. Stanisław Krawczyński,
z Krakowską Orkiestrą Kameralną.
Teatr Słowackiego ma dobrą akustykę, tak więc polonez zabrzmiał uroczyście, radośnie i wręcz pompatycznie. Po
nim oficjalnie koncert otworzyli i powitali
krakowską publiczność Elżbieta Gładysz –
prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery i Adam Sobierajski – tenor
Opery Krakowskiej.
W następnym punkcie programu pozostaliśmy w kręgu „scen lirycznych” (tak
swoją operę nazwał kompozytor – Piotr

Czajkowski) i usłyszeliśmy arię Leńskiego
rozpaczającego przed pojedynkiem z niedawnym przyjacielem. Wykonał ją Łukasz
Ratajczak, młody tenor współpracujący
z naszą operą. Elegijna aria romantycznego, wrażliwego kochanka wypadła pięknie w jego wykonaniu. A nie jest to utwór
łatwy – nabrzmiały emocjami, łatwo może
skazać mniej doświadczonego śpiewaka
na niepowodzenie.
Kolejny artysta, który przedstawił się
widowni, to skrzypek Piotr Gładki, szef zespołu Wiener Solisten Orchester, który zagrał nastrojowe Medytacje z opery ”Thaïs”
Masseneta. To wirtuozowski fragment
na solo skrzypcowe z orkiestrą najeżony
błyskotliwymi pasażami, karkołomnymi
ozdobnikami, wymagający precyzyjnego

Początek koncertu.
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Widownia wypełniona członkami i sympatykami ARII.

piana, a przy tym tak lubiany przez publiczność. Przedstawia uniesienie religijne,
które przeżywa kurtyzana Thaïs po spotkaniu z pobożnym mnichem. Interpretacja
Piotra Gładkiego była wzruszająca i perfekcyjna.
Zmianę nastroju przyniósł nam występ ulubienicy naszego Stowarzyszenia
Kateřiny Hebelkovej w arii tytułowej bohaterki z opery „Rusałka” Antonína Dwořáka.
Pieśń do księżyca uważana jest za najpiękniejszą arię sopranową opery słowiańskiej.
Duża jej część została napisana w niskich
rejestrach sopranu, dlatego nasza mezzosopranistka świetnie sobie z nią poradziła.
Kolejny punkt programu dostarczył
nam weselszych przeżyć: laureatka nagrody naszego Stowarzyszenia na konkursie Ady Sari – Hanna Okońska – brawurowo
zaśpiewała arię lalki Olimpii z opery Jacquesa Offenbacha „Opowieści Hoffmana”.
Wybór tej pozycji to olbrzymie wyzwanie.

Trzeba sprostać zarówno wymogom koloraturowej arii, jak i wykazać się wspaniałym aktorstwem, a ponadto zmierzyć się
z historią wykonań tego utworu, pełną
gwiazd wokalistyki. Dotychczas wydawało
mi się, że wykonania Natalie Dessay oraz
Katarzyny Oleś-Blachy są wzorcowe i nie
do przebicia. Hanna Okońska zabrzmiała
świetnie. Zaśpiewała to prawdziwie dziewczęco, szczęśliwie omijając wszystkie niebezpieczeństwa tej arii; jej koloratura była
bez zarzutu, a przy tym artystka wyglądała
rzeczywiście jak laleczka. Łukasz Ratajczak
(prywatnie jej mąż) wniósł ją jako manekina i potem „nakręcał” w momentach,
gdy traciła „napęd.” To wykonanie można
uznać za perfekcyjne. Spotkało się z olbrzymim aplauzem publiczności.
Zaraz potem rewelacyjna młoda
śpiewaczka również dysponująca sopranem koloraturowym, Aleksandra Szmyd,
olśniewająco zaśpiewała arię Julii z opery
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Powitanie gości Gali przez prowadzących na tle Kurtyny Siemiradzkiego.
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Marta Lizak, Monika Buwaj, Ryszard Górniak uhonorowani przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego
Medalem Honoris Gratia

Charlesa Gounoda „Romeo i Julia” – „Je
veux vivre”. To walc z pierwszego aktu,
w którym widzimy młodą, beztroską,
dziewczęcą Julię. Śpiewaczka pięknie oddała młodzieńczość bohaterki.
Kolejny punkt programu to znowu
popularny i lubiany przez publiczność chór
niewolników z opery „Nabucco” Giuseppe
Verdiego. To utwór, który mają w swoim repertuarze wszystkie ambitne chóry. Zespół
Fresco zabrzmiał kulturalnie, poprawnie,
szczególnie w pianach. Należy tylko żałować, że słychać było pewien ilościowy niedobór głosów męskich.
Występ Kateřiny Hebelkovej w Habanerze z „Carmen” Georgesa Bizeta
zelektryzował widownię. Wyglądała zjawiskowo i uwodzicielsko w czarnej, uwypuklającej zgrabną sylwetkę sukience.
Aria wymaga silnego, a przy tym giętkiego
głosu mezzosopranowego i bardzo dobrej
gry aktorskiej. Nasza ulubienica w pełni
zasłużyła na burzę braw.
Kolejny solista, Marcin Bronikowski,

był niegdyś jednym z pierwszych gości naszego wieloletniego cyklu „Spotkanie z Artystą”. Tym razem z towarzyszeniem chóru
wykonał monumentalne zakończenie
pierwszego aktu opery „Tosca” Giacomo
Pucciniego – ”Te Deum”. Ten finał zawsze
robi na mnie wrażenie; posępny głos Scarpii na tle modlącego się chóru wiernych
brzmi złowieszczo. Baryton świetnie górował nad zespołem.
I coś lżejszego na zakończenie pierwszej części koncertu – toast „Libiamo”
z opery Giuseppe Verdiego „Traviata”
w wykonaniu wszystkich śpiewaków wraz
z współprowadzącym koncert Adamem
Sobierajskim oraz chórem. Po tym utworze
w radosnych nastrojach udaliśmy się na
przerwę.
Po przerwie orkiestra i chór pod
dyrekcją Maestro powitała nas energetyzującym mazurem z ostatniego aktu
„Strasznego dworu”.
Żartobliwa, prześmiewcza aria Figara
z pierwszego aktu opery Wolfganga
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Uwodząca Carmen - Katerina.

Soliści, Dyrygent na tle Orkiestry.
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Amadeusza Mozarta „Wesele Figara,”
w której przedstawia on Cherubinowi
uroki życia w armii, bezbłędnie zabrzmiała
w wykonaniu Marcina Bronikowskiego. To
jedna z najsłynniejszych arii operowych
(już podczas próby orkiestrowej przed prapremierą wywołała spontaniczny aplauz
słuchaczy). Kompozytor stawia duże wymagania wykonawcy. Ciepły baryton naszego gościa, giętki, sprawny technicznie,
precyzyjny, sprostał wszelkim trudnościom
tej popisowej arii.
W dalszej części koncertu przeszliśmy
do repertuaru operetkowego. Laureatka
naszej nagrody Hanna Okońska świetnie
się czuje w operetce. Ma dużo wdzięku scenicznego i jest utaneczniona. Zaśpiewała
Czardasza Silvy z „Księżniczki Czardasza”
Emmericha Kálmána. To najbardziej popularna, ale też najpiękniejsza i najlepsza
operetka tego kompozytora, porównywalna jedynie z „Wesołą wdówką” Franza
Lehára. Czardasz jest trudnym utworem;
zmienne tempa, szczególnie część szybka,
wymaga też nienagannej dykcji. Duże fragmenty utworu utrzymane są w górnych
rejestrach sopranu, trzeba więc dobrego
panowania nad głosem. Artystka tym wymaganiom sprostała, bardzo podobała się
publiczności.
Kolejnym punktem programu był
występ Kateřiny Hebelkovej w duecie
z Piotrem Gładkim. Wykonali „Spiel auf
deiner Geige” z „Wenus w jedwabiu” Roberta Stolza, w swoim czasie najczęściej
wykonywanego w Wiedniu twórcy operetkowego. Szlachetne brzmienie skrzypiec
w nienagannym wykonaniu artysty świetnie współgrało z jędrnym mezzosopranem
śpiewaczki.
Pieśń „Granada” Agustíno Lary cieszy
się dużą popularnością wśród publiczności. Bywa transponowana na mezzosopran
(niejednokrotnie śpiewała ją Elīna Garanča), na bas (świetnie wykonywana
przez Ildara Abdrazakova), jednak najlepiej
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brzmi w wersji oryginalnej – czyli na tenor (m. in. w interpretacji niezrównanego
José Carrerasa). W naszym koncercie brawurowo zaśpiewali ją Łukasz Ratajczak
i Adam Sobierajski.
Jednym z najbardziej ekscytujących
i zachwycających fragmentów koncertu
okazał się duet kotów, kompozycja stanowiąca kompilację niektórych dzieł
Gioacchino Rossiniego. Wymaga ona nienagannego aktorstwa, świetnej techniki
i dykcji oraz perfekcyjnej emisji głosu.
Jedyne słowa duetu to „miau”. Widownia
z zachwytem i podziwem słuchała dwóch
rewelacyjnych wykonawczyń – Kateřiny
Hebelkovej (mezzosopran) i Aleksandry
Schmyd (sopran). Walka obu pań o dominację w tym duecie, zarówno aktorsko,
jak i wokalnie, została potraktowana
z przymrużeniem oka. Rzeczywiście każda
z nich miała specyficzne podejście do
partii „kota”. A więc był i wdzięk kociaka,
i drapieżność kotki; leniwa słodycz i dzika
zmysłowość; niewinność kotka i złośliwość
kocicy. I to wszystko w perfekcyjnym, lecz
i humorystycznym wykonaniu.
Widownia serdecznie przyjęła kolejny wirtuozowski występ skrzypka Piotra
Gładkiego i Kateřiny Hebelkovej w utworze Nicolo Paganiniego „Io ti penso amore”,
który został szeroko spopularyzowany
poprzez ścieżkę dźwiękową filmu o Paganinim. Zmysłowy głos śpiewaczki o bogatym wolumenie wzruszył słuchaczy. Było
to piękne, głęboko zapadające w pamięć
wykonanie.
A potem szalony aplauz publiczności
po występie Hanny Okońskiej i Łukasza Ratajczaka w popularnym duecie z operetki
„Hrabina Marica” Emmericha Kálmána
„Ach jedź do Varasdin”. Widać, że śpiewacy
świetnie się czują w repertuarze operetkowym, mają taniec „we krwi”.
Kolejny występ naszej ulubionej
Czeszki znowu wywołał burzę oklasków: Kateřina zaśpiewała arię z operetki
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Tort Jubileuszowy wnoszą na scenę Ryszard Górniak i Jerzy Buwaj.
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Wykonawcy Koncertu Galowego.

Nasz Maestro - JM Rektor AM prof. Stanisław Krawczyński witany w imieniu Zarządu na bankiecie przez R. Górniaka.
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Od prawej: prof. Stanisław Krawczyński uhonorowany odznaką ZŁota ARIA i Monika Buwaj.
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„Noc w Wenecji” Johannna Straussa II
– „Schwips Lied”. Nastrój tego utworu
przypomina trochę arię z operetki Jacquesa Offenbacha „Pericola” – tzw. arię ze
śmiechem, rewelacyjnie wykonywaną
przez Grażynę Brodzińską. Hebelkova zaśpiewała tę trudną, pełną pułapek arię
ze znakomitym wyczuciem stylu i taktu;
nienagannie panowała nad głosem odgrywając z elegancją pieśń kobiety w stanie
wskazującym na lekkie przeholowanie ze
spożyciem alkoholu.
I kolejna uczta dla wszystkich –
kuplety Barinkaya z operetki Johanna
Straussa II „Baron Cygański” – „Wielka
sława to żart”. Mimo żartobliwego tonu
przemycane treści mówią o zmienności
szczęścia; skłaniają do głębszego zastanowienia. Tę arię zaśpiewali Łukasz Ratajczak
i Adam Sobierajski. Strauss mimo pozorów
lekkości swojej muzyki stawiał ambitne
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zadania wykonawcom, a więc potrzebna
tu i precyzja wokalna, i dykcja. Wykonawcy
zostali nagrodzeni rzęsistymi brawami,
tym bardziej, że wciągnęli publiczność do
wspólnego śpiewania.
I tak zbliżyliśmy się do finału. Na zakończenie usłyszeliśmy tercet ze sceny balu
u księcia Orłowskiego z II aktu operetki
Johanna Strausa II „Zemsta Nietoperza”
– „W soczystym winnym gronie”. Wystąpili Hanna Okońska, Łukasz Ratajczak
i Adam Sobierajski. Zaśpiewali porywająco.
Co Strauss, to Strauss.
Dzięki ogromnemu aplauzowi publiczności i owacji na stojąco doczekaliśmy
się bisu. Artyści zaśpiewali pieśń neapolitańską „FuniculÌ, funiculà” Giuseppe Turco
i Luigi Denza ze zmienionym stosownie
do okoliczności polskim tekstem jednej
ze zwrotek. Pieśń śpiewali tenorzy, ale
z towarzyszeniem wszystkich pozostałych

Przy torcie jubileuszowym od lewej: Anna Wyżga, Elżbieta Bielik, Ryszard Górniak, Bartek Kwieciński oraz Anna Burkiewicz-Kozyra.
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Prof. S. Krawczyński wśród członków ARII - dziękuje za współną pracę nd Galą Jubileuszową.

Nasi goście na bankiecie w sali lustrzanej.
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solistów i chóru. W dodatku z refrenem zaśpiewanym z udziałem publiczności.
Było prawie jak w filmach Alfreda
Hitchcocka – najpierw trzęsienie ziemi,
a potem napięcie koncertu rosło. Satysfakcja widowni, radość zarówno wykonawców, jak i publiczności, zadowolenie Pani
Prezes z pięknego wieczoru, świadomość
przyjemności, jaką koncert przyniósł naszej społeczności, są bezcenne. Była to
prawdziwa uczta dla miłośników muzyki
w ogólności, a muzyki operowej i operet-
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kowej w szczególności. Świetnie dobrany
repertuar koncertu, wspaniałe, perfekcyjne
wykonania spowodowały, że dla słuchaczy
koncert był wydarzeniem muzycznym. Dobrze wypadła też transmisja telewizyjna
koncertu. Tym większa dla nas radość, satysfakcja i duma, że tak właśnie uczczony
został jubileusz „Arii”.

Pełne uroku nasze koleżanki z ARII.
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Elżbieta i Janusz Filipiakowie - główni sponsorzy gali. w tle Andrzej Kwieciński.

Dyrektor Opery Śląskiej wród naszych gości na widowni.
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Nasze podróże

Elżbieta Gładysz - prezes Stowarzyszenia „Aria” nie kryjąca zadowolenia z udanej gali.
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Barbara Zachara, Maciej Zachara

Wyprawa do Elbphilharmonie
czyli historia i nowoczesność
17 grudnia 2019 roku zostanie zapamiętany jako wielkie święto krakowskich
miłośników opery. Teatr im. Juliusza Słowackiego znów na chwilę stał się
centrum opery w Krakowie, którym był jeszcze 15 lat temu użyczając swej
sceny bezdomnej Operze Krakowskiej, gdy powstawało Stowarzyszenie „Aria”.
Głównym celem naszej wyprawy
był oczywiście koncert w Hamburgu i poznanie ikony nowoczesnej architektury
muzycznej – budynku Elbphilharmonie.
Program wyjazdu, przygotowany jak
zwykle wielkim nakładem pracy Zarządu
Stowarzyszenia, był bardzo bogaty i obejmował kilka dodatkowych atrakcyjnych
pozycji. W drodze mogliśmy sporo dowiedzieć się o utworach, których mieliśmy wysłuchać w Hamburgu, dzięki materiałom,
jak zawsze profesjonalnie przygotowanym
przez p. Andrzeja Gliszewskiego. Pierwszym punktem na mapie naszej podroży
były Buczyny, tuż przy granicy niemieckiej,
gdzie w Karczmie Łużyckiej przewidziany
był obiad. Dotarliśmy tam przed czasem.
W izbie przystrojonej wytworami łużyckiej ceramiki zjedliśmy bardzo smaczny
obiad, popity lampką portugalskiego
Vinho Verde. Trudno ustalić, na czym polegała „łużyckość” serwowanych dań, ale,
jak zrozumieliśmy, łużyckie było wszystko,
co znajdowało się w tym skansenie. Tak,
bo to nie tylko restauracja, ale cały skansen łużycki, stworzony przez Jana Solarza,
który wraz z małżonką przeniósł się w te
okolice z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Sam właściciel
i gospodarz oprowadził nas po swoim królestwie, które raczej lata świetności ma już
za sobą. Pan Jan miał mnóstwo interesujących historii do opowiedzenia, pochodzi
z rodziny związanej z ruchem ludowym
– także w Małopolsce. Opowiadał jednak
głównie o tym, co działo się i dzieje w tej
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polskiej części Łużyc, o relacjach między
różnymi grupami ludności, które znalazły się wbrew swojej woli na tej – obcej
dla siebie – ziemi w wyniku rozstrzygnięć
zapadłych po drugiej wojnie światowej.
Niestety opowieści te nie były budujące,
szczególnie z punktu widzenia osoby, która
wielki wysiłek i zapewne spore pieniądze
włożyła w powstanie skansenu, co jednak
nie znalazło uznania ani w oczach władz,
ani lokalnych społeczności. Powojenna
historia tzw. „Ziem Odzyskanych” wydaje
się nam już zamknięta, ale tam nadal żywe
są resentymenty i do dziś nie zniknęły negatywne emocje. Trudno było nam o tym
zaraz zapomnieć, szczególnie gdy następnego dnia zwiedzaliśmy pałac Cecilienhof
w Poczdamie, do którego to miasta udaliśmy się prosto z Buczyn…
Droga do Poczdamu upłynęła sprawnie i bez przeszkód. Zdążyliśmy na kolację
i mieliśmy jeszcze sporo czasu na spacery
w okolicy hotelu, a bardziej ambitni udali
się na rekonesans do oddalonego o kilka
kilometrów centrum miasta. Położony nad
jeziorem Templiner See Kongresshotel,
w którym zatrzymaliśmy się na nocleg, ma
nietuzinkowy wygląd. Od centralnego budynku w stronę jeziora rozchodzi się kilka
skrzydeł wspartych od strony jeziora na
filarach. W intencji architekta miały one
przywodzić na myśl sterowce – my, nie
znając jeszcze historii tego miejsca, mieliśmy pierwsze skojarzenie z filmem „2012”.
To właśnie na tym terenie zwanym Luftshiffhafen (port statków powietrznych),

który graf Zeppelin pozyskał od miasta,
zbudowano z początkiem XX wieku największe centrum konstrukcji sterowców
wraz z lądowiskiem. W latach 1914-1917
budowano tu sterowce przeznaczone dla
armii. W roku 1920 hala produkcyjna wraz
z zapleczem została całkowicie rozebrana
– był to wynik ustaleń traktatu wersalskiego. Obecnie na tym pięknie położonym
terenie oprócz hotelu znajduje się centrum
sportowe z dużym stadionem lekkoatletycznym.
W niedzielny poranek, po śniadaniu,
udaliśmy się w towarzystwie przewodniczki, p. Ewy Zięby, na zwiedzanie Poczdamu. Odbyło się ono w dwóch etapach
przedzielonych krótką wizytą w hotelu
w celu wymeldowania się i pobrania „suchego prowiantu” na czekającą nas podróż
do Hamburga.
Każdy oczywiście zna nazwę Sansouci czy Cecilienhof, nawet jeśli nie zwiedzał wcześniej tych miejsc, ale nikt, kto
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nie był w Poczdamie, nie spodziewał się
zapewne, jak interesujące jest to miasto
i to zarówno ze względu na zabytkową
architekturę, jak i na wspaniałe położenie
i piękną okolicę, które powodują, że jest to
bardzo atrakcyjne miejsce do zamieszkania. Każdy z uczestników naszej wycieczki
będzie miał z Poczdamu swoje własne
wspomnienia. Na nas największe wrażenie
zrobiły dwa fragmenty miasta – dzielnica
holenderska (Holländisches Viertel) oraz
Alexandrowka. I to nie tylko ze względu
na urokliwą zabytkową architekturę, ale
przede wszystkim z uwagi na genezę ich
powstania, świadczącą o mądrości i otwartości królów pruskich, o których w Polsce
mamy chyba nienajlepszą opinię. Dzielnica
holenderska, mająca kilka ulic i mieszcząca
się w starym centrum Poczdamu, powstała
w latach 1733–1742 z inicjatywy króla Prus
Fryderyka Wilhelma I i przy poparciu jego
następcy Fryderyka Wielkiego jako osiedle
dla rzemieślników holenderskich ściąga-

Na tle budynków pałacowych Sanssouci.
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nych do pracy przy rozbudowie Poczdamu.
Chodziło o specjalistów w osuszaniu i zabudowie podmokłych terenów – lepszych
niż holenderscy trudno sobie wymarzyć.
Z kolei Alexandrowka to osiedle drewnianych domów w stylu rosyjskim z początku
XIX wieku na północy Poczdamu. Kolonia
została zaprojektowana przez Petera Josepha Lennégo na zlecenie króla Prus Fryderyka Wilhelma III dla ostatnich dwunastu
rosyjskich śpiewaków z dawnego 62-osobowego chóru żołnierzy rosyjskich. Osiedle
nazwano na cześć zmarłego w 1825 cara
Aleksandra I. Jak więc widać już dawno
światli władcy rozumieli, że rozwijać się
można tylko we współpracy z innymi,
korzystając z ich doświadczeń i, że aby to
osiągnąć, należy przybyłym stwarzać jak
najlepsze warunki do życia, aby – w tym
przypadku dosłownie – czuli się jak u siebie w domu. O ileż łatwiej i milej by się
żyło, gdyby obecnie rządzący w naszym
najlepszym ze światów choć trochę tej mądrości posiedli.
Oczywiście zwiedzaliśmy też pałac
Sansouci, a autobusem przemierzyliśmy
spore fragmenty parku Sansouci będącego
wspaniałym kompleksem pałacowo-ogrodowym wpisanym na listę UNESCO. Część
nowego pałacu, przed którą zrobiliśmy
wspólne zdjęcie, okazała się pałacową
kuchnią, która łączyła się długim podziemnym tunelem z miejscem spożywania posiłków. W tych czasach aneksy kuchenne
zdecydowanie nie były jeszcze w modzie.
Sansouci nieodłącznie powiązane jest
z Fryderykiem Wielkim, człowiekiem,
o którego jednoznaczną ocenę trudno się
pokusić. Trzeba jednak przyznać, że przydomek „Wielki” na pewno mu się należy,
niezależnie od dziwactw, w które popadł
w późniejszym okresie swego długiego
życia. Niezwykła jest historia grobu tego
władcy, który chciał być pochowany w najprostszy możliwy sposób w towarzystwie
swoich ukochanych psów przy pałacu San-
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souci. Niestety jego bliscy nie byli gotowi
spełnić tak osobliwych życzeń i dopiero
po zjednoczeniu Niemiec (czyli 200 lat po
śmierci króla) na polecenie kanclerza Kohla
doczesne szczątki Fryderyka Wielkiego
spoczęły w grobie przy pałacu Sansouci. Tę
i wiele innych interesujących ciekawostek
poznaliśmy dzięki naszej przewodniczce.
Szczególnie dużo informacji przekazała
nam, kiedy podziwialiśmy Cecilienhof,
gdzie zawitaliśmy w zamian za spacery
po parku, które przy dokuczliwym upale
uznano za zbyt męczące. Cecilienhof to
miejsce spotkań „wielkiej trójki” podczas
konferencji poczdamskiej, której decyzje
tak bardzo zaważyły na losach powojennego świata. Jak już wcześniej napomknęliśmy, trudno było nie przywołać w pamięci
zasłyszanych poprzedniego dnia opowieści
z Łużyc. Cecilienhof zachowany jest w znakomitym stanie, a na dziedzińcu na tle
zielonej trawy króluje zadbana, utworzona
z pięknych kwiatów, czerwona sowiecka
gwiazda. Podobno ma przypominać o tym,
kto naprawdę decydował w Poczdamie.
My jednak nie mogliśmy się oprzeć wrażeniu, że to jakiś ponury żart czy też może
wyraz nostalgii mieszkańców byłej NRD.
Rozumiemy, że czerwona gwiazda była
tam w 1945 roku, ale historia pałacu jest
jednak starsza i nie został on zbudowany
dla Stalina. Na zakończenie zwiedzania
mieliśmy jeszcze pół godziny na mały spacer po centrum Poczdamu, po czym wyruszyliśmy do Hamburga.
Po drodze w autobusie mieliśmy
okazję obejrzeć film pokazujący skomplikowany proces projektowania, kontraktowania i budowy gmachu Elbphilharmonie,
zwanej pieszczotliwie Elphi. Film był w języku niemieckim, jego projekcję poprzedziło więc przygotowane przez Macieja
Zacharę omówienie realizacji tego projektu. Ponieważ budynkowi poświęcony
będzie osobny tekst, nadmienimy tu jedynie, że realizacja trwała lat 10, a finalny
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Grupa Aria tuż przed wejściem do Elphi.

koszt to ponad 800 mln euro. Hamburg to
jednak bardzo bogate miasto, które zmienia się w oczach, o czym mieliśmy okazję
przekonać się obserwując wiele nowoczesnych, świeżo powstałych biurowców
czy wyburzanie nieciekawych architektonicznie całych fragmentów zabudowy
centrum, pochodzących z lat 60. i 70. XX
wieku.
Hamburg zgotował nam powitanie
niezwykle gorące, słowo „zgotował” jest tu
na miejscu. W mieście tym nieczęsto zdarza się taka pogoda, Hamburg cieszy się zasłużoną opinią miejsca zimnego i mokrego
(i faktycznie chyba nie cieszy się z tego powodu). Nam jednak pokazał inne oblicze.
Hamburg – miasto hanzeatyckie – szczyci
się rozmachem i otwartością. Wielki port,
który łączy je ze światem, sprzyjał rozwojowi miasta i spotkaniom ludzi z różnych
stron, kontynentów i kultur. Te cechy Hamburga podkreślała nasza przewodniczka,
pani Maria Liber, osoba również otwarta
i pozbawiona uprzedzeń.
Stereotypowa opinia o mieszkańcach
północnych Niemiec, w tym Hamburga,
przypisuje im dystans i rezerwę w kon-

taktach. Jak każde cliché jest to obraz
jednostronny i uproszczony. Pamiętamy,
że w trudnych dla Polski czasach początku
stanu wojennego mieszkańcy Hamburga
wykazywali ogromną spontaniczność
i inicjatywę pomocy Polakom. Na zamarzniętym tamtej zimy jeziorze Alster (co
jest zjawiskiem niezwykle rzadkim), który
zmienił się w wielką ślizgawkę w centrum
miasta, odbywały się zbiórki darów i pieniędzy. Wielu ludzi było zainteresowanych
adresami instytucji i osób potrzebujących
pomocy i często wykraczało poza jednorazowy zryw serca.
Do portowego miasta nad Łabą dotarliśmy pod wieczór, wprost na przygotowaną dla nas w hotelu Hafen Hamburg
kolację. Jakość posiłków to na pewno jedna
z najlepszych cech tego hotelu. Kolejną jest
też jego lokalizacja na skarpie nad rzeką,
jak sama nazwa wskazuje – w pobliżu
portu. Budynek, w którym mieści się hotel,
jest obiektem zabytkowym, stąd niemożność instalacji klimatyzacji, za którą zwykle w Hamburgu się nie tęskni. Wyjątkowo
akurat podczas tych kilku dni bardzo by się
przydała. Podczas kolacji dołączyła do nas
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przyjaciółka Prezes naszego Stowarzyszenia, mieszkanka Hamburga, Clari Venzke.
To właśnie dzięki jej pomocy udało się zdobyć bilety na koncert i tym samym możliwy
stał się planowany od dawna wyjazd. Clari,
tak zawsze mówi o niej nasza Prezes, zjawiła się z dodatkową niespodzianką, ufundowała torby z wizerunkiem Elphi, które
rozlosowała wśród uczestników naszej
operowej wycieczki. Na tym zakończyła
się oficjalna część niedzielnego programu.
Oczywiście trwały zajęcia w podgrupach,
czy to wieczorny spacer po centrum, czy
też kawa lub piwo w pobliskich pubach.
W gorący poniedziałkowy poranek
w dobry humor wprowadziło nas wspaniałe śniadanie, chętni mogli je popijać
niemieckim musującym winem, zwanym
tutaj Sekt. Do hotelu zawitała nasza przewodniczka, w towarzystwie której udaliśmy się w dół po schodach do nabrzeża
Landungsbrűcken, skąd mieliśmy wypłynąć na godzinny rejs po Łabie. Wcześniej
jednak zjechaliśmy windą do wybudowanego w 1911 roku tunelu pod Łabą (St.
Pauli Elbtunnel). To bardzo interesujący
obiekt, inżynierskie cudo ówczesnych
czasów, który obecnie pełni głównie rolę
turystycznej atrakcji, ale nadal jest czynny
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i wykorzystywany głównie przez rowerzystów.
Pojazdy samochodowe mogą go używać
tylko w dni powszednie w określonych godzinach. Obecnie jednak, od czerwca 2019
roku, ze względu na prace konserwacyjne
jest czynny tylko dla pieszych i rowerzystów.
Po opuszczeniu tunelu udaliśmy się
w rejs w dół rzeki do Blankenese, dzielnicy
milionerów, pięknie położonej na stromo
nachylonym w stronę Łaby zboczu wzgórza. Pani Maria opowiadała zainteresowanym o mijanych po drodze godnych uwagi
miejscach. Jednym z nich jest na pewno
wielka, zatrudniająca ponad 3 tysiące pracowników, fabryka Airbusa, ulokowana
na lewym brzegu Łaby i zajmująca wraz
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z lotniskiem ogromny teren. To właśnie
tu samoloty składane są z części produkowanych w różnych miejscach Europy.
Mieliśmy też okazję zobaczyć stojący tam
samolot transportowy Airbus-Beluga, którym przewożone są elementy konstrukcyjne budowanych tam maszyn. Mijaliśmy
też niedawno wybudowany biurowiec
o fasadzie w kształcie równoległoboku,
stojący nad samą rzeką, który pełni rolę
wieży widokowej. Jedna ze ścian bocznych
to schody, a z dachu można podziwiać
wspaniałe widoki. Mogliśmy też zobaczyć
z daleka najnowocześniejszy terminal
kontenerowy w hamburskim porcie. Nie
tak dawno obsługiwało go 200 osób. W ramach modernizacji został w pełni zautomatyzowany i obecnie wymaga obecności
jedynie 5 pracowników!
W Blankenese mieliśmy kilka minut,
aby zejść na brzeg i przyjrzeć się stojącym
tam domom, zameczkom i pałacom. Ich
uroda nie zawsze wzbudza entuzjazm,
a zagęszczenie jest ogromne. Do większości tych domostw nie ma dojazdu, a głównym traktem są strome schody. Pomimo
to jest to jedno z najdroższych w Niemczech miejsc do zamieszkania. Nasza
przewodniczka mogłaby długo opowiadać
o historii Blankenese, które zanim stało
się luksusową dzielnicą Hamburga było
przez wieki rybacką wioską, którą z czasem zasiedlili emerytowani kapitanowie
statków. Cała zresztą historia Hamburga
wiąże się z portem i handlem. Jest to obecnie piękne miasto, dysponujące ogromną
przestrzenią i niewiarygodnie zielone. Jak
dowiedzieliśmy się od pani Marii, tę zieleń miasto zawdzięcza mądrości swoich
średniowiecznych rajców. Już w XIV wieku
wydano obowiązujący do dzisiaj przepis,
który nakazywał każdemu, kto wycinał
drzewo, posadzić trzy nowe, ale w miejscu
wskazanym przez ratusz. Jakież to proste,
a tak skuteczne działanie.
Wyokrętowaliśmy się na przystani
Teufelsbrück, gdzie czekał już na nas auto-

bus i udaliśmy się ekskluzywną ulicą Elbchaussee wiodącą wzdłuż rzeki w stronę
centrum miasta. Po drodze zatrzymaliśmy,
aby skorzystać ze wspomnianej wcześniej
„wieży widokowej”. Nie wszyscy mieli
ochotę wspinać się po ponad 120 schodach, czekali na bardziej ambitnych pijąc
kawę w pobliskim lokalu.
Nasza przewodniczka uznała, że
skwar jest zbyt wielki, aby maszerować ulicami miasta i zmodyfikowała wcześniejsze
plany – odbyliśmy fascynującą wycieczkę
autobusową po najpiękniejszych dzielnicach Hamburga. Objechaliśmy dokoła
jezioro Alster podziwiając wspaniałe wille
i tonące w zieleni ulice. Zatrzymaliśmy
się w kilku miejscach, także aby podziwiać niebieski meczet, ufundowany przez
ostatniego szacha Iranu i zbudowany w latach 60. ubiegłego wieku. Mieści się tam
centrum islamskie, jedna z najstarszych
muzułmańskich instytucji w Europie. Pan
Marek wykazał się znów iście mistrzowskim opanowaniem swojego fachu i stoickim spokojem, gdy manewrował tyłem na
wąskich uliczkach, gdy niespodziewanie
natrafiliśmy na zamkniętą drogę.
Nie mogło oczywiście zabraknąć
także nawiązania do smutnych czy wręcz
tragicznych chwil w historii miasta. Jedną
z nich był straszliwy pożar w roku 1842,
w którym praktycznie spłonęło całe centrum Hamburga, włączając w to ratusz
i kościoły. Jedynym budynkiem, który ocalał w całości, był budynek giełdy towarowej. Miasto żyjące z handlu nie mogłoby
bez tej instytucji funkcjonować, gdy tylko
ostatnie płomienie zgasły giełda znów tętniła życiem. Miasto zarabiało i dzięki temu
odbudowano je sprawnie.
O strasznych wydarzeniach z czasów drugiej wojny światowej przypomina
wznosząca się nad miastem osmolona
wieża neogotyckiego kościoła św. Mikołaja, patrona żeglarzy. Kościół częściowo
zawalił się podczas nocnego bombardo-
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wania latem 1943 roku, kiedy to w jedną
noc zginęło w Hamburgu 50 tysięcy jego
mieszkańców. Powojenna historia tego
obiektu, mającego obecnie status pomnika
ofiar wojny, była mocno skomplikowana,
trudno było o decyzję co do jego dalszych
losów i gdyby nie zainicjowana w 1987
roku społeczna inicjatywa „Ratujmy św.
Mikołaja”, pewnie nie byłoby już po tym
kościele śladu. Na terenie dawnej nawy kościelnej znajduje się rzeźba „Prüfung” (egzamin), dzieło hamburskiej rzeźbiarki Edith
Breckwoldt, poświęcone pamięci ofiar
obozu jenieckiego w Sandbostel. Rzeźba
przedstawia siedzącego jeńca z głową
wspartą na rękach, opartych na kolanach.
Podstawa rzeźby została wykonana z oryginalnych kamieni z baraków obozowych,
które zebrali uczniowie z Sandbostel.
Słuchając opowieści p. Marii, przeplatanych anegdotami i dowcipami sypanymi
jak z rękawa przez bardziej aktywnych
członków naszej wycieczki, dotarliśmy
w okolice placu ratuszowego, gdzie opuściliśmy autobus i udaliśmy się piechotą,
aby spędzić kilka minut we wspaniałym, ogromnym ratuszu odbudowanym
z wielką starannością po wojennych zniszczeniach. Pani Maria znów miała wiele
interesujących informacji, a my próbowaliśmy uchwycić w obiektywach co bardziej
atrakcyjne elementy tej niesamowitej
budowli. Tutaj rozstaliśmy się z naszą przewodniczką i poszliśmy na obiad do restauracji Parlament, mieszczącej się w budynku
ratusza. W zarezerwowanej dla nas najpiękniejszej sali o nazwie „Rose” poczęstowani zostaliśmy winem musującym
znanego winiarskiego domu – Sektkellerai
J. Oppmann AG z Würzburga. Wznieśliśmy
toasty, dziękując Zarządowi za perfekcyjną
organizację kolejnej z wypraw, które pozwalają nam w doborowym towarzystwie
przeżyć kilka dni pełnych niezapomnianych wrażeń. Po obiedzie udaliśmy się do
hotelu, aby w spokoju przygotować się do
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kulminacyjnego punktu naszej peregrynacji, spotkania z monumentalną muzyką
romantyczną w najbardziej futurystycznej
sali koncertowej na świecie.
Na koncert udaliśmy się prawie dwie
godziny przed jego rozpoczęciem, aby móc
zaprzyjaźnić się z Elphi. Długie ruchome
schody wywiozły nas na ósme piętro, nad
którym zawisł właściwy budynek filharmonii. Na ósmym piętrze o powierzchni trzech
boisk piłkarskich mieści się tzw. Plaza, skąd
przez szklane ściany podziwiać można widok na rzekę, miasto i port. Niestety widok
na wprost schodów, tak eksponowany
w oglądanym filmie, zakłócony był przez
szybę okrutnie wybrudzoną przez gości,
którzy zostawiają na niej odciski swoich
dłoni. Najciekawszy był oczywiście spacer
po zewnętrznym „balkonie” Plazy otaczającym cały budynek. Sama Plaza nie robiła jednak wrażenia wielkiej przestrzeni,
gdyż jest mocno zabudowana – recepcja
hotelu, sklep, bary i restauracja. Pierwszy
koncert odbył się tutaj w lutym 2018 roku.
Od tego czasu Plaza gościła 6-7 milionów
osób i niestety to widać. Mimo to wrażenia były wspaniałe i trudno było oprzeć się
chęci wykonania zdjęcia a’la Titanic przy
południowo-wschodnim narożniku balustrady balkonu. Pięknie prezentuje się też
klatka schodowa prowadząca na wyższe
kondygnacje do sali koncertowej. Kiedy
jednak schodziliśmy w dół po koncercie,
mieliśmy wrażenie, że ułożenie schodów
powoduje jakieś efekty optyczne, które
utrudniają orientację przestrzenną i dla
osób z wrażliwym błędnikiem mogą być
nieprzyjemne. Być może to było przyczyną
kilku przypadków złamania nóg przez gości w pierwszych miesiącach funkcjonowania filharmonii. Na dodatkowe oznaczenia
i zabezpieczenia wydano później spore
sumy. Atrakcyjnym miejscem był otwarty
balkon przy wejściu do dużej sali koncertowej, gdzie dotarliśmy w chwili, gdy oświetlało go zachodzące powoli słońce. Można
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tu było podziwiać ogromne gięte szklane
elementy fasady budynku. Jednak dopiero
wejście na salę koncertową zaparło dech
w piersiach. Scena umieszczona w centrum widowni z 2100 miejscami, balkony
wyższych pięter wychylone do przodu, aby
nikt nie siedział dalej niż 30 metrów od
pulpitu dyrygenta. To wszystko oświetlone
lampami, których światło w żaden sposób
nie kojarzy się z diodami LED, które są jego
źródłem. To interesujące, czy niezbędne
było do tego ich ręczne wykonanie w małej
rodzinnej hucie szkła w Czechach. Zajrzeliśmy też oczywiście do sklepu. To głównie
pamiątki z podróży, w większości dość
kiczowate, za to w wygórowanych mocno
cenach. Były jednak też ciekawe, a nawet
zabawne pomysły. Ponadto znaleźć można
było interesujące pozycje wydawnicze dotyczące budynku filharmonii i naturalnie
płyty z nagraniami z koncertów.
Po tym preludium zasiedliśmy
w swoich miejscach ulokowanych tuż przy
scenie, aby wysłuchać koncertu – wszyscy wierzyliśmy, że będzie wspaniały i na
pewno się nie zawiedliśmy. Kent Nagano,
wspaniały dyrygent, który w 2015 roku
został dyrektorem muzycznym i głównym
dyrygentem Państwowej Orkiestry Filharmonii (Philharmonisches Staatsorchester)
w Hamburgu, powołał do życia „Philharmonische Akademie”. To coroczny cykl
koncertów organizowanych pod koniec
sierpnia we współpracy z innymi instytucjami muzycznymi miasta, a w szczególności z operą hamburską, gdzie maestro
też pełni funkcję dyrygenta. Koncerty te
stanowią preludium do nowego sezonu
koncertowego i operowego. Przedsięwzięcie to ma z jednej strony charakter nieco
eksperymentalny, ale równocześnie opiera
się na najwspanialszych i trudnych do
wykonania utworach wybitnych kompozytorów. Jednym z eksperymentów było
„wyjście filharmonii do ludzi”. Rok temu

Festiwal Kiepury
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Soliści I-szej cz. koncertu: alt Annika Schlicht, tenor Pavel Černoch oraz bas baryton Thomas E. Bauer.
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odbył się pierwszy darmowy koncert plenerowy na placu ratuszowym. Wysłuchało
go ponad 7 tysięcy widzów i już nikt sobie
nie wyobraża, aby takiego koncertu miało
zabraknąć. W tym roku odbyć się miał 31
sierpnia, niestety kilka dni po naszym powrocie do Krakowa.
Na koncert, którego wysłuchaliśmy,
składały się dwa dzieła epoki romantyzmu, oba wymagające sporych zespołów
muzycznych i chóralnych oraz dyrygenta
umiejącego skutecznie kierować tak dużą
liczbą wykonawców. W pierwszej części
koncertu wykonano kantatę „Die erste
Walpurgisnacht”, który to utwór skomponował Felix Mendelssohn-Bartholdy do
tekstu ballady Goethego. To wspaniały
utwór niemieckiego romantyzmu, ale
jednak nieco lżejszy w porównaniu z potężnym „Te Deum” Hectora Berlioza, które
wypełniło drugą część uczty muzycznej.
W sumie w koncercie wzięło udział około
700 wykonawców – prawie tylu brało
udział w wykonaniu dzieła Berlioza. Oczywiście nie mogli zmieścić się na scenie,
500-osobowy chór, utworzony z dwunastu
chórów działających w Hamburgu, zajął
sporą część widowni. Trójka śpiewających
solistów to: alt Annika Schlicht, tenor
Pavel Černoch oraz bas baryton Thomas E.
Bauer. Na organach grał Thomas Cornelius.
Nad całością czuwał Kent Nagano, który
zachwycił wszystkich wspaniałą postawą
i czarującym uśmiechem. Warto napomknąć, że mieliśmy przyjemność wysłuchać trzeciego, ostatniego wykonania tego
koncertu. Dwa wcześniejsze występy na
pewno dały temu ogromnemu zespołowi
poczucie pewności i gwarantowały pełne
zgranie instrumentów i głosów.
Romantyczna kantata do słów ballady
wielkiego mistrza brzmiała wszystkimi tonami emocji i potężniała aż do finałowego
ognia oczyszczającego się z dymu. Nieco
oszołomieni dźwiękami wypełniającymi
całą salę wstawaliśmy z foteli udając się
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na przerwę. Kiedy powróciliśmy na miejsca i zobaczyliśmy rosnącą w oczach liczbę
śpiewaków chóru i podwojoną liczebność
orkiestry (w programie koncertu doliczyliśmy się 125 instrumentalistów), zaczęliśmy
się zastanawiać, czy nie siedzimy za blisko
orkiestry, obawiając się, że nawet najlepsza akustyka może nie sprostać skutecznemu połączeniu dźwięku znajdujących
się tuż obok nas skrzypiec z dochodzącym
z odległości kilkudziesięciu metrów śpiewem chórów. Obawy były bezpodstawne,
a dodatkową atrakcją była możliwość obserwacji siedzącego tuż przed nami organisty. Organy w Elbphilharmonie to osobny
temat, tutaj tylko nadmienimy, że ważą
około 25 ton, dysponują 69 rejestrami, a na
ich dźwięk pracuje 4765 piszczałek, z czego
380 to piszczałki drewniane. „Te Deum”
wybrzmiało monumentalnie, dialog organów z orkiestrą był absolutnie perfekcyjny, a pewne i przyjazne ruchy dyrygenta
wydobywały ze wszystkich elementów
ogromnego zespołu właściwe dźwięki we
właściwych momentach. W późniejszych
rozmowach okazało się, że mało kto z nas
miał okazję wcześniej uczestniczyć w koncercie, w którym brała udział tak duża
liczba wykonawców równocześnie. Końcowym owacjom nie było końca, wszyscy
byli wzruszeni i pełni uznania dla wspaniałej pracy muzyków, która dostarczyła
nam niepowtarzalnych emocji. Na scenie
oprócz wymienionych wykonawców pojawili się dyrygenci poszczególnych chórów,
którzy otrzymali w pełni zasłużone brawa.
Otrzymane róże szefowie chórów przekazywali jeden po drugim organiście, który
skromnie stał z boku przy swoim pulpicie,
Wzbudziło to entuzjazm publiczności.
Zapewne była to spontaniczność wyreżyserowana, szczególnie że był to już trzeci
koncert, ale wypadła bardzo przekonująco. Jakże chętnie wysłuchalibyśmy tego
koncertu raz jeszcze, tym razem z miejsc
najdalej od sceny położonych, aby móc

na „własne uszy” sprawdzić akustykę tej
sali, nad którą przez kilka lat pracował
mistrz Yasuhisa Toyota i która powinna
gwarantować, że w każdym miejscu słyszymy to samo. Wychodziliśmy powoli
z Elphi pełni muzyki i wzruszenia, trudno
jest słowami wyrazić ten stan ducha, który
się pojawia w kontakcie z twórczością geniuszy w takim wykonaniu. Był to ostatni
wieczór naszego wyjazdu, po powrocie do
hotelu trwały oczywiście „nocne rodaków
rozmowy”, ale było późno i nie trwało to
chyba zbyt długo.
Wtorkowy poranek zastał nas
wszystkich w restauracji hotelowej, gdzie
z apetytem zapełnialiśmy nasze żołądki,
wybierając z bogatych półmisków to, co
lubimy najbardziej. Zaraz potem zbiórka
i wyjazd. Droga do Legnicy, gdzie czekała
nas nieco dłuższa przerwa w podróży, nie
przebiegła niestety tak sprawnie, jak udawało się to w przeciwnym kierunku. Długie odcinki autostrad w remoncie i do tego
sznury tirów, których nie było w week-
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end. Nieco znużeni dotarliśmy do Legnicy
z małym opóźnieniem, konieczna była
modyfikacja programu – najpierw obiad,
a dopiero potem skrócone zwiedzanie co
atrakcyjniejszych zabytkowych fragmentów miasta. Tradycyjny obiad w restauracji
„Tradycja” był jak najbardziej na miejscu,
choć konsumowaliśmy go w lekkim pośpiechu.
Legnica kojarzy się pewnie najczęściej z hutą miedzi, stacjonowaniem wojsk
radzieckich, a głębiej w historię sięgając
z najazdami Mogołów w XIII wieku. Mało
tu w Galicji wiemy chyba o interesującej,
piastowskiej przeszłości tego miasta. Nasz
przewodnik, pan Tomasz Stolarczyk, starał
się nam przekazać jak najwięcej z bogatej
swojej wiedzy, ale trzeba uczciwie przyznać, że trochę mu to utrudnialiśmy będąc
w niedoczasie i wciąż nieco pospieszając.
Spacer po Legnicy należy jednak uznać za
wielce interesujący i pewnie będąc tam
kiedyś przejazdem wiele osób zechce poświęcić zabytkom Legnicy więcej czasu.

Widok z okna Elphi w przerwie koncertu.
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Hotel Hafen - tu mieszkaliśmy. Taras, na którym jedliśmy śniadanie.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kościoła franciszkanów, gdzie sporo uwagi poświęciliśmy odnowionemu mauzoleum Piastów
w trzynastowiecznej kaplicy. Ciekawostką
jest fakt, że zbudowany tam barokowy
kościół wykorzystał zachowane gotyckie
prezbiterium dawnej świątyni, które stało
się jedną z kaplic nowego kościoła. Podążyliśmy później w kierunku piastowskiego
zamku, którego dwie okazałe wieże królują nad starym miastem. Kto był bliżej
przewodnika, mógł po drodze słuchać jego
interesujących opowieści. Okazała, bogato
zdobiona brama prowadząca na dziedziniec zamkowy budzi podziw, ukazując
równocześnie smutny paradoks ludzkiej
natury w postaci otworów strzelniczych
w kształcie serc. Dziedziniec zamku jest
wyjątkowo urokliwy, a jego szczególną
ozdobę stanowi ogromna, rozłożysta lipa.
Po skróconym kursie piastowskiej prze-
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szłości miasta, z niedosytem informacji
i niezaspokojoną chęcią zobaczenia czegoś
więcej zasiedliśmy na swoich miejscach
w autobusie, aby rozpocząć ostatni etap
naszej podróży. Przebiegł on sprawnie
i spokojnie, w okolicach Wrocławia pana
Marka zastąpił zmiennik, przepisowy dopuszczalny czas pracy kierowcy właśnie
się kończył. Umilając sobie podróż rozmowami i sącząc smaczne napoje dotarliśmy
późnym wieczorem do Krakowa. Dziękując
sobie za towarzystwo i wspólnie spędzony
czas rozjechaliśmy się do swoich domów.
I tak piętnastoletnia historia naszego
Stowarzyszenia wzbogaciła się o kolejne
wspaniałe wydarzenie.

Elżbieta i Paweł Kwasnowscy
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Stowarzyszenie Aria w Znojmo na oratorium
„Saul” Georga Friedricha Händla
Ideą przewodnią 15. Festiwalu Muzycznego w Znojmo w dniach 11–28
lipca 2019 roku było przypomnienie muzyki kompozytorów baroku, a także
upamiętnienie 30. rocznicy upadku żelaznej kurtyny. Najważniejszym
wydarzeniem Festiwalu z podtytułem „Muzyka królów” było Oratorium „Saul”
George’a Friedricha Händla – najlepiej obsadzone przedstawienie operowe
tego sezonu w Czechach.
Przyjazna, letnia atmosfera historycznego miasta w połączeniu z najlepszymi
wykonawcami i lokalnymi winami sprawia, że Festiwal Muzyczny Znojmo jest
niezapomnianym wydarzeniem, o czym
mieliśmy okazję przekonać się osobiście
w małej grupce członków Krakowskiego
Stowarzyszenia Miłośników Opery ARIA.
Znojmo jest pięknym, pełnym zabytków renesansowym miasteczkiem położonym na skalnym wzgórzu nad przełomem
rzeki Dyje w południowych Morawach, tuż

przy granicy z Austrią. Festiwal co roku oferuje szeroki wachlarz stylów muzycznych,
od wyrafinowanej klasyki, przez tradycyjne
morawskie cymbały, aż po jazz. Słuchanie
muzyki uprzyjemniają znojemscy winiarze, bo przecież południowe Morawy to
kraina winnic i wina. Każda edycja festiwalu poświęcona jest muzyce znanego
kompozytora, w duchu której utrzymane
są wszystkie koncerty i pozostałe imprezy.
Tegoroczny Festiwal został zainaugurowany 11 lipca 2019 koncertem galowym

W drodze na koncert
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Krystian Krzeszowiak wyszedł do nas w przerwie koncertu.

poświęconym 30-leciu upadku żelaznej
kurtyny. Na koncercie wystąpił patron festiwalu, światowej sławy czeski skrzypek
Pavel Šporcl z towarzyszeniem Filharmonii
Praskiej pod dyrekcją Dereka Gleesona.
Program obejmował Koncert skrzypcowy
D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, „Tańce
słowiańskie” Antonína Dvořáka, „Czesko-węgierską suitę” na orkiestrę i skrzypce
solo Lukasa Sommera oraz skomponowaną specjalnie na Festiwal „Symfoniczną
baśń doliny rzeki Dyje” Christopha Ehrenfellnera.
„Muzykę królów” reprezentowała
muzyka baroku. Kwartet instrumentalistów grających na oryginalnych barokowych instrumentach zachwycił publiczność
13 lipca w kaplicy św. Wacława, wykonując
w blasku świec utwory nie tylko Antonio
Vivaldiego, ale także innych współczesnym
mu kompozytorów.
Trudno byłoby w tym materiale omówić szczegółowo cały bogaty program
18-dniowego Festiwalu, dlatego skupimy się na najważniejszym wydarzeniu,
w którym mieliśmy okazję uczestniczyć.
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Bez wątpienia było nim trzykrotne wykonanie (25.07 premiera, 27.07 i 28.07)
bardzo rzadko wystawianego oratorium
„Saul” Georga Friedricha Händla ze wspaniałą międzynarodową obsadą. Właśnie
to przedstawienie było powodem naszej
wyprawy operowej do Znojmo 27 lipca.
Impulsem do wyjazdu było zaproszenie,
które Pani Prezes Elżbieta Gładysz otrzymała od przeuroczego małżeństwa młodych śpiewaków operowych Krystiana
Krzeszowiaka i Natalii Rubiś-Krzeszowiak,
którzy byli gośćmi Stowarzyszenia Aria
na Spotkaniu z Artystą w czerwcu poprzedniego roku. Oboje artyści kreowali
w spektaklu „Saul” znaczące role: Krystian
Krzeszowiak (występujący pod pseudonimem artystycznym Krystian Adam, tenor)
– Jonatan, syn króla Saula, Natalia Rubiś
(sopran) – Merab, starsza córka króla Saula,
występując z takimi znakomitościami
jak Andeas Scholl (kontratenor) – David i
Adam Plachetka (bas) – Saul, Król Izraela.
Pozostałe role kreowali: Kristina Vylicilova
(sopran) – Mikal, młodsza córka króla
Saula, Tadeas Hoza (baryton) – arcykapłan,
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Jakub Kubin (tenor) – Czarownica z Endor
oraz Abner, dowódca wojska króla Saula,
Lukas Hacek (tenor) –Amalechita, Jizi Miroslav Prochazka (bas) – Duch Samuela,
Martin Vacula (baryton) – Doeg, służący
Saula. Śpiewakom towarzyszył Czeski Chór
Barokowy. Barokowa muzyka oratorium
w stylowej interpretacji Czeskiej Orkiestry
Barokowej, z wykorzystaniem wielu oryginalnych instrumentów z epoki, pod batutą
twórcy tej orkiestry i wybitnego znawcy
muzyki baroku Romana Valeka przeniosła
nas do pałaców Londynu pierwszej połowy
XVIII wieku.
Reżyserem i scenografem przedstawienia był Tomáš Ondrej Pilař – wielka,
młoda (przed trzydziestką) gwiazda klasy
europejskiej na firmamencie reżyserii wielkich przedstawień operowych i open-air.
Od 2014 roku jest szefem opery w Pilznie.
Jego inscenizacje charakteryzuje bogactwo wizualne, dokładna praca światłem,
dbałość o szczegóły, doskonałe tempo
i rytm oraz skupienie duchowe. Mieliśmy
możliwość „dotknąć zmysłami” i docenić
walory jego pracy, ponieważ wszystkie
ujawniły się z ogromną mocą w spektaklu.

Oryginalne barokowe oratorium, z natury
rzeczy statyczne i poruszające sprawy transcendentne, pod ręką i myślą Tomáša Pilařa stało się porywającym i dynamicznym
przedstawieniem operowym. Wirtuozerii
śpiewaków, orkiestry, chóru i baletu towarzyszyła wspaniała oprawa w postaci adekwatnych i doskonale dobranych projekcji
wizualnych oraz gry świateł. Jednocześnie,
co potwierdził reżyser w krótkiej rozmowie
z nami po spektaklu, jest on zwolennikiem zachowania wiernej, przewidzianej
przez kompozytorów oraz autorów libretta
formy i treści inscenizacji, co my, również
tradycjonaliści, bardzo doceniliśmy w inscenizacji „Saula”. Również artyści wyrażali się z uznaniem dla wizji i doskonałego
przygotowania przedstawienia przez reżysera pod każdym względem, dzięki czemu
próby przebiegały bardzo sprawnie.
Podejście do interpretacji dzieła
przez Tomáša Pilařa doskonale ilustrują
warte zacytowania jego słowa do widzów zamieszczone w programie: „Ilekroć
napotykam biblijny temat w operze lub
oratorium, mam wrażenie, że dotknąłem
konkretnego źródła, w którym mogę zna-

Pamiątkowe zdjęcie z artystą w przerwie koncertu.
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Pojawiła się też wśród nas urocza Natalia Rubiś.

leźć wskazówki dla mojego własnego życia. Część historii Saula, która została ujęta
w oratorium, opisuje końcowy etap życia
potężnego władcy, który – kiedy przestaje
wierzyć w moc przyjaźni i miłości – spada
na samo dno bytu, by spotkać swoje najczarniejsze cienie i umrzeć w osamotnieniu w otchłani własnych błędów. Na końcu
nie czeka ani piekielny ogień, ani zatracenie, ale ta chyba największa boleść ze
wszystkich – absolutne osamotnienie.
Odwrotnie do Saula, który przegrywa
w walce o swoją duszę, stoi król Dawid.
Stawia wszystko na kartę zwaną wiarą
w przyjaźń. Co ciekawe, w Nowym Testa-
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mencie, zwierciadle Starego Testamentu,
jest napisane, że „królestwo Boże jest
między wami”. To słowo „między” jest tu
najważniejsze. Po prostu między nami,
w naszych relacjach i związkach jest to, co
najcenniejsze co mamy na świecie. I to jest
największe przesłanie, które przynosi nam
ta historia. Życzę Wam, drodzy przyjaciele,
aby spotkanie z oratorium „Saul” było dla
Was równie żywe i wymowne, jak moje
spotkanie z tym dziełem.”
Ze względu na miejsce wystawienia
spektaklu (wyremontowana ujeżdżalnia
kompleksu poklasztornego Louka, mieszcząca ok. 600 widzów) scenografia była
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Wykonawcy w ukłonach na scenie.

prosta, ale ilustracyjna
i dynamiczna, z ruchomymi elementami przemieszczanymi przez chór, silnie
wzbogacona przez doskonale dobrane
projekcje wizualne. Ale sceną była de facto
cała widownia, a właściwie trakt biegnący
przez środek sali oraz trakty przyścienne,
którymi śpiewacy, chór i balet dochodzili
do sceny. Dodatkowym walorem takiego
rozwiązania była możliwość niemal dotknięcia artystów dla wszystkich widzów,
niezależnie od tego, czy ktoś miał miejsce w rzędzie pierwszym, czy odległym.
Kontrastem dla prostoty scenografii były
bogate barokowe stroje artystów nawiązujące do epoki powstania dzieła. Sala,
w której odbywało się przedstawienie,
pomimo swojego dawnego przeznaczenia
zachwyciła doskonałą akustyką, ale także
ujawniła moc głosów artystów, którzy byli

bardzo dobrze słyszalni na całej widowni
bez żadnego nagłośnienia.
Dzieło wykonywane było w języku
oryginału (XVIII-wieczny angielski). Dużym ułatwieniem w śledzeniu akcji były
dwujęzyczne (czeskie i niemieckie) napisy
wyświetlane na ekranie umieszczonym
nad sceną. Z niemałym zdziwieniem zauważyliśmy, że czytanie czeskich teksów
z upływem czasu stawało się coraz bardziej pomocne.
Pomimo późnej pory widowisko
(chyba to jest właściwe słowo dla określenia charakteru spektaklu) zakończyło się
ok. 25-minutową owacją na stojąco. Wszyscy widzowie byli pod niezwykłym wrażeniem. Niewątpliwie można powiedzieć,
że mieliśmy szczęście uczestniczyć w unikalnej, niespotykanie pięknej inscenizacji,
której nie można zobaczyć w żadnym in-
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Zwiedzamy Znojmo.

nym miejscu na świecie.
Zarówno w przerwie spektaklu, jak
i po jego zakończeniu mieliśmy przyjemność spotkania i krótkiej rozmowy z „naszymi” artystami Krystianem i Natalią.
Na drugi dzień, po nieco krótkiej nocy
spotkaliśmy się z Natalią i Krystianem
ponownie i spędziliśmy czas na przemi-
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łej rozmowie w kawiarnianym ogródku
w centrum Znojmo. Zostało nam potem
jeszcze trochę czasu na zwiedzenie niektórych zabytków miasteczka. Utwierdziliśmy
się w przekonaniu, że na kolejny festiwal
muzyczny w Znojmo warto będzie wybrać
się na dłużej.
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Widok na Znojmo.

Materiały w sieci Internet:
1. Program Festiwalu Muzycznego Znojmo
2019
wersja w języku czeskim:
https://www.hudbaznojmo.cz
wersja w języku angielskim:
https://www.hudbaznojmo.cz/en
wersja w języku niemieckim:
https://www.hudbaznojmo.cz/de
2. Jedyne (?) przedstawienie (widowisko) oratorium „Saul” na
youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=b2L41oHvijw
Przedstawienie oratorium „Saul” w kaplicy
św. Pawła w kościele Trinity na Wall Street
w Nowym Jorku w dniu 4.01.2015 na
Twelfth Night Festival
Warto zobaczyć choćby fragment tej produkcji, po pierwsze dlatego, że o ile łatwo
można odnaleźć w internecie nagrania audio, zarówno wybranych fragmentów, jak
i całości oratorium „Saul” w różnych wykonaniach, o tyle nagrań wideo praktycznie
nie ma. Po drugie nagranie to troszeczkę
przybliża widza do tego, co mieliśmy okazję przeżyć w Znojmo. Ale w bardzo kameralnej formie.

Po obejrzeniu obu interpretacji oratorium
można pokusić się o kilka słów komentarza:
1. Ciekawostka: w Nowym Jorku wystawienie oratorium „Saul” podczas Trinity
Wall Street’s Twelfth Night Festival w 2015
roku przyciągnęło około kilkadziesiąt słuchaczy/widzów, na Festiwalu Muzycznym
Znojmo 2019 – ok. dwóch tysięcy, licząc
trzy przedstawienia przy pełnej sali.
2. Spektakl nowojorski praktycznie skupia
się wyłącznie na stronie muzycznej utworu
podawanej audytorium w ascetycznej formie wizualnej, chociaż i tak odchodzi od
stereotypu wykonania oratorium. Reżyser
nie oparł się jedank pokusie odciśnięcia
swojego piętna na oratorium i zmienił sekwencję niektórych elementów, tak jakby
chciał poprawić historię znaną z Biblii od
tysięcy lat. No cóż, Nowy Jork ma swoje
prawa...
3. Spektakl na HFZ 2019 przy równej doskonałości pod względem muzycznym jawi się
wizualnie jako wulkan akcji, co bynajmniej
nie przeszkadza w odbiorze strony muzycznej utworu, a znacznie wzbogaca atrakcyjność przedstawienia. Chociaż może to być
kwestia gustu.
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Anna Przebindowska

Elbphilharmonie – korona ujścia Łaby
„Od momentu, kiedy utwór rozbrzmiewa pierwszymi taktami, aż do ciszy, która
zapada tuż przed końcowym aplauzem, cała reszta świata pozostaje tylko tym:
resztą świata” – tak poetycko swoją opowieść o genezie i powstaniu filharmonii
w Hamburgu rozpoczynają Joachim Mischke i Michael Zapf, autorzy publikacji
pod tytułem „Elbphilharmonie Hamburg” 1.
Ja po wizycie w obiekcie, posiadłszy
pewną wiedzę o jego losach i założeniach
projektu, kontynuowałabym opowieść
przyrównując to wybitne dzieło architektury do idealnego utworu muzycznego,
w którym nie ma ani jednego zbędnego
elementu, wszystkie, jak nuty zbierają się
w akordy, takty, aż do finału i owej ciszy
niemego podziwu towarzyszącej wkraczającym do nowej świątyni sztuki.
Elbphilharmonie, według autorów
cytowanego już opracowania, opowiada
historię hanzeatyckich miast, a jednocześnie jest zapowiedzią nadchodzącej przyszłości. To obiekt, dzięki powstaniu którego
Hamburg jako społeczność miejska czerpie
ogromne profity, i nie mam na myśli wyłącznie tych finansowych. Będąc przykładem zachodzących w mieście zmian stał
się jednocześnie integralnym wizualnym
elementem nowej dzielnicy miasta, HafenCity, i portu, nie mniej charakterystycznym
i symbolicznym niż wycieczki barką – obowiązkowy punkt w programie każdego odwiedzającego miasto turysty – czy górujące
nad portem sylwetki żurawi. W słoneczny
dzień budynek błyszczy jak diament.
Kiedy zapada zmrok, ciemnieje również
fasada Elphi, bo tak pieszczotliwie zwą ją
mieszkańcy miasta, uzyskując barwę metalicznego grafitu, nadającego wyglądowi
budynku dramatycznego efektu. Mieniąca
się czy spokojna, nie pozostawia nikogo
w mieście obojętnym na swe uroki.
Historia obiektu budzącego tak wiele
emocji zaczyna się w roku 1960, kiedy
architekt Werner Kallmorgen zaprojekto-
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wał i wzniósł magazyn znany pod nazwą
kaispeicher A przeznaczony do składowania kakao i kawy. To on właśnie z racji
zmieniającego się sposobu transportu
i składowania surowców w porcie stał się
fundamentem dla szklanych fal fasady
wnoszącej się ponad taflą wody i falami
Łaby. Pomysłodawcami przeistoczenia
bezużytecznego, jak by się wydawało,
obiektu w siedzibę nowej filharmonii była
para mieszkających w Hamburgu miłośników kultury Alexander Gerard i Jana
Marko. Koncept podjęli szwajcarscy architekci Jacques Herzog i Pierre de Meuron.
A wszystko zaczęło się od iskry, pomysłu,
pierwotnej idei zaklętej w pospiesznie
naszkicowanym na fotografii magazynu
w grudniu 2001 roku przez Jacquesa Herzoga rysunku, na którym widniał grzbiet
fali wznoszącej się w górę z ceglanego
prostopadłościanu. Idea ukryta w szkicach
okazała się być potężna i radykalna.
Inicjatorzy projektu, Alexander Gerard i Jana Marko, mieli co prawda pomysł
użycia istniejącego budynku jako bazy otoczonej z trzech stron wodą, ale architekci
znacznie go rozwinęli. Zaplanowali stworzenie 37 metrów ponad wodą wielofunkcyjnego kompleksu, z salą koncertową
w centrum otoczoną hotelami i apartamentami, parkingiem podziemnym i centralną, otwartą, widokową, przestrzenią
przeznaczoną dla szerokiej rzeszy użytkowników – tak powstała Plaza, z włoskiego
Piazza, łącznik starego magazynu i nowej
szklanej konstrukcji mieszczącej sale koncertowe, hotel i apartamenty. Przestrzeń

publiczna wielkości historycznego hamburskiego rynku, przy którym stoi ratusz,
ta jednak z unikalną panoramą miasta.
W październiku 2002 roku burmistrz
Hamburga Ole von Beust po raz pierwszy
publicznie wypowiedziała się o projekcie
nowej filharmonii jak o „kulturalnym i architektonicznym oświeceniu dla HafenCity”, szacując wstępnie koszty projektu
na ok. 50 milionów euro. Finalnie obiekt
już na etapie projektowym kilkakrotnie
modyfikowano, a koszty ostatecznie urosły do 866 milionów euro, z udziałem
miasta w wysokości 789 milionów euro.
Różnice częściowo pokryły fundacje i donacje prywatne oraz inwestorzy części komercyjnych. Wielkie otwarcie nastąpiło 11
stycznia 2017 roku.
Zachęceni wstępem przyjrzyjmy się
poszczególnym elementom realnie istniejącego i funkcjonującego dziś budynku.
RZEŹBA Z CEGŁY I SZKŁA
bryła i fasada budynku
Z punktu widzenia krajobrazu miasta najważniejszą decyzją było zachowanie ceglanego budynku magazynowego
jako bazy pod nowy obiekt użyteczności
publicznej. Cegła jako materiał wpisuje
się w historię i krajobraz miasta z obiektami takimi jak St Michaelis i Leaiszhalle,
stanowiąc o jego unikalnym charakterze.
Estetycznym założeniem dla filharmonii
było jednak stworzenie kontrastu symbolicznego i materiałowego pomiędzy tą
starą czerwona cegłą i gładką, połyskliwą,
nowoczesną górą.
Pamiątką po pierwotnym przeznaczeniu obiektu jest napis na wschodniej
fasadzie. W miejscu, gdzie kiedyś dużymi
literami napisano KAISPEICHER A, teraz tą
samą czcionką DIN 1451 ogromne litery
wysokości 52 cm obwieszczają nową nazwę i nowe przeznaczenie: ELBPHILHARMONIE. Napis namalowany matową bielą,
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taką, jaką stosuje się w budownictwie
drogowym, na czerwonych cegłach jest
jasnym sygnałem, że ten budynek wyszedł
z warsztatów niemieckich stoczniowców.
Innym historycznym odnośnikiem możliwym do znalezienia na południowej
fasadzie są trzy suwnice, które kiedyś przewoziły towary na suchy ląd.
Prace konstrukcyjne zakładały podniesienie oryginalnego dachu magazynu
o 5 metrów, aby zachować jego właściwe
proporcje. W rezultacie więc ostatnia warstwa cegieł poniżej Plaza jest nowa, ale wymodelowana tak, jak oryginalna. Przy czym
żadna z historycznych cegieł nie została
w czasie prac budowlanych zmarnowana,
a uszkodzonym przywracano stan pierwotny pod okiem ekspertów zajmujących
się konserwacją drezdeńskiego kościoła
Frauenkirche.
Widok szklanej sekcji dachu najlepszy efekt daje z okien lecącego samolotu.
Ten piąty element bryły, nazwijmy go za
autorami cytowanego opracowania „piątą
fasadą”, w kształcie swym łączy kryształ
i żagiel, czy też fale i szczyty górskie. Dzięki
zintegrowanej jednolitej powierzchni budynek wydaje się nigdy nie być stałym.
W jego wizerunku zachodzą ciągłe zmiany
zależne od pory dnia, padających na niego
promieni słonecznych czy sztucznego światła lamp oraz takich zjawisk pogodowych,
jak deszcz i mgła, ale on sam niezmiennie
trwa i króluje.
Wykonawcą szklanych paneli fasady
była firma Josepha Gartnera z południowo-zachodnich Niemiec znana z realizacji
zamówień nietypowych, takich jak np. budynki BMW World w Monachium, MoMa
w Nowym Jorku i Apple Campus 2 zaprojektowany przez Normana Fostera
w Cupertino w Kalifornii.
Konfiguracja nadrukowanych kropek
na zewnętrznej stronie wielu spośród podwójnie oszklonych paneli fasady nie jest
tylko kapryśnym designerskim detalem,
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lecz sposobem na minimalizację intensywności słońca wpadającego do wnętrza
pomieszczeń. Natomiast zastosowana
odblaskowa chromowana powłoka intensyfikuje efekt iluminacji budynku. Po tym,
jak kropki zostały nałożone z milimetrową
precyzją, każda z szyb została wygięta
w temperaturze 600°C i uformowana indywidualnie; żadna z nich nie jest płaska.
Montaż paneli przywodzących na myśl
kształtem rybie łuski rozpoczął się 16 grudnia 2009 roku i trwał do 31 stycznia 2014.
Całkowita powierzchnia przeszkleń to 16
000 m².

Falisty dach składający się z 8 wklęsłych sekcji o łącznej powierzchni 6000 m
kwadratowych i wadze 8000 ton w najniższym punkcie wznosi się zaledwie 79,1
m nad poziomem rzeki, a najwyższym
– 110 m i wspiera się na 1000 rozporach.
Każda z nich kształtowana i spawana
była indywidualnie. Ten las rozpór dźwiga
hartowaną i szkliwioną pokrywę skomponowaną z warstwy 10000 gigantycznych
aluminiowych cekinów, każdy o średnicy
90 lub 110 cm. Wzór perforacji jest echem
wzoru z fasady.

Elbphilharmonie.
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WYRZUTNIA W ŚWIAT MUZYKI
parking
Warto podkreślić fakt, że bardzo niewiele
sal koncertowych może zaoferować parking w samym budynku. Herzog & de
Meuron nie tylko takie miejsce przewidzieli w podziemiach obiektu, ale nadali
mu formę prostej, geometrycznie opadającej w dół spirali. Projektanci starali się
zróżnicować poszczególne elementy budynku, tak aby za pełnioną funkcją szedł
odmienny, właściwy dla niej charakter materiału i forma.
RURA
ruchome schody
Do filharmonii można dostać się
windą, ale o ile efektowniejsza jest przejażdżka ruchomymi schodami. Dwie linie
wygiętych w łuk ruchomych schodów długości 82 m to nie tylko wyjątkowe architektoniczne osiągnięcie, ale również metafora
drogi, która w sposób magiczny przenosi
ludzi z normalnego świata w świat muzyki i sztuki, na inny poziom świadomości.
Wstępując na pierwszy stopień ruchomych
schodów nie widzimy kresu podróży, co
potęguje stan lekkiej euforii związanej
z oczekiwaniem.
PLAZA
taras z widokiem
Plaza to coś więcej niż foyer, to wizytówka filharmonii. Jeden z architektów
Herzog & de Meuron nazywa Plaza interfejsem i centrum dystrybucji obiektu.
Stojąc tam czujesz siłę przeszłości pod
stopami w konstrukcji magazynu i uroczystość świata zamkniętego w szklanej
koronie powyżej. To tu przybywają wszyscy
odwiedzający budynek bez względu na to,
z jakich jego funkcji będą korzystać. Plaza
jest elementem przejściowy lub łączni-
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kiem miedzy jego konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi częściami.
Dzięki swojemu usytuowaniu oraz
okalającemu ją chodnikowi oferuje swym
gościom unikalny, panoramiczny widok
miasta. Chodnik oddzielono wolnostojącymi szklanymi kurtynami o falistej linii, za
portal wejściowy służy ogromna owiewka
wysokości 6 m i szerokości 2,5 m. Obok klatek schodowych prowadzących do wielkiej
sali koncertowej i mniejszej recitalowej
oraz wejścia do hotelowego lobby mamy
tu sklepy, kawiarnie i punkty restauracyjne. Materiałowo w przestrzeni dominuje ceglana podłoga oraz stal i beton
zakręconych klatek schodowych. Olbrzymie kolumny o różnej grubości przepruwają przestrzeń Plazy podtrzymując ciężar
górnej części budynku. Ich cofnięcie względem fasady sprawia wrażenie, że konstrukcja powyżej bazy unosi się nad nią, a nie
wspiera. W dość ascetycznym na pozór
wnętrzu odnaleźć można wiele detali składających się na finalny efekt i odbiór filharmonii jako kompletnego dzieła sztuki,
a forma każdego z nich została głęboko
przemyślana, by przywołać tu chociażby
przykład dmuchanych „bąbli” lamp, które
zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić optymalne oświetlenie obiektu przy
jednoczesnym spełnieniu warunku, że nie
powinny oślepiać spacerujących poniżej
ludzi.
WIELKA SALA
gesamkunstwerk łączący funkcję i efekt
Celem architektów było stworzenie
wnętrza, które wszystkim słuchaczom koncertu, bez względu na rząd i zajmowane
w nim miejsce, da poczucie akustycznego
równouprawnienia . Najważniejszym
problemem, jaki należało rozwiązać, była
kwestia kontroli nad niepożądanymi
dźwiękami mogącymi przeniknąć do Sali
z otaczających ja apartamentów i hotelu.
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Wielka sala zamknięta w dwie niezależne
i niestykające się powłoki otrzymała finalnie całkowitą autonomię akustyczną.
Salę owalną w rzucie stworzono
z rozmachem. Audytorium sali zaczyna
się na 20 piętrze, a kończy na 17 i zajmuje jedna trzecią powierzchni pomiędzy
zwielokrotnionymi szklanymi falami. Jej
południowo-północna oś ma długość 40
m, wschodnio-zachodnia 50 m. Scena znajduje się około 25 m poniżej najwyższego
punku sufitu i przesunięta jest ku środkowi sali przy jednoczesnym zachowaniu
amfiteatralnego układu miejsc widowni.
Ściany ze względów akustycznych pokryto
panelami z włókna gipsowego zwanymi
„białą skórą” . Powłoka ścian składa się
z około 11000 pojedynczych elementów,
których pierwotnym zadaniem jest odbijać
fale dźwiękowe tak, aby dźwięk słyszany
w każdym miejscu sali był najwyższej jakości. Za projekt akustyczny odpowiadał
najlepszy na świecie specjalista w tej dziedzinie Yasuhisa Toyota.
Piętnaście metrów ponad sceną
zawisł element przywodzący na myśl
wielkiego grzyba, pokryty tym samym
tworzywem, co ściany sali. Jego obecność
podyktowana była rolą pełnioną w projekcie akustycznym Toyoty. Gdyby go tam
nie było, muzyka na odległych krańcach
sali byłaby stłumiona. Konstrukcja ta kryje
również oświetlenie i wyposażenie techniczne.
Kompaktową w wyglądzie salę na
2100 osób wyposażono we wszystko, co
powinno znajdować się w sali koncertowej
gotowej na przyjęcie każdego nieomal gatunku muzyki wraz z jej wielbicielami.
SALA RECITALOWA
charakter nie był nigdy kwestią rozmiaru
Drugie audytorium obiektu wykonane w równie wysokim standardzie, co
wielka sala, uzyskało bardziej klasyczny
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wygląd. Salę, do której z poziomu Plazy prowadzi klatka schodowa, wyposażono również w podwójne powłoki zabezpieczające
przed przenikaniem dźwięków z zewnątrz.
Sala o powierzchni 460 m² i 572 miejscach
siedzących przeznaczona jest dla solistów,
zespołów muzyki kameralnej i małych
zespołów. Scena ma wymiary 90 na 72
m i składa się z 18 ruchomych podium
pozwalających na dowolne kreowanie jej
przestrzeni. Zaletą sali jest zadziwiający
rezonans jej ścian wykończonych boazerią
z francuskich dębów. Część z 860 m² powierzchni ścian powycinano drobiazgowo
w zęby i ponownie nie był to zabieg estetyczny, lecz mający na celu uzyskania lepszego efektu akustycznego.
Poza omówionymi elementami filharmonia posiada również sale przeznaczone do celów edukacji muzycznej i całą
rozbudowaną infrastrukturę niezbędną dla
funkcjonowania obiektu tej klasy i skali.
Podsumowując wypada zacytować
CNN, które tymi słowami skomentowało
oddanie obiektu do użytku: „zrobiono
wszystko, żeby Elbphilharmonie w przyszłości mówiła o Hamburgu. Teraz jest czas
aby słuchać”. Słuchajmy więc i cieszmy się
ciszą przed aplauzem.
___________________________
Tytuły poszczególnych części opisowych są tłumaczeniami z książki, na której opierała się autorka pisząc
artykuł.

Przypisy:
1. J. Mischke, A. Zapf, Elbphilharmonie Hamburg,
Hamburg, Edel Books 2018.
2. Forma Wielkiej Sali była inspirowana z jednej
strony mediolańską La Scalą (sala otoczona balkonami), z drugiej dobrymi projektami stadionów
piłkarskich, takimi, które pozwalają tłumowi
usiąść prawie bezpośrednio na krawędzi boiska.
Najlepszym przykładem nowoczesnego projektowania stadionu może być inny obiekt tych samych
architektów - Allianz Arena w Monachium.
3. Kolor owych paneli mimo sugerującej barwę nazwy w rzeczywistości jest jasnoszary.

Marta Lizak
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Festiwal Muzyczny
Litomyśl Smetany – operowa uczta

Litomyśl to miasto we wschodnich Czechach znane jako miejsce urodzenia
jednego z największych czeskich kompozytorów, Bedřicha Smetany, oraz
szczycące się renesansowym pałacem wpisanym w 1999 roku na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Od 1949 roku organizowany jest
tam drugi najstarszy w kraju (po Praskiej
Wiośnie) festiwal muzyki klasycznej. Koncentruje się on na formach wokalnych,
głównie przedstawieniach operowych, ale
uzupełniany bywa także koncertami symfonicznymi, kameralnymi, spektaklami
baletowymi oraz koncertami promenadowymi. Główne wydarzenia odbywają
się na dziedzińcu pałacu. Amfiteatralna
widownia, która liczy 1300 miejsc, w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych przykrywana jest rozsuwanym
dachem. Trzon wykonawców stanowią
zespoły i soliści trzech czeskich oper narodowych: Pragi, Brna i Ostrawy. W tym roku
festiwal odbywał się między 13 czerwca
a 7 lipca. Z grupą przyjaciół wybraliśmy się
do Litomyśla w czerwcowy weekend, aby

wziąć udział w trzech wydarzeniach.
Pierwszego wieczoru naszej bytności
artyści Morawsko-Śląskiego Teatru Narodowego w Ostrawie zaprezentowali „Lady
Makbet mceńskiego powiatu” Dymitra
Szostakowicza. Ta czteroaktowa opera
miała prapremierę w 1934 roku w Leningradzie. Po początkowym ogromnym sukcesie, zarówno w Związku Radzieckim, jak
i w USA (gdzie promotorem dzieła był polski dyrygent Artur Rodziński) oraz w krajach europejskich, jej trzecia inscenizacja
w ZSRR stała się pretekstem do rozpętania
nagonki na kompozytora. W efekcie na
kolejne wystawienie w zmienionej wersji
(noszącej tytuł „Katarzyna Izmajłowa”)
musiała czekać aż do 1963 roku. Ona również przeszła w triumfalnym pochodzie
przez sceny europejskie. Nawrót popular-

Scenografia do opery Płaszcz. Fot. M. Lizak.
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Wykonawcy Siostry Angeliki. Fot. M. Lizak.

ności oryginalnej wersji dzieła nastąpił na
przełomie lat 70. i 80. XX wieku w wyniku
nagrania dokonanego przez Mścisława
Rostropowicza (za: „Tysiąc i jedna opera”
Piotra Kamińskiego).
W Teatrze Narodowym w Ostrawie
premierę tej inscenizacji w marcu 2018
roku zaprezentowano w cyklu „Przeboje
operowe XX wieku”. I rzeczywiście, opera
ta jest absolutnym arcydziełem, tak pod
względem muzycznym, jak i dramaturgicznym. I myliłby się ten, kto uznałby, że treść
dotyczy jedynie frustracji seksualnej głównej bohaterki. Choć na poziomie wydarzeń
mamy do czynienia z różnymi formami
przemocy: molestowaniem, wymuszonym
stosunkiem seksualnym, gwałtem zbiorowym, morderstwem, to jest to dzieło znacznie głębsze, poddające refleksji pojęcia
takie jak miłość, kobiecość, poświęcenie,
wierność. Muzyka Dymitra Szostakowicza
jest kontrastowa, groteskowa, niejednoznaczna, pełna podtekstów (stąd problemy
kompozytora z sowieckim reżymem); jeśli
pojawia się w niej smutek, to bez nadziei,
jeśli wesołość, to podszyta drwiną i ironią.
Zestawienie libretta – stworzonego przez
Aleksandra Preissa i samego kompozytora
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na podstawie noweli Nikołaja Leskowa
z 1865 roku – z warstwą muzyczną robi
piorunujące wrażenie.
Bardzo podobała mi się zaproponowana przez realizatorów koncepcja
wystawienia tego dzieła. Spektakl wyreżyserował Jiří Nekvasil. Scenografia zaprojektowana przez Daniela Dvořáka była
prosta i dość uniwersalna, a jednocześnie
niepozbawiona rosyjskich motywów ludowych podkreślonych użyciem czerwonego
światła. Wzorowane na tradycyjnych strojach rosyjskich kostiumy (bogate dla głównych bohaterów, skromne dla pozostałych
postaci) autorstwa Marty Roszkopfovej
świetnie komponowały się ze scenografią.
W III akcie pojawiły się postacie policjantów, których mundury przypominały czasy
rozkwitu stalinizmu i wszechmocnej władzy NKWD. Ostatni akt przyniósł zmianę
dekoracji – zesłani na Sybir przestępcy
przetrzymywani byli w drewnianych klatkach, nosili współczesne ubrania. Scenografii dopełniały projekcje padającego
śniegu autorstwa Otakara Mlčocha.
Bardzo dobra była obsada spektaklu.
Bułgarska sopranistka Iordanka Derilova
jako Katarzyna na początku wydawała
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Scenografia do opery Szostakowicza. Fot. M. Lizak.

się być płytką i znudzoną kobietką, ale
w miarę rozwoju akcji osobowość bohaterki pogłębiała się, coraz lepsza była też
interpretacja partii wokalnej. Zarówno
śpiew, jak i gra aktorska wykonawczyni
głównej roli zrobiły na mnie duże wrażenie. Mołdawski tenor Vadim Zaplechny
jako Siergiej był może niezbyt pociągający
fizycznie, ale jego koncepcja postaci była
przekonująca, a śpiew na wysokim poziomie. Podobnie dobre wrażenie zrobili inni
soliści: bas Martin Bárta jako Borys, teść
Katarzyny, tenor Josef Moravec w partii
jej męża Zinowija, mezzosopranistki Soňa

Godarská jako Aksinia i Anna Nitrová w roli
Sonietki. Nie zabrakło polskiego akcentu
– partię Starego Katorżnika zaśpiewał
bardzo udanie solista Opery Śląskiej w Bytomiu, bas Bogdan Kurowski (członkowie
Stowarzyszenia ARIA mieli okazję usłyszeć
go w partii Matteo w „Don Desiderio” J. M.
K. Poniatowskiego). Znakomita była gra
orkiestry pod kierownictwem Jakuba Kleckera.
Następny wieczór przyniósł inscenizację „Tryptyku” Giacomo Pucciniego,
na który składają się jednoaktowe opery:
„Siostra Angelika”, „Płaszcz” i „Gianni
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Schicchi”. Były to spektakle przygotowane
przez Morawsko-Śląski Teatr Narodowy
w Ostrawie w koprodukcji z Operą Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie,
których premiera odbyła się w stulecie
prapremiery światowej w grudniu 2018
roku. Kierownictwo muzyczne sprawował Tomáš Brauner, reżyserem był Roman
Polák, Pavel Borák zaprojektował scenografię, a kostiumy Peter Čanecký.
I znów można było podziwiać prostotę i pomysłowość realizacyjną twórców. Akcja „Siostry Angeliki” działa się
w monochromatycznej białej przestrzeni
– w tym kolorze była scena i okalające ją
panele ścienne, cembrowina studni, wokół
której toczyły się wydarzenia, oraz habity
zakonnic. Biel przełamywały jedynie rozmieszczone gdzieniegdzie kępy zielonych
traw i niebieski płaszcz Matki Boskiej
z wizji Angeliki. Jedynym kontrastem była
ubrana na czarno złowroga postać ciotki
odwiedzającej Angelikę. W „Płaszczu” tę
samą przestrzeń nieco przearanżowano
– studnię zastąpiła barka rybacka (akcja
toczy się u brzegów paryskiej Sekwany),
a właściwie jej ażurowa konstrukcja z kajutą i sznurem z rozwieszonym praniem.
Scenografia „Gianniego Schicchiego” była
absolutną kwintesencją prostoty – cała akcja toczyła się wśród zajmowanych przez
kolejne postaci krzeseł, w żaden sposób
nie wywołując poczucia niedosytu.
Również w tych spektaklach śpiewacy zaprezentowali bardzo wyrównany
poziom wykonawczy. Wymienię tylko
nazwiska głównych solistów, gdyż warto
je zapamiętać. W postać Siostry Angeliki
wcieliła się słowacka sopranistka Linda
Ballová, pozostałe wiodące role należały
do mezzosopranistek: partię Ciotki zaśpiewała Rosjanka Anna Nedorezova, Przeoryszą była pochodząca z Chorwacji Sonja
Runje, Opiekunką Nowicjuszek – Czeszka
Anna Nitrová (Sonietka w „Lady Makbet
mceńskiego powiatu”). W „Płaszczu”
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w partii Michele, właściciela barki, wystąpił czeski baryton Martin Bárta (Borys
w operze Szostakowicza), w rolę jego żony
Giorgetty wcieliła się słowacka mezzosopranistka Zuzanna Šveda, partię tragarza
Luigiego zaśpiewał również pochodzący
ze Słowacji tenor Michal Lehotský. Postać
Gianniego Schicchi wykreował bas Gustáv Beláček, partię jego córki zaśpiewała
sopranistka Tereza Maličkayová (oboje ze
Słowacji), a w członków rodziny zmarłego
Buoso Donatiego wcielili się: Sonja Runje
(Przeorysza w „Siostrze Angelice”), tenorzy – Włoch Luciano Mastro i Czech Václav
Morys oraz słowacka sopranistka Adriana
Banásová.
Trzeci wieczór przyniósł radykalną
zmianę stylistyczną, należał bowiem do
kultury romskiej. W koncercie pod tytułem
„Hej Romale!” wystąpili artyści jazzowi
o romskich korzeniach Ida Kelarová i Desiderius Dužda z towarzyszeniem bandu
jazzowego, muzyków Filharmonii Czeskiej
oraz Chóru Dziecięcego Čhavorenge. Artyści za cel postawili sobie popularyzowanie
kultury romskiej, niekoniecznie w najbardziej oczywistym jej wydaniu, oraz rozwój
muzyczny dzieci pochodzących z romskich
rodzin. Był to projekt z pogranicza socjologii i kultury, artystom udało się i rozbawić,
i wzruszyć publiczność – wydarzenie stało
się interesującym podsumowaniem naszego pobytu w Czechach.
Poziom wykonawczy i organizacyjny
Festiwalu Muzycznego Litomyśl Smetany
może budzić zazdrość. Z pewnością znaczący jest fakt, że impreza cieszy się wsparciem wielu instytucji – od największego
w kraju banku komercyjnego, przez Ministerstwo Kultury, radio, telewizję, aż po
instytucje lokalne. Pozwoliło to na rozwój
festiwalu od niewielkiego święta muzyki
Bedřicha Smetany do wydarzenia o międzynarodowej randze, na które zdecydowanie warto się wybrać.
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Anna i Aleksander Dziadeccy, Anna i Jarosław Wyżgowie

Misterium opery w Bayreuth

Udział w Festiwalu Wagnerowskim w Bayreuth jest marzeniem każdego
miłośnika jego muzyki. Nabycie biletu nie jest jednak łatwe. Po pierwsze
wymaga złożenia zgłoszenia, więc na około rok przed następnym sezonem
należy zarejestrować się na stronie internetowej festiwalu.
Po jakimś czasie otrzymuje się informację o rejestracji i dopiero wtedy, poprzez
założone własne konto, można złożyć
zamówienie na zakup biletów, przy czym
jedna osoba może nabyć tylko cztery bilety.
Jednym z elementów, który dopingował
nas do uczestnictwa w tym roku, był fakt,
że w partii Lohengrina śpiewał nasz rodak
Piotr Beczała. Złożyliśmy więc zamówienie
na ten właśnie spektakl. Od tego momentu
sprawa przestaje być już prosta i dalszymi
drogami do posiadania wymarzonych biletów kieruje „ślepy los”, który to w okolicach
marca poinformował nas, że niestety biletów w tym roku nie dostaniemy, nie należy
się tym jednak martwić, bo są tacy, którzy
na możliwość zakupu biletów czekają już
kilka lat. Jednak dano nam pewną szansę.
Otóż 7 kwietnia, w niedzielę, od godziny

14.00 zostaliśmy zaproszeni do licytacji
pozostałych jeszcze, zapewne zwróconych
biletów. No i zaczęło się. O „Lohengrinie”
oczywiście po pół godziny licytacji nie było
już mowy. Zdaliśmy się więc znowu na los
i już po trzech godzinach ślęczenia przed
komputerem… mamy! Ale na dwa różne
spektakle i nie obok siebie. Potem tylko
trzeba zapłacić w przeciągu pół godziny
i to wszystko. Jedziemy!
Ryszard Wagner jest twórcą współczesnej idei festiwali. To on organizując
festiwal w Bayreuth w 1876 roku dał przekonywający przykład syntezy aspektów artystycznych, towarzyskich i turystycznych.
Młody Wagner dzięki swemu ojczymowi bardzo wcześnie zaczął się interesować teatrem. Pierwszą operę zobaczył
w wieku pięciu lat. W wieku siedmiu lat

Anna i Aleksander Dziadeccy w parku przed Teatrem Festiwalowym Bayreuth.

53

Nasze recenzje

grał małego Wilhelma w „Wilhelmie Tellu”.
Jako młodzieniec począł interesować się
legendami celtyckimi. Przeczytał między
innymi XIII-wieczny epos Gottfrieda ze
Strasburga „Tristan i Izolda”. Płomienny
romans z Matyldą Wesendonck skłonił go
do przelania na papier (również nutowy)
swoich miłosnych rozterek.
W liście do Liszta pisał: „Ponieważ
w swoim życiu nigdy nie cieszyłem się
prawdziwym szczęściem miłości, chcę
wznieść temu najpiękniejszemu z marzeń
pomnik, w którym miłość powinna się
ostatecznie nasycić”. Uczucie to „spadło”
nań podczas intensywnych prac nad „Pierścieniem Nibelunga”. Wiedział, że nie jest
w stanie wystawić tetralogii, która de facto
miała być urzeczywistnieniem jego idei
„sztuki totalnej”. Jej założenia przedstawił w fundamentalnym i reformatorskim
traktacie „Opera i dramat”. Była to reakcja
na styl opery włoskiej i francuskiej, w której treść dramatyczna zeszła na drugi plan
ustępując miejsca muzyce, tworzonej jedynie z myślą o efektownych popisach śpiewaków. Wagner dążył do stworzenia dzieła
na wzór dramatów greckich, w którym
słowo, muzyka i gest byłyby wprzęgnięte
w służbę akcji dramatycznej. Kompozytor
porzucił tradycyjną formę operową z podziałem na „numery”. Potraktował operę
jako organiczną całość zależną od rozwoju
akcji dramatycznej. Wprowadził motywy
przewodnie towarzyszące postaciom,
uczuciom czy stanom psychicznym. Stworzył typ „niekończącej się melodii”. Orkiestrę traktował symfonicznie.
Pragnął na początku wystawić dzieło
skromniejsze od tetralogii, które potwierdzałoby słuszność jego założeń teoretycznych. Uważał, że krótsze dzieło będzie
łatwiej wystawić. Poza tym ogarnięty
„ogniem miłości” i tak nie był w stanie
zająć się niczym innym. Jednak nawet dziś
wystawienie „Tristana i Izoldy” stanowi
probierz dla wykonawców pod względem
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muzykalności, pamięci i wytrzymałości
zarówno fizycznej, jak i głosowej. Jedynym
teatrem, który początkowo wykazał zainteresowanie utworem, była Opera Wiedeńska. Jednakże po 60 próbach (a jak twierdzą
inne źródła – po 77) postanowiono odłożyć
wykonanie tego utworu. Stwierdzono, że
opera jest „niewykonalna”. Śpiewacy nie
byli w stanie opanować pamięciowo gigantycznych partii. Dopiero, gdy opiekę
nad Wagnerem roztoczył król bawarski
Ludwik II, udało się wystawić dzieło w monachijskim teatrze w czerwcu 1865 roku.
Pierwsza inscenizacja w Bayreuth miała
miejsce w 1886 roku. Polska prapremiera
odbyła się w Warszawie w 1921 roku, pod
dyrekcją Emila Młynarskiego, z Heleną
Zbroińską-Ruszkowską i Ignacym Dygasem.
To, co miało być łatwym i szybkim
sposobem rozwiązania problemów finansowych, okazało się prekursorskim dziełem
muzycznym. System dur -moll osiągnął
w „Tristanie i Izoldzie” swe ostateczne
granice. Wyraźna chromatyka, wyrażająca się w najostrzejszych dysonansach,
znosi w dużym stopniu tonalność dur-moll. Akord wyeksponowany na wstępie
motywu miłości zyskał miano „akordu
tristanowskiego”. W operze występuje 30
motywów przewodnich wykorzystanych
w partii orkiestrowej. Wagner zastosował
nowe pomysły w zakresie instrumentów,
jak na przykład tuba wagnerowska.
Studiując jednocześnie filozofię
Schopenhauera uważał, że prawdziwy dramat rozgrywa się w sferze wewnętrznej,
przy ubogiej akcji zewnętrznej. „Tristan
i Izolda” jest dziełem pesymistycznym.
Głosi ono, że świat jest jedynie miejscem
cierpienia, a ideału szczęścia nie da się
osiągnąć w życiu doczesnym, które jest
tylko oczekiwaniem na śmierć. Śmierć
Izoldy jest triumfem ducha wyzwalającego
się wreszcie z wszelkich więzów namiętności, cierpień, lęku i tęsknoty. Wagner po-

dzielał opinię Schopenhauera, że „sztuka
jest jedynym lekarstwem na ból istnienia”.
Bayreuth to miasto w Bawarii, w którym Wagner mógł spokojnie osiąść dzięki
mecenatowi króla Ludwika II. Po wielu
latach ciągłej ucieczki po całej Europie
przed wierzycielami oraz przed organami
władzy państwowej za udział w rewolucji mógł wreszcie w komforcie oddać się
pracy. W 1871 roku Wagner postanowił, że
będzie ono miejscem festiwali jego twórczości.
22 maja 1872 roku, w dniu 59. urodzin Wagnera, odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod stały
gmach festiwalowy. Teren pod to przedsięwzięcie Mistrz otrzymał nieodpłatnie.
Miasto posiadało piękny Teatr Margrabiów
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(który członkowie naszego Stowarzyszenia
zwiedzali w drodze do Monachium w lipcu
2014 roku), ale stanowił on kwintesencję
tego, z czym walczył Wagner. Budynek to
istny barokowy cukiereczek: mnóstwo detali, ozdób, przepysznie zdobionych lóż –
przerost formy nad treścią. Wagner sądził,
że takie warunki nie pomagają skupić się
nad istotą przedstawienia – jego treścią
podkreśloną muzyką. Uważał, że przedstawienia powinny się odbywać w teatrze
pozbawionym pysznego wystroju, po
starannych próbach i wedle jasnej koncepcji stylistycznej. Widownia musi być
zbudowana na kształt amfiteatru, aby zapewnić perfekcyjną słyszalność z każdego
miejsca (dlatego nie ma lóż bocznych),
a orkiestra ukryta w kanale, niewidoczna

Sala teatru festiwalowego Bayreuth.
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dla publiczności. Dźwięk dociera najpierw
przez szczelinę do wykonawców, a potem
na widownię. Każdy instrument orkiestry
jest lepiej słyszalny dla śpiewaków, głosy
nie giną w dźwięku orkiestry (nawiasem
mówiąc koncepcja „ukrytej orkiestry”
zdarza się i dzisiaj, choć z zupełnie innych
względów. Na przykład podczas festiwali
w Moerbisch lub Steinbruch widownia też
nie widzi orkiestry grającej w zamkniętych,
odrębnych pomieszczeniach, a publiczność
słyszy ją za pośrednictwem aparatury nagłaśniającej). Te założenia zostały ściśle
zrealizowane w nowo wybudowanym
gmachu teatru festiwalowego.
Zakończenie prac budowlanych nastąpiło 1 sierpnia 1875 roku. Wagner już od
kwietnia 1874 zamieszkał z rodziną w willi
Wahnfried (dzięki wsparciu finansowemu
króla Bawarii Ludwika II). Próby do pierwszego festiwalu rozpoczęły się 3 czerwca
1876 roku.
Zarówno sam budynek, jak i idea
wydarzenia są nierozłącznie związane
z tetralogią. Na pierwszym festiwalu wystawiono „Zygfryda” i „Zmierzch bogów.”
Początkowo Wagner nie chciał dopuścić
do samodzielnego wystawiania poszczególnych części, uległ jednak prośbom
swego mecenasa – króla Bawarii Ludwika
II. Przybyli znamienici goście: wspomniany
król, cesarz niemiecki Wilhelm I, cesarz
brazylijski Dom Pedro II, Wielki książę Saksonii-Weimaru, austriacki książę Rudolf.
Spośród innych, niekoronowanych gości
– Camille Saint-Saëns, Anton Bruckner,
Piotr Czajkowski. Wraz z powstaniem festiwalu wykształciła się elita publiczności.
Subwencje były jednak niewystarczająco
wysokie i pierwsza edycja zakończyła się
klęską finansową.
Ostatni za życia Wagnera festiwal
odbył się w 1882 roku. Wystawiono „Parsifala”. W testamencie Wagner zastrzegł, że
to misterium może być wystawiane tylko
w Bayreuth, jednak król Ludwik kazał sobie
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po śmierci Wagnera wystawić prywatnie
„Parsifala” jako uroczyste nabożeństwo
żałobne. Od roku 1892 zaczęto wystawiać
także inne poza tetralogią dzieła Wagnera.
W 1924 roku, sześć lat po I wojnie światowej, syn Ryszarda Siegfried Wagner
wskrzesił festiwal. Pierwszych nagrań dokonano w 1927 roku.
W okresie władzy nazistowskiej
festiwale odbywały się niejednokrotnie
z udziałem Adolfa Hitlera, który był zaprzyjaźniony z rodziną Wagnerów. Opery
Wagnera były w hitlerowskich Niemczech
uważane za wyraz heroiczno -niemieckiego światopoglądu. Może dlatego przyznawanie się w Polsce do zainteresowania
muzyką Wagnera przyjmowane bywa
z pewnym niedowierzaniem, niekiedy ze
skrywaną niechęcią.
Dzisiaj Festiwal Wagnera w Bayreuth
pozostaje wielkim misterium jego muzyki.
W dniu spektaklu sznur Niemców (język
inny niż niemiecki wśród publiczności
można usłyszeć nader rzadko) w strojach
wieczorowych zmierza w upale – jest początek sierpnia – przez park do gmachu
teatru. Przy okazywaniu biletów zakupionych drogą internetową uprzejmie, ale
stanowczo sprawdzane są dokumenty
tożsamości. Na sali akceptowalne jest
zdjęcie marynarek (teatr nie ma klimatyzacji). Pomysł próby wejścia na salę po rozpoczęciu spektaklu nikomu nie przyjdzie
nawet do głowy. Przedstawienie zaczyna
się o godzinie 16, kończy o 21.55 (Wagner
w swojej „operze integralnej” zaplanował nie tylko muzykę, scenę i poezję, ale
również przebieg spektaklu – rozpoczęcie
o 16, drugi akt o 18, a trzeci o godzinie
20). Są dwie godzinne przerwy, w czasie
których publiczność opuszcza gmach teatru festiwalowego rozchodząc się po
parku, w którym zlokalizowane są punkty
gastronomiczne, ale też po okolicznych
ulicach, gdzie także znajdują się knajpki
i piwiarnie. Część gości (jak wspomnieli-

śmy – w strojach wieczorowych) rozkłada
na trawnikach specjalne kosze piknikowe.
Ponieważ dzwonki kończące przerwę nie
byłyby dla nikogo słyszalne, w stosownym
czasie z balkonu gmachu grane są fanfary
(cztery puzony i cztery trąbki), odpowiednio jedno-, dwu- i trzykrotnie. Przez cały
czas wielogodzinnego spektaklu na sali
panuje idealna, pełna skupienia cisza. Nikt
nawet nie drgnie.
Warto przypomnieć, że już w czasie
prawykonania „Złota Renu” 22 września
1869 roku publiczność wytrwała bez chwili
przerwy, a przede wszystkim bez pauz między aktami (tak wówczas wystawiono tę
operę). Recenzenci pisali o osobliwym czarze, jaki wywiera ta muzyka. Pochłonięci
nią byli nawet ci, którzy przyszli źle nastawieni. Jak to niezwykle celnie ujął Piotr
Kamiński w przewodniku „Tysiąc i jedna
opera”: „gęstość orkiestrowej faktury wymyka się świadomości, hipnotyzując zmysły”.
W latach 50. XX wieku kierownictwo
Festiwalu w Bayreuth przejmują wnuki
kompozytora – Wieland i Wolfgang. Wprowadzają nowy, tak zwany bayreucki styl
wagnerowski. Scenografia ograniczona
jest do minimum, istotną rolę odgrywa
ruch sceniczny i światło. Kierują się zasadą
„niedostrzegalnego teatru”. Odtwórcy
głównych ról – Wolfgang Wildgassen
(Tristan) i Birgit Nilsson (Izolda) stanowią
przez wiele lat „wymarzoną parę”. Na marginesie warto zauważyć,że uznawana za
największą Izoldę stulecia norweska śpiewaczka Kirsten Flagstad (1895–1962) nigdy nie wystąpiła w Bayreuth. Natomiast
najbardziej znany tenor wagnerowski lat
dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych Melchior Lauritz (1890–1973) od
swojego debiutu w Barcelonie w 1929
roku zaśpiewał partię Tristana 223 razy.
Arturo Toscanini nazwał go „Tristanissimo”.
W historii festiwalu zdarzały się
inscenizacje mniej lub bardziej awangar-
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dowe. W trzy lata po śmierci Ryszarda
Wagnera, 25 lipca 1886 roku, Cosima Wagner wyreżyserowała „Tristana i Izoldę”,
a w lipcu 1927 roku dzieło to wystawił Siegfried Wagner. W lipcu 1981 w Bayreuth
„Tristana i Izoldę” reżyserował Jean-Pierre
Ponnelle, w romantyczno - realistycznych
obrazach.
Przedstawienie „Tristana i Izoldy”,
które obejrzeliśmy 9 sierpnia ubiegłego
roku, poprowadził Christian Thielemann,
dyrygent, który debiutował w Bayreuth
w 2000 roku i od tego czasu jest stałym dyrygentem Festiwalu. Niejednokrotnie podziwialiśmy go również w naszej telewizji
przy okazji transmisji koncertów z Opery
Drezdeńskiej oraz dyrygującego koncertem noworocznym z Wiednia 1 stycznia
2019 roku.
Scenografia I aktu, której autorem
jest Frank Philipp Schloessmann przedstawia okręt, którym Tristan wiezie do
króla Marka jego narzeczoną – Izoldę.
Widzimy obraz stechnicyzowany, wręcz
industrialny: pokłady, relingi, windy, burty.
Natomiast pozostałe akty są pod względem scenografii bardzo minimalistyczne
– głównie występuje gra świateł. Duża tu
zasługa kierownika światła – Reinharda
Trauba.
Bardzo interesująco rozwiązany został problem domniemanych majaczeń
sennych czy chorobowych Tristana – ukazująca się w różnych punktach trójwymiarowej przestrzeni scenicznej, różnej
wielkości, w różnym oświetleniu, ale zawsze w czworościennych, przestrzennych
ramach ta sama postać Izoldy. Wyglądała
ona realistycznie, a przy tym była wysmakowana plastycznie.
To, co najbardziej zdumiewało
i zachwycało
w tym
przedstawieniu,
to nieprawdopodobna forma śpiewaków – tytułowych bohaterów. Do końca
przedstawienia zachowali siłę, blask i niezawodność głosu.
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Partię Tristana zaśpiewał amerykański tenor bohaterski – Stephen Gould. W tej
roli występował już w Hamburgu, Wiedniu,
Berlinie. To postawny mężczyzna o wagnerowskim głosie. Wielki monolog Tristana
„Muss ich dich versteh’n” zabrzmiał dramatycznie, przekonywająco i perfekcyjnie.
Właśnie to odczucie, że na pewno śpiewak
bez błędu wykona wszystko, co napisane
w nutach, pozwalało z lubością zagłębić
się w smakowanie muzyki.
Partię Izoldy wykonywała Petra Lang,
niemiecka śpiewaczka specjalizująca się
w partiach wagnerowskich. Śpiewa je
w Dreźnie, Monachium, Wiedniu, Tokio,
Paryżu, Budapeszcie. Soprany wagnerowskie raczej rzadko mają posturę wiotkiego
dziewczątka. Petra Lang to przystojna
kobieta o urodzie niemieckiej. Potężny
Stephen Gould stanowił z nią dobraną
parę. Jej silny, o miłej barwie głos brzmiał
świeżo od początku do końca przedstawienia zwieńczonego śmiercią miłosną Izoldy
(Liebestod – wagnerowski neologizm).
Podobał się także odtwórca partii
króla Marka – bas Georg Zeppenfeld. To
Niemiec, który występuje w najważniejszych domach operowych Europy i USA. To
rola mroczna, posępna, tragiczna, a ucharakteryzowanie go na mafioso jeszcze bardziej pogłębiało to wrażenie.

Może zbyt duże oczekiwania wiązaliśmy z pięknym apelem Brangeny z II
aktu, który w wykonaniu Christy Mayer
przeszedł niemal bez echa. Nie do końca
zachwycił odtwórca roli Kurwenala – Greer
Grimsley, czołowy bas wagnerowski,
znany w największych teatrach operowych
świata.
„Tristan i Izolda” to opera kameralna;
udział chóru w akcji scenicznej jest znikomy, a przede wszystkim nie występują
hitowe partie chóralne tak charakterystyczne dla „Lohengrina”, „Tanhausera”,
czy „Holendra Tułacza.”
W sumie – piękne przedstawienie,
perfekcyjnie wykonane, w optymalnym
otoczeniu – prawdziwe misterium muzyki
Wagnera.
„Parsifal” jest ostatnim dramatem
muzycznym Wagnera i jedynym napisanym specjalnie dla teatru w Bayreuth
i nierozerwalnie z nim związanym. Temat
zainteresował kompozytora w 1845 roku,
kiedy poznał epos dworski Wolframa
z Eschenbach opiewający życie i czyny
króla rycerstwa na Monsalvacie. Pierwszy
pomysł, koncepcja, która legła u podstaw
„Parsifala”, zaistniała już w roku 1848
w szkicu do dramatu „Jezus Nazarejski”.
Pojawia się tu protoplastka Kundry – Maria Magdalena, nawrócona grzesznica.

Tristan i Izolda Bayreuth 2019.
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Zresztą protoplastka Kundry ma także
swój prapoczątek w koncepcji dramatu
muzycznego na kanwie tematu buddyjskiego „Zwycięzcy” – to Czandalka, w poprzednim wcieleniu grzesznica, w nowym
wcieleniu pokutuje i zostaje „wybawiona”.
Wagner w liście do swego protektora króla
Ludwika II Bawarskiego szkicując zamiar
stworzenia „Parsifala” określa koncepcję
swego dzieła: to odkupienie Odkupiciela
poprzez Parsifalowe jasnowidzenie świata,
który z naiwnego głupka, mordującego
boskie stworzenie (łabędź), przeistacza się
w czystego Apostoła Germańskiego.
Dopiero w kwietniu 1877 roku Wagner skompletował libretto, a przez pięć
lat następnych komponował muzykę. „Parsifal” ostatecznie ukończony w styczniu
1882 roku miał premierę już 26 lipca i aż
do pierwszego wydania partytury w 1913
roku scena w Bayreuth miała wyłączne
prawo do jego wystawiania. Tematyka
„Parsifala” jest syntezą idei zawartych
w różnych wersjach legend o świętym Graalu i odzwierciedla przekonanie Wagnera,
że „tam, gdzie religia staje się sztuczna,
zadanie ratowania ziarna religii przypada
sztuce”. Akcentując ideowe przesłanie
kompozytor dookreślił dzieło jako „uroczyste misterium sceniczne”, a epicką akcję
opowieści nie tyle rozwinął, co przedstawił
w długich monologach. W sferze ideowej
Wagner połączył dogmaty religii chrześcijańskiej z buddyzmem i elementami filozofii Schopenhauera. Naczelne przesłanie
zawarte w słowach „przez litość świadom
prostaczek czysty” głosi współczucie dla
cierpienia innych i wyrzeczenie się zmysłowej szczęśliwości dla celu zbawienia. Od
strony artystycznej „Parsifal” jest wcieleniem wagnerowskiej koncepcji totalnego
dzieła sztuki.
„Stary wąż znowu zwyciężył, starsi
panowie ocierali łezkę” – wyraził się po
prapremierze filozof Fryderyk Nietzsche.
I już z powagą stwierdził: „Czy Wagner
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napisał kiedy coś równie doskonałego!” Po
tym ostatnim dziele zostało kompozytorowi, który zrewolucjonizował świat opery,
już tylko kilka miesięcy życia.
„Parsifal” Uwe Erica Laufenberga,
który mieliśmy szczęście oglądać 5 sierpnia
na tegorocznym festiwalu w Bayreuth, był
wystawiany po raz ostatni w swej obecnej
produkcji, a po raz pierwszy został wykonany w 2016 roku, krótko po kilku atakach
terrorystycznych w Niemczech i innych
krajach. Jego przesłanie podobno inspirowane było słynnymi słowami Beethovena:
„Alle Menschen werden Brüder” (wszyscy
ludzie stają się braćmi). Niemniej jednak
rozeszły się pogłoski, że jego inscenizacja
będzie zawierać odniesienia, być może
obelgi względem wyznawców innych religii, Żydów lub muzułmanów.
Przedstawienie zaczyna się w mniej
więcej współczesnych czasach w zrujnowanym po bitwie kościele w południowym
Iraku. Rycerze Wagnera to chrześcijańscy mnisi, a ich przywódca Gurnemanz
(tutaj wspaniała rola ulubieńca Bayreuth Günthera Groissböcka) ma czapkę
z dzianiny, okulary i wygląda jak imam.
Podczas Preludium widzimy, że udzielili
schronienia uciekinierom, którzy o świcie
zbierają swoje rzeczy, aby opuścić kościół.
Na wszelki wypadek siły specjalne USA
przechodzą przez scenę niosąc rzeźbę Jezusa na krzyżu. Kundry pojawia się po raz
pierwszy w burce. Uderzające jest jednak
to, że różne kultury i religie nie kolidują ze
sobą, ale współistnieją, co było najczęściej
pomijane w poprzednich komentarzach na
temat tego przedstawienia.
Amfortas pokazany jest w kąpieli
w ogromnej chrzcielnicy, a reżyser wiąże
go z figurą Chrystusa zdjętą z krucyfiksu
na początku I aktu, czczonego i owiniętego
w całun przed przeniesieniem do bocznej
kaplicy. W rezultacie powstaje zaskakująco
piękna scena aktu I, w którym Amfortas
(Ryan McKinny wyrażający wieczny ból
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Andras Schager (Parsifal) i Kobiety - Kwiaty

zarówno swoimi ruchami, jak i wrażliwym
śpiewem) stoi ubrany w białą przepaskę
biodrową i koronę z cierni, a Święty Graal
jest użyty zgodnie ze swoim pierwotnym
celem, by otrzymać krew z jego nigdy nieleczonej rany, a następnie użyty do świętej
komunii przez mnichów, obserwowany
przez muzułmanów i Żydów.
Kiedy Parsifal strzela do łabędzia –
poza sceną – młody chłopak w czerwonej
koszulce i krótkich spodniach pada martwy na scenę. To kolejny obraz który trudno
rozgryźć, podobnie jak pytanie: dlaczego
trzy manekiny siedzą od początku spektaklu na szczycie sceny? Parsifal pojawia
się z kuszą i widzimy znajomego, raczej
nierealistycznego, białego łabędzia. Koniec I aktu zamyka oszałamiające kilka minut wideografii Gérarda Naziriego, kiedy
opuszczamy Ziemię, pozornie wyruszając
poza naszą galaktykę.
Akt II rozpoczyna się w łaźni tureckiej modlitwą Klingsora w spódniczce,
w kierunku Mekki. Wygląda na to, że przetrzymuje zakładnika Amfortasa – trudno
odgadnąć czy jest to „realny czas” czy częściowa retrospekcja? Następnie oglądamy
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go porywającego Kundry, zmuszającego ją
przy pomocy krucyfiksu z zakończeniem
w kształcie fallusa do uwiedzenia Parsifala
oraz szpiegującego Kundry, jak i Parsifala,
z górnego pokoju wypełnionego dużą
liczbą krucyfiksów. Kobiety-Kwiaty początkowo są w burkach, które zdejmują, by wyglądać jak dziewczęta z haremu. Parsifal
wchodzi wyglądając jak snajper w czarnych
sportowych okularach; wkrótce zostaje
pozbawiony ekwipunku oraz bojowego
odzienia i oddaje się rozkosznej kąpieli
w ramionach dziewcząt. Kundry (Elena
Pankratova, w świetnej formie wokalnej
i aktorskiej) dominuje w większej części
tego aktu, zwłaszcza w scenie kuszenia,
kiedy w najważniejszym momencie aktu II
Laufenberg zmusza ich oboje do opuszczenia sceny, aby Parsifal, znów jako amerykański snajper, mógł odłożyć swój karabin
maszynowy i złapać ręką rzuconą w niego
włócznię Klingsora (pierwotnie odebraną
Amfortasowi). Parsifal łamie ją, aby z kawałków zrobić znak krzyża, a wtedy zło
niknie i upada, a wraz z nim wszystkie
krzyże Klingsora spadają na scenę.
Akt III dzieje się wiele lat później,

w ruinach kaplicy, które odzyskuje przyroda,
z pochylonym
Gurnemanzem
trzymającym „świętą” wodę w lodówce
i szarawymi włosami Kundry czekającymi
na Odkupiciela. Parsifal rzeczywiście przybywa, tym razem w czarnym mundurze.
W muzyce Wielkiego Piątku młodzi ludzie
ubrani jak podróżnicy-ekolodzy wchodzą
i bawią się nago pod wodospadem usytuowanym z tyłu sceny. Gdy Parsifal rozgrzesza siedzącą na wózku inwalidzkim
Kundry, czci ją przyszłe pokolenie. Imponujące wideo pokazuje walenie w dzwon
i chrzest w rwących wodach trzech Wagnerów: Winifred, Wolfganga i samego
Richarda! Wszystko się otwiera i wracamy
do pierwotnego otoczenia kościoła, jak
w akcie I. Trumna Titurela zostaje przyniesiona. Amfortas z cudownie zabliźnioną
raną odmawia przelania krwi pomimo
protestów swoich rycerzy oraz tłumu zapalonych wyznawców wszystkich głównych religii świata. Kiedy Parsifal, obecnie
wyglądający jak współczesny kaznodzieja,
przywraca włócznię i wrzuca ją do trumny,
wszyscy inni podążają za nią z religijnymi
artefaktami i ubraniem. Wszyscy na scenie
wchodzą w lekką mgłę, jakby potwierdzając, że przyszłość jest w naszych rękach…
A potem – niemal półgodzinne owacje, oczywiście jak to na Bayreuth przystało, z głośnym tupaniem.
Mocą tego Parsifala była mistrzowska
współpraca dyrygenta Siemiona Bychkowa
z niezwykłą Orkiestrą Festiwalu Bayreuth
i jej niesamowite brzmienie. Perfekcyjne
przygotowanie orkiestry zdradzała realizacja licznych ustępów solowych, często
zawierających kluczowe dla dramaturgii
dzieła motywy przewodnie. Aż trudno
uwierzyć, że przedstawienie trwa pięć
godzin, tak bardzo wciąga i niemal hipnotyzuje wagnerowska muzyka, jej całe bogactwo.
Z rolą Parsifala wiąże się paradoks, bo
jej trudności wokalne wymagają doświad-
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czonego solisty. Ponieważ jednak ów boży
prostaczek to według wskazówek libretta
młody chłopak, który dopiero wchodzi
w życie, potrzeba kogoś o odpowiedniej
do tego aparycji. Andreas Schager był
w stanie pogodzić te dwa wymogi. Był
przekonujący dzięki swej sztuce wokalnej.
Jego głos pięknie rozwinął się w II akcie,
w scenie, w której Kundry uwodzi Parsifala, a ten ma przed oczami wizję włóczni
Chrystusowej. Ulubieniec festiwalu Günther Groissböck jako Gurnemanz dzięki
swemu ekspresyjnemu głosowi pozwalał
słuchaczom bardziej zaangażować się
w długą narrację aktu I niż czasem wydaje
się to możliwe. Ryan McKinny jako Amfortas zaśpiewał wielki okrzyk „Erbarmen!”
rzeczywiście budząc współczucie dla cierpienia jego postaci. Elena Pankratova nie
jest jedną z najbardziej pociągających pod
względem fizycznym odtwórczyń Kundry,
zaprezentowała się jednak jako porywająca aktorka śpiewająca. Derek Welton był
stanowczym czarodziejem Klingsorem;
podczas gdy Wilhelm Schwinghammer
wniósł potężne dźwięki do roli Titurela.
Natomiast Kobiety - Kwiaty miały dobrze
wyważone głosy, tańczyły i śpiewały, jakby
naprawdę dobrze się bawiły.
Sama Produkcja Laufenberga, pomimo zagadkowych szczegółów, sprawiła wrażenie starannie zaprojektowanej
i przemyślanej. Nadal aktualne pozostaje
jednak pytanie, które Gurnemanz zadaje
Parsifalowi pod koniec Aktu I: „Czy rozumiesz, co widziałeś?”
„Ale to jest muzyk, ten Wagner, niech
go kule biją!”, jak powiedział ongiś Stanisław Moniuszko.
____________________
Autorzy wykorzystali informacje zawarte w:
1. Piotr Kamiński, „Tysiąc i jedna opera”, PWM 2008
2. „Kronika opery”, Wydawnictwo „Kronika”
3. „Tristan und Isolde”, program przedstawienia
4. „Parsifal”, program przedstawienia
5. strona internetowa Bayreuther Festspiele
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Marta Lizak

„Carska narzeczona” Nikołaja Romskiego-Korsakowa
w Operze Narodowej w Tallinnie
W ostatnim dniu października miałam okazję zobaczyć inscenizację opery
„Carska narzeczona” Nikołaja Romskiego-Korsakowa w Estońskiej Operze
Narodowej. Premiera tego przedstawienia odbyła się w styczniu 2019 roku.
Wyreżyserował je pracujący w Petersburgu Jurij Aleksandrow, autorem
scenografii był Wiktor Gerasimenko, dyrektor artystyczny Nowej Opery
w Moskwie, kierownictwo muzyczne sprawował Jüri Alperten.

Budynek Estońskiej Opery Narodowej i Baletu.
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Sama inscenizacja bardzo przypadła
mi do gustu. Akcja umiejscowiona została
nie w XVI-wiecznej Rosji, a w Związku
Sowieckim za czasów Stalina. Podczas
uwertury wyświetlane były filmy z epoki
sławiące sukcesy komunistycznego kraju
– od osiągnięć sportowych, przez gospodarcze, aż po okolicznościowe marsze
i defilady odbywające się pod okiem Wielkiego Wodza. Wszelkie odniesienia do Ojca
Narodu w oryginale dotyczące cara Iwana
Groźnego tutaj nabierały innego znaczenia. Wprawdzie sojusz tronu i ołtarza
bardziej pasowałby do Putinowskiej Rosji,
niemniej w tej inscenizacji owa koncepcja
się obroniła. Kostiumy bohaterów stylizowane były na czasy sowieckie, tłum sławiący władcę i wierni wychodzący z cerkwi
nosili stroje ludowe. Ciekawie pomyślana
została scenografia. Poza projekcjami wideo sytuującymi akcję w konkretnych porach roku (opadające liście, padający śnieg)
na środku sceny umieszczono ruchomą
drewnianą konstrukcję przypominającą
altanę ze stylizowanymi wrotami i kopułą. W zależności od przebiegu wydarzeń
stawała się ona przejściem do innych pomieszczeń, cerkwią lub gankiem domu.
Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że poziom wokalny solistów był
rozczarowujący. Baryton Aare Saal partię
oprycznika Grigorija Griaznoja śpiewał
z zaciśniętą krtanią. Wprawdzie z aktu na
akt brzmiał coraz lepiej, jednak nie udało
mu się osiągnąć w pełni satysfakcjonującego poziomu. Mezzosopranistka Helen
Lokuta nie błyszczała w roli Lubaszy, kochanki Griaznoja. Najlepszą może kreację
wokalną stworzyła sopranistka Kristel
Pärtna w partii Marfy, choć pełnię możliwości osiągnęła dopiero w ostatnim akcie,
gdzie miała też okazję popisać się talentem
dramatycznym. Najsłabszym ogniwem
przedstawienia był zdecydowanie tenor
Reigo Tamm w partii ukochanego Marfy,
bojara Iwana Łykowa. Mimo słusznej po-
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stury jego głos brzmiał słabo w każdym
rejestrze, a już góra skali jego głosu pozostawiała najwięcej do życzenia. W miarę
poprawnie wypadł bas Priit Volmer w roli
kupca Wasylego Sobakina, ojca Marfy oraz
sopranistka Janne Ševtšenko w partii Domny Saburowej. Jak na scenę narodową
rozśpiewanego kraju, za jaki uchodzi Estonia, nie jest to zbyt wielkie osiągnięcie...
Nie zachwycała też szczególnie
gra orkiestry. Była poprawna, z niewielkimi usterkami, ale w żaden sposób nie
emocjonująca. Inna sprawa, że „Carska
narzeczona” nie jest operą szczególnie
porywającą ani pod względem formy,
ani treści. Opowieść o miłości Griaznoja,
który zakochawszy się w Marfie zaręczonej
z Łykowem próbuje wywołać w niej wzajemność za pomocą tajemniczej mikstury,
podmienionej na truciznę przez pałającą
zemstą Lubaszę, nie bardzo pozwala na
utożsamienie się z bohaterami. Najmocniejszymi może momentami dzieła są arie
dwóch bohaterek kobiecych: Lubaszy, która
opłakuje utracone uczucie Griaznoja, oraz
umierającej Marfy. Z nich dwóch w opisywanym przeze mnie przedstawieniu tylko
ta ostatnia zdołała wywołać silniejsze
emocje.
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Anna Gryczka-Dziadecka

„Sewilskie” opery na 96. Festiwalu Operowym
w Arena di Verona

Zachęceni przykładem naszych koleżanek z Krakowskiego Stowarzyszenia
Miłośników Opery – Marty i Małgosi, postanowiliśmy również wybrać się na
Festiwal Operowy do Werony.

Arena di Verona.
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W starożytnym amfiteatrze od
wielu lat odbywają się letnie spektakle operowe. Przypadkiem wybraliśmy
dwie opery, których akcja dzieje się
w Sewilli – „Carmen” i „Cyrulika sewilskiego”. Jak się okazało na miejscu –
nie dość dokładnie przestudiowaliśmy
wcześniej uwagi techniczne naszych
koleżanek odnośnie miejsc w amfiteatrze, gdzie akustyka jest najlepsza.
Wybraliśmy miejsca w centrum areny, a nie we właściwej części amfiteatralnej. W gronie zainteresowanych
czterech inżynierów wytłumaczyliśmy
sobie – niestety post factum – dlaczego nasze miejsca nie zapewniały nam
komfortu akustycznego.
Zszokowani byliśmy zwyczajami
dotyczącymi informacji na temat wykonawców. Zakupiliśmy w stosownym
stoisku program – ale bez obsady oraz
otrzymaliśmy poster, reklamujący cały
festiwal. Dokupiliśmy drugi poster, na
którym była obsada. Nasze zainteresowanie wzbudziło nazwisko Erwina
Schrotta (byłego męża Anny Netrebko)
jako Escamilla. Jakież było nasze rozczarowanie, gdy lektor przed samym
spektaklem podał inną obsadę. Jak się
okazało w przerwie, można było bezpłatnie otrzymać wydrukowany zestaw wykonawców.
Natomiast pełni uznania byliśmy dla tempa napełniania amfiteatru i opuszczania go. Również
infrastruktura, czyli barki i toalety,
była zadowalająca. Przekrój strojów
zarówno panów, jak i pań był szeroki – od wieczorowych kreacji do niezobowiązujących dżinsów. Zaciekawiła nas kontrola „lepszych” miejsc.
Chwilę przed rozpoczęciem spektaklu bileterki notowały puste miejsca
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w sektorze najdroższych biletów i po
przerwie sprawdzały, czy na pewno
zasiadają w nich uprawnione osoby;
byliśmy świadkami przymusowych
przenosin spryciarzy, którzy nieprawnie w nich zasiadali.
Olbrzymia
scena
plenerowa rządzi się swoistymi prawami.
Stawia przed wykonawcami duże
wyzwania.
Wymaga
wystawnej
scenografii, tłumu statystów i interesującego ruchu scenicznego.
W tym
przedstawieniu
chwilami na scenie było kilka wielkich
ciężarówek
w ruchu.
W niektórych momentach paradowało kilka koni, które sprawiały nieco kłopotów: a to poniosły, a to spłoszyły się,
a to zrzuciły artystę z grzbietu.
W pierwszej chwili przeżyliśmy szok. Wydawało nam się, że
orkiestra gra cicho i „płasko”. A zapowiadało się obiecująco, gdy
oglądaliśmy aparat wykonawczy,
w tym 4 harfy. Również soliści nie
brzmieli pełnią głosu. Być może „nie
czuli” hiszpańskich klimatów. Brakowało w tym przedstawieniu żaru,
energii, temperamentu. Najbardziej
zawiedziona byłam brakiem stylu
w tańcach cygańskich w knajpie Lillas
Pastia.
Czas akcji przedstawienia przeniesiony był w lata międzywojenne,
a właściwie na okres wojny domowej.
Scenografia i kostiumy nawiązywały to tego czasu (m. in. hasłami propagandowymi z tego specyficznego
okresu). Ruch sceniczny był imponujący; rzesza statystów, sensownie poprowadzona, a przede wszystkim paradne
wejście na corridę.
W trakcie przedstawienia bardzo
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przeszkadzały nam służby medyczne,
które stacjonowały blisko nas. To ekipa
czterech ratowników, ubranych w grube buty, wędrujących w pośpiechu
przez metalowe schody. W spektaklu,
w którym uczestniczyliśmy, interweniowali cztery razy. No cóż – vis maior.
Odtwórczyni partii Carmen, Francuzka Geraldine Chauvet, nie miała
w sobie drapieżnego wdzięku uwodzicielki. Śpiewała dobrze, ale bez żaru,
zadziorności. Miała problemy z wyśpiewaniem górnych dźwięków. Nie
miała tańca „we krwi”, więc jej habanera i segedilla, a przede wszystkim
taniec w oberży, były drętwe. Zaskoczeniem był brak kastanietów, a towarzyszyła sobie grą na gitarze(?!). Najlepiej wypadła w arii z kartami, gdzie
nie potrzeba lekkości, frywolności, ale
dramatyzmu. I tu była przekonująca.
Micaelę zaśpiewała Serena Gamberoni. Jak na sopran liryczny ma zbyt
ostry głos. Arię w górach zaśpiewała
pięknie – spokojnie, lirycznie, a jednak dramatycznie. Zupełnie bez echa
przeszedł wzruszający duet z Don Jose
w I akcie. Pamiętam, jak poruszył mnie
ten duet w wykonaniu Roberta Alagnii
i Anity Hartig,w transmisji z Metropolitan Opera.
Partię Don Jose zaśpiewał Francesco Meli. Podobał mi się aktorsko,
bardzo przekonywająco wypadł w scenach dramatycznych w górach, miotając się między Micaelą i Carmen,
a szczególnie w kulminacyjnej scenie
przed zabiciem Carmen. Ładnie zaśpiewał arię z kwiatkiem.
Mieszane uczucia wywołał odtwórca partii Escamilla. Wspaniale
prezentował się w stroju toreadora.
Natomiast kuplety zaśpiewał „pła66

skim” głosem, bez wigoru. Prawdopodobnie można to złożyć na karb jego
niezbyt udanej przeprawy z koniem.
Po prostu wjechał na wierzchowcu, ale
spadł z niego i ledwo zdołał się „wyzbierać” na początek swojej popisowej
arii.
Towarzyszki Carmen – Mercedes
(Clarissa Leonardi) i Frasquita (Barbara
Massaro) wypadły wdzięcznie. To nieduże głosy, ale zaśpiewały poprawnie.
Partię Zunigi śpiewał Luca Dall’Amico.
Jako postać sceniczna przedstawiał się
fatalnie – przypadkowy pacjent sanatorium przeciwgruźliczego w za dużym mundurze. Dysponował słabym
głosem.
Dobry był chór dziecięcy i bardzo
dobry cały chór. Orkiestra pod dyrekcją
Francesco Ivana Ciampa pięknie zagrała Intermezzo przed aktem w górach.
Drugim przedstawieniem oglądanym przez nas był „Cyrulik sewilski”. To opera, której pierwotny tytuł
brzmiał „Almaviva, albo Daremna
przezorność.” Jak wiemy, ta kwintesencja opery buffa poniosła klęskę
w przedstawieniu prapremierowym.
Czy spowodował to nietrafiony zestaw
wykonawców, czy protest wielbicieli
wcześniej pokazywanego „Cyrulika sewilskiego” Paisiella?
Uwertura, którą obecnie wykonuje się przed „Cyrulikiem”, pochodzi
z wcześniejszej opery Rossiniego „Elżbieta, królowa Anglii”.
Nadal mieliśmy podobne pod
względem akustycznym miejsca. Ale
w drugim dniu orkiestra pod dyrekcją
Andrea Battistoni wydawała nam się
lepiej brzmieć. Być może artyści lepiej
czuli się w repertuarze włoskim. Natomiast chór podobał nam się mniej.

W tytułowej partii wytąpił Mario
Cassi, niekwestionowany ulubieniec
publiczności. Dała temu wyraz zmuszając artystę do bisowania popisowej
arii „Largo al factotum della citta”. Dla
nas, którzy mieliśmy przyjemność wysłuchania perfekcyjnego wykonania
tej arii przez Artura Rucińskiego (m .in.
na festiwalu w Krynicy), nie była to aż
taka przyjemność. Nie mniej rzeczywiście artysta zaśpiewał ją dobrze. Stworzył też dobrą postać sceniczną.
Bardzo trudną partię Doktora
Bartolo zaśpiewał Carlo Lepore. To
duże wyzwanie dla basa. Wymaga
niebywałej precyzji, giętkości, chwilami zmusza do słownej „kanonady”.
Można porównać tę rolę z Doktorem
Dulcamaro z „Napoju miłosnego” Donizettiego. I tu, i tam tylko perfekcyjny
wykonawca dostarcza nam przyjemności słuchania. Włoski śpiewak w zasadzie poradził sobie z tym zadaniem.
Rozynę zaśpiewała Nino Machaidze. W oryginale partia ta napisana
była na mezzosopran koloraturowy.
I takim głosem dysponowała śpiewaczka, chyba gruzińskiego pochodzenia. Sławną wokalizę „Una voce
poco fa” zaśpiewała wdzięcznie i poprawnie (choć może nie porywająco).
W duecie z Almavivą była stroną dominującą, a w duecie z Figarem – równorzędnym partnerem.
Trzeba stwierdzić, że najsłabszym
ogniwem spektaklu był odtwórca
partii Hrabiego Almavivy – Leonardo
Ferrando, wyposażony w słaby głos,
o brzydkim timbre. A rola ta śpiewana
była przez licznych wspaniałych wykonawców, poczynając od pierwszego –
Manuela Garcii, który włączył do partytury canzonę „Se il mio nome” (lub
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cavatinę „Ecco ridente in cielo”, jak podają inne żródła). Słynną arię o plotce
zaśpiewał Romano Dal Zovo. Jego bas
nie miał dostatecznej siły, by uwiarygodnić złowróżebne crescendo, zakończone wystrzałem armatnim.
Najbardziej podobał mi się kwintet „Buona sera”. To pogodna, pełna
komizmu scena. Wymaga też oczywiście pięciorga wspaniałych śpiewaków.
Balet towarzyszący niektórym
scenom był nijaki. Nie wnosił elementu dramaturgicznego, nie zmieniał, nie
przyspieszał akcji. Był tłem, „wypełniaczem” miejsca na scenie.
Głównym elementem dekoracji
były olbrzymie róże. Publiczność wydawała się bardziej spontaniczna niż
na „Carmen.” Może bliższa jej była
opera włoska, choć naprawdę obie
opery dzieją się w Sewili.
Zastanawialiśmy się, co się dzieje na festiwalu w razie niepogody.
Niespodziewanie odpowiedź znaleźliśmy w Moerbisch, dokąd udaliśmy się
z Werony. Przypadkowo poznany Niemiec opowiedział nam, jak to w trakcie jednego z przedstawień festiwalu
spektakl był trzykrotnie przerywany
z powodu deszczu. Przerwa za każdym razem trwała ok. 40 min. Następnie akcję wznawiano. Nam udało się
uniknąć takiej niespodzianki. Pogoda
do późnych godzin wieczornych była
piękna.
Udział w festiwalach operowych
jest dużą atrakcją. Plenerowe przedstawienia mogą olśnić wystawnością.
Te najbardziej renomowane gwarantują też dobre wykonawstwo. Jednakże tak jak w życiu – najtrudniej jest
o dobrego tenora.
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Andrzej Gliszewski

„Samson i Dalila” w Berlinie
Camille Saint-Saëns uważał swą muzykę operową, a w szczególności tę operę,
za swą najlepszą. „>Dalila< jest i pozostanie mym głównym dziełem”, pisał
w roku 1878 do swego wydawcy. Żaden inny z jego tytułów operowych nie
zbliżył się do popularności „Samsona i Dalili”.
Materiał na libretto znalazł Saint-Saëns w Biblii, a konkretnie w Księdze
Sędziów. Będąc pod dużym wrażeniem
tradycji oratoryjnej (sam był przez wiele
lat organistą w kościołach paryskich i nauczycielem muzyki kościelnej), zamierzał
użyć mitu Samsona do skomponowania
oratorium, jednak librecista Ferdinand Lemaire, widząc teatralny potencjał tematu,
przekonał go do zmiany zamiaru. Dzieło
powstawało w dłuższym czasie i miało
skomplikowaną drogę na scenę.
W roku 1859 kompozytor otrzymał
tekst do pierwszej sceny I aktu i tak powstała pierwsza scena chóralna. Po kilku
latach, około roku 1867, powstał akt drugi.
Całość została ukończona w roku 1877.
Efektem pracy kompozytora było
dzieło, w którym pomiędzy dwoma obszernymi aktami „chóralnymi” znajdował się
dialogowo-solistyczny akt II z dominującą
w nim postacią Dalili.

Wystawienie opery w Paryżu napotkało wielorakie przeszkody.
To, że dotyczy tematów biblijnych,
stało u podstaw odmowy Opery Paryskiej,
która już dwukrotnie rezygnowała z tytułów opartych na tym samym temacie.
Każdego kompozytora operowego,
który nadawał orkiestrze większą rolę,
konserwatyści francuscy katalogowali jako
zwolennika Wagnera. Saint-Saëns był nim
otwarcie i nie mógł liczyć na przychylny
klimat, szczególnie po wojnie francusko-pruskiej. Wreszcie muzycznie dzieło to
wyprzedzało gust epoki.
Nie bez znaczenia była też typ bohaterki. Femme fatale, w literaturze operowej
niemal współczesna Carmen (1875), nie
była jeszcze wtedy głównym motywem tematów oper. To zmieniło się na przełomie
XIX i XX wieku (bohaterki oper Masseneta,
Salome Straussa itp.).
Franz Liszt dotrzymał obietnicy da-

Scena z II aktu w grocie Dalili. Fot. Matthias Baus.
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nej kompozytorowi w 1870 roku. Opera
została
wystawiona
z powodzeniem
w Weimarze i kilkakrotnie w innych teatrach, jednak poza Francją. Trzeba było
czekać aż do roku 1890, by zmieniło się
nastawienie do dzieła. Operę wystawiono
w Rouen i Teatrze Éden w Paryżu, wreszcie
w roku 1892 weszła na deski Opery Paryskiej. Od tego czasu zaczęła zdobywać powodzenie.
Mieniąca się kolorami instrumentacja orkiestrowa wraz z jej odniesieniami do muzyki orientalnej, zmysłowo
erotyczne melodie Dalili, mistrzowskie
przeciwstawienie odwołujących się do sakralno-bachowskich chórów Hebrajczyków
i Filistynów w stylu Haendla (I akt) niewątpliwie należą do arcydzieł francuskiej literatury operowej.
Z tym materiałem zmierzyła się berlińska Staatsoper Unter den Linden.
14 grudnia 2019 roku miałem okazję widzieć ostatnie z siedmiu w tym sezonie przedstawień, które miały miejsce
po premierze 24 listopada. Nie chcąc być
świadkiem premierowej „nerwówki” i nieprzewidzianych wpadek z nią związanych,
a jak mi opowiadano – były takowe, wybrałem to ostatnie, by obejrzeć przedstawienie już okrzepnięte, „dotarte”.
Damián Szifron, argentyński reżyser
i scenarzysta filmowy, zadebiutował na
scenie operowej. Jego film „Relatos salvajes” („Dzikie historie”) z roku 2014 należy
do najbardziej popularnych w ostatnich
latach filmów w Argentynie. Uzyskał nominację do Oscara i był konkurentem „Idy”
Pawła Pawlikowskiego.
Po otwarciu kurtyny znaleźliśmy się
jakby za kulisami „Ben Hura” czy „Quo
vadis”, hollywoodzkich produkcji z dawnych lat. Kamienne domy, skaliste pejzaże
z masy papierowej, groty, gwieździste
niebo i księżyc nad Gazą (scenografia –
Étienne Pluss), ludność w historyzujących
ubiorach i sandałach (kostiumy – Gesine

Nasze recenzje

Wöllm). Wszystko to sprawiło, że z pewnym uczuciem ulgi nie musieliśmy się
zastanawiać, jak to często bywa, co mają
do powiedzenia mężczyźni w garniturach
i ciemnych okularach, długich skórzanych
płaszczach (czarne charaktery oczywiście),
kobiety w garsonkach, szamotający się po
współcześnie umeblowanych lub przeważnie pustych wnętrzach. Scena nie „grała”
przeciw muzyce. Można było spokojnie oddać się jej kontemplacji i podziwiać kunszt
wokalny znakomitych wykonawców.
Nie obyło się co prawda bez pewnych śmiesznostek wynikających z chęci
realistycznego opowiedzenia historii, jak
choćby w sytuacji, kiedy Samson wchodzi
na scenę, na dowód swej siły ciągnąc za
sobą na linie naturalnej wielkości leżącego
na boku byka. Rekwizyt nie mieścił się
w kulisie i musiano go podnieść na grzbiet,
by nogami nie zahaczał o inne dekoracje;
potem będąc już na scenie opadał na bok.
Samson i Dalila nie są typową parą
bohaterów. Dramatyczne napięcie między nimi nie powstaje, jak to bywa zwykle
w operach, z trójkąta miłosnego, lecz ze
związku dwojga osób, z których każda niesie ze sobą inny bagaż kulturowy i zadania.
Reżyser stara się przekonać, że w grę wchodzi tu też miłość. Miałaby temu służyć
zmodyfikowana scena pierwszego pojawienia się Dalili, która według libretta ma
wejść z tancerkami, by uwodzić Samsona.
W to miejsce wchodzi z Dalilą para tancerzy jako dublerzy jej i Samsona i w dosyć
mało inspirującej choreografii Tomasza
Kajdańskiego (tu polski akcent) wizualizuje
marzenia o miłości, szczęściu, dzieciach.
Nie wiemy tylko, czy są to marzenia obojga
partnerów, czy też jednego z nich, a jeśli
tak, to którego. Dublerzy ci jakby spinając
klamrą całą historię ukazują się też w końcowej scenie opery.
Łotewska śpiewaczka Elīna Garanča,
obecnie jedna z najlepszych mezzosopranistek, i amerykański tenor, debiutu-
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jący w roli Samsona Brandon Jovanovich,
wcielili się w rolę tytułowych bohaterów.
Damián Szifron miał w tych wykonawcach
nie tylko znakomitych śpiewaków, lecz też
parę aktorów zdolnych zaryzykować śmiałą
grę sceniczną. Otóż słynną arię, a właściwie duet z II aktu „Mon cœur s’ouvre à
ta voix” Dalila wykonuje w niewygodnej
pozycji, leżąc na plecach, niekiedy z ręką
Samsona na swej szyi, który pokrywa pocałunkami jej ciało docierając w kulminacyjnym momencie frazy muzycznej do jej...
łona. W drugiej zwrotce kontrapunkt głosu
tenora owija się kunsztownie wokół głównej linii melodycznej. Brandon Jovanovich,
artysta dysponujący nośnym, w średnicy
metalicznie brzmiącym, o lekko ciemnej
barwie, „męskim” głosem, który jednak
w górze tracił nieco blasku, wykazał tu
znaczne umiejętności techniczne osiągając zadowalające piano.
Rola Samsona nie jest niestety wyposażona przez kompozytora w żadną
„rozpoznawalną” arię, jednak Brandon Jovanovich wykorzystując środki muzyczne,
jakie zawiera ta partia, poruszając się
między dramatycznym recytatywem i momentami bohaterskimi, był przekonywający zarówno wokalnie, jak i aktorsko.
Natomiast partia Dalili, oprócz wspomnianego już duetu (obok „Łabędzia”
z „Karnawału zwierząt” najbardziej znana
melodia Saint-Saënsa), zawiera dwie
piękne arie: „Printemps qui commence”
z końca I aktu i :Amour! viens aider ma
faiblesse!”, którym rozpoczyna II akt oraz
w nim dwa duże duety z Arcykapłanem
i Samsonem.
Elīna Garanča bezbłędnie, z możliwie
pięknym legato prowadziła przez wszystkie rejestry swój duży, o złocistym odcieniu
głos, uważany za jeden z najpiękniejszych
mezzosopranów naszych czasów. W niskim rejestrze brakowało mi jednak tzw.
głosu piersiowego z ciemną barwą, który
dodałby zdradzieckiego charakteru po-
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staci. Aktorsko była władcza i opanowana,
może zbyt chłodna jako uwodzicielka.
Pomiędzy dwoje tytułowych bohaterów wkracza jednakże postać Arcykapłana
Dagona. Rolę tę powierzono artyście, który
w tym sezonie bierze udział w piątej już
produkcji Staatsoper. Jeden z najbardziej
dziś poszukiwanych wykonawców m. in.
takich ról jak Wotan, Scarpia, Hans Sachs,
jest typem artysty, którego określa się
mianem „bestii scenicznej”. Tego typu
wykonawca, kiedy wkracza na scenę, obojętnie, co by się na niej działo, zawłaszcza
ją. Jego prezencja, charyzma, potężny,
wydawałoby się „niemieszczący” się w pomieszczeniu barytonowy głos znakomicie
uwiarygadniał człowieka władzy. Moim
zdaniem skradł nieco show głównym
bohaterom. Jego duet z Elīną Garanča
stanowił jeden z dwóch punktów kulminacyjnych II aktu.
Rolę Abimelecha wykonał Kwangchul
Youn z nieco za dużym wibrato. Ostrzeżenia Starego Hebrajczyka wyśpiewał z dużą
żarliwością Wolfgang Schöne.
Akt III to epatowanie torturą, poniżeniem, orgią, nagim biustem. Egzekucji
Izraelitów w stylu ISIS dokonują młodzi
chłopcy inicjujący się w zbrodni. Dalila jest
już właściwie statystką w tym akcie. Jakby
w odruchu ekspiacji za to, co uczyniła
Samsonowi, podczas tumultu w świątyni
zabija Arcykapłana Dagona. Stanowi to
również odstępstwo od libretta. Kolumny
świątyni wstrząśnięte przez Samsona jedynie pękają symbolicznie podczas blasku
orkiestrowego tutti.
Orkiestrę prowadził sam mistrz, od
1992 roku Generalmusikdirektor, Daniel
Barenboim. Staatskapelle pod jego batutą
znakomicie realizowała niuanse pełnej orkiestrowego kolorytu i ekspresji partytury.
Świetnie brzmiał również chór, który przygotował, od sezonu 2013/14 jego dyrektor,
Martin Wright.

Anna Gryczka-Dziadecka

„Halka” w wiedeńskim Theater an der Wien
Miniony Rok Moniuszkowski uświadomił nam, że Moniuszko „wielkim
kompozytorem był” – cytując klasyka. Tym bardziej nie możemy pogodzić się
z nieobecnością jego utworów na forum międzynarodowym. Również wielkie
opery rosyjskie – „Eugeniusz Oniegin” czy „Dama Pikowa” Czajkowskiego,
”Kniaź Igor” Borodina, czy „Borys Godunow” Musorgskiego to dzieła, które na
trwałe weszły do światowego kanonu operowego.
A nasz Moniuszko wciąż nie znajduje
sobie miejsca na muzycznej mapie świata.
Wieloletnie wysiłki powojenne Marii Fołtyn też nie zaowocowały wejściem jego
muzyki na stałe do repertuaru znaczących
domów operowych.
Do legendy weszła anegdota na
temat starań światowej sławy tenora
Wiesława Ochmana w popularyzowaniu
muzyki naszego kompozytora. Gdy wydawało się, że już przekonał wielkiego tenora
(i dyrektora Opery w Los Angeles) Placido
Domingo do zaśpiewania arii Stefana ze
„Strasznego Dworu” (Placido był ponoć
zachwycony muzyką), to przy próbie wykonania tekstu po polsku jednak poddał się
przy słowach: ”Baczność Stefanie, wszak
się przyrzekło żyć w bezżennym stanie”.
Wieloletnie wysiłki naszego wspaniałego tenora Piotra Beczały wreszcie
przyniosły efekt. Dyrektor Theater an der
Wien – prof. dr Franz Patay zdecydował się
wystawić „Halkę”.
Domy operowe niemieckiego obszaru
językowego znane są z nowatorskiego
podejścia do klasycznych oper. Widownia
jest „wyrobiona” i wyćwiczona w różnych
eksperymentach scenicznych. Reżyser
spektaklu Mariusz Treliński postanowił
więc wykorzystać ten fakt i przenieść akcję
„Halki” w okres głębokiego PRLu. Był zdeterminowany tym bardziej, że lata propagandy „cepeliady” (wystawiania „Halki”
folklorystycznie) nie przyniosły wielkich
efektów.

Przyzwyczajeni jesteśmy myśleć
o Moniuszce jako o ojcu opery narodowej. Nie uświadamiamy sobie, że był on
też przedstawicielem weryzmu. To nurt
w operze, który nie tylko w prowincjonalnej Polsce, ale nawet w zachodniej Europie
przyjmował się z oporami. Stąd jeszcze
w 1853 roku „klapa” opery Verdiego „Traviata” w Wenecji (mieszczańska publiczność gorszyła się, że bohaterką opery jest
kobieta upadła). W Paryżu w roku 1875
klęskę poniosła „Carmen”, bo publiczność
nie chciała oglądać robotnicy na scenie.
Stanisław Moniuszko urodził się
w 1819 w Ubielu, niedaleko Mińska,
w postępowej rodzinie szlacheckiej (stryj
uwłaszczył chłopów w swoich dobrach
i założył szkołę dla ich dzieci). Młody Moniuszko był wrażliwy na krzywdę ludzką,
ale nie miał rewolucyjnych poglądów.
Uznawał podział społeczeństwa oraz hierarchię za coś naturalnego. Zauroczył go
poemat młodego radykalnego poety Włodzimierza Wolskiego „Halszka” o tematyce zaczerpniętej z podań ludowych. Po
wyeliminowaniu najbardziej drastycznych
elementów akcji poematu (podżeganie do
morderstwa, morderstwo, matkobójstwo,
samobójstwo) stworzyli wspólne dzieło
– dwuaktową operę „Halka”. Moniuszko
wystawił ją na wpół amatorskimi siłami
w salonie teściów w Wilnie w Nowy Rok
1848 roku (stąd nazwa „wersja wileńska”).
Miał jednak ambicję, aby dzieło ukazało się
na profesjonalnej scenie w Warszawie. Po
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przedstawieniu partytury dyrekcji Teatru
Wielkiego otrzymał mglistą obietnicę wystawienia, obwarowaną jednak pewnymi
zastrzeżeniami:
1. Publiczność nie jest przyzwyczajona do
krótkiej formy – nie zaakceptuje dwuaktowej opery,
2. Brak baletu obniża szanse na powodzenie spektaklu,
3. Nie ma wiodącej partii męskiej na tenor
z obligatoryjną „przebojową” arią,
4. Temat utworu jest nieco trudny i niebezpieczny w obliczu niedawnej rabacji chłopskiej w Galicji,
5. Postać główna jest niemoralna – to
uwiedziona panna z dzieckiem.
Moniuszko postanowił zmierzyć się
z zarzutami. We współpracy z librecistą
Włodzimierzem Wolskim i etnografem
Oskarem Kolbergiem stworzył czteroaktową operę („wersja warszawska”). Na
zakończenie I aktu wprowadził mazura (do
dziś cieszy się powodzeniem porównywalnym do mazura ze „Strasznego Dworu”
i niejednokrotnie grywany jest jako odrębny punkt koncertowego programu).
W III akcie dołożył balet wykonujący
„Tańce góralskie”. Kompozytor nigdy nie
był na Podhalu, nie wykorzystuje folkloru
górali tatrzańskich w jego surowej, oryginalnej formie – tak jak później Szymanowski czy Kilar, tylko w postaci wygładzonej.
Ponadto Moniuszko przetransponował
barytonową partię Jontka na tenor i dodał
mu dumkę „Szumią jodły na gór szczycie”.
Przekonywał, że tekst nie zawiera żadnych myśli rewolucyjnych. Górale w pieśni
„Po nieszporach, przy niedzieli” (co nota
bene w Theater an der Wien przetłumaczono jako „nach Sontagmesse”) utyskują
co prawda nad swoim ciężkim losem, ale
bez woli zmiany tego stanu. Również za coś
naturalnego uznają fakt uwiedzenia Halki
przez panicza; komentują to: „Tak to, tak
z dziewczętami, tak z zalotami dworskimi,
taka to dola ich”. Młodzi śpiewają wręcz,
że „panicz to dobroci rzadkiej”. I tylko
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starszyzna napomina ich dobrotliwie: „Oj
kobiety, oj dziewczęta panicz was urokiem
pęta”. Może jedynie relacja Jontka z wizyty
z Halką we dworze – „Wracam z miasta
od panicza … za bramę wygnać kazał jak
psów” na chwilę wzburza wieśniaków. Jontek zwraca się do Janusza „O dobry panie,
chciej litość mieć.” Krytyczne nastawienie do dziedzica wynika raczej z zazdrości
o Halkę, a nie ze „świadomości klasowej”.
Zryw Halki w ostatnim akcie – „Ja zemszczę się, podpalę cię” – spowodowany jest
zawiedzioną miłością i zdradą ukochanego, a nie wynika z zamiaru wymierzenia
sprawiedliwości dziejowej. Janusz nie widzi nic dziwnego w swoim postępowaniu.
Wręcz z pretensją zwraca się do Jontka:
„I skądże ty, tak wodzić śmiesz z dalekich
gór, cierpiące biedne dziewczę? Więc we
wsi tam, niedobrze wam! Więc jej tam
krzywda?”. Uważa za coś naturalnego wyzyskanie swojej poddanej. Jako normalne
rozwiązanie tego problemu przyjmuje
zwrócenie się do Jontka: „Ach zabierz ją,
natychmiast zabierz ją, usłużność twoją
pan pamiętać tobie będzie”. W wizji Trelińskiego Janusz nachalnie wpycha Jontkowi
pieniądze, upokarza go rzucając banknoty
na ziemię. W tym momencie dochodzi do
„przepychanek” między nimi (w oryginale
chłop pańszczyźniany nie zdobywa się na
to). Pobrzmiewa tu echo postępowania
Dulskiej.
W 10 lat po premierze wileńskiej, też
w Nowy Rok 1858 r. odbyła się premiera
warszawska.
Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić
Halkę bez największych przebojów: mazura, tańców góralskich, „Szumią jodły
na gór szczycie”, „Gdybym rannym słonkiem” czy polonezowej arii Stolnika – czyli
fragmentów, które dopisał Moniuszko do
wersji 2-aktowej. Jej premiera spotkała
się dużym aplauzem publiczności. Za życia Moniuszki (a żył krótko – tylko 53 lata)
wystawiono ją 150 razy. 10 lat po premierze warszawskiej Smetana dyrygował

„Halką” w Pradze, a w 1870 Cezary Cui
(uczeń Moniuszki z Wilna, reprezentant
„Potężnej Gromadki”) zadyrygował nią
w Petersburgu. W Poznaniu w 1898 roku
wystawiono ją po niemiecku, a w 1905
w Mediolanie po włosku. Była też wystawiona po turecku w Stambule.
Pamiętamy
świetne
wystawienie na Skałkach Twardowskiego w 2004
roku w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego.
Ciekawym eksperymentem okazało się
wystawienie „Halki” przez zespół Opery
Poznańskiej w Cazale na Haiti w 2013 roku
(gdzie żyją potomkowie polskich legionistów).
Przed reżyserem „Halki” w Wiedniu stanęło pytanie, jak opowieść z XVIII
wieku, napisaną w XIX wieku, przenieść
w XXI wiek. Stwierdził, że hierarchię społeczną i spolaryzowanie świata bogatych
i biednych najbardziej przekonywająco
można będzie w dzisiejszych czasach oddać w zderzeniu gości hotelowych i służby
hotelowej. Akcja opery osadzona jest w latach siedemdziesiątych XX wieku, w hotelu Kasprowy w Zakopanem. Jontek jest
kelnerem, Halka pokojową, Janusz, Zofia
i Stolnik bogatymi gośćmi, którzy wyprawiają wesele. Dziemba to kierownik sali
bankietowej.
Reżyser za punkt wyjścia bierze ostatnią scenę libretta, którą rzadko pokazuje
się na scenie: Jontek wskakuje do wody za
Halką, ale wyciąga tylko jej zwłoki i wynosi
je przed kościółek. Treliński główną postacią czyni Janusza, który w trakcie dochodzenia milicyjnego w sprawie śmierci Halki
przypomina sobie całą historię. Miotają
nim wyrzuty sumienia, zalewane wódką
(oryginalna Wyborowa). Dochodzenie milicyjne z obecnością ekipy śledczej na scenie,
sprawującej proceduralne działania w obliczu przestępstwa, przypomniało mi epizod z wystawienia „Halki” kilka lat temu
w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Program
spektaklu wydrukowany był w formie „akt
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milicyjnych sprawy”. Ale przedstawienia
poznańskiego nie zrealizowano ostatecznie w formule dochodzenia.
Mimo wcześniejszych moich obaw,
spektakl odebrałam w tym ujęciu jako
spójny i logiczny, i bardzo mi się podobał.
Premiera tego przedstawienia odbyła się
na zakończenie Roku Moniuszkowskiego
w Theater an der Wien w Wiedniu, 15
grudnia 2019 roku. My obejrzeliśmy przedstawienie 29 grudnia.
Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się,
że Piotr Beczała to tenor liryczny; ale czas
płynie, głos dojrzewa, nabiera głębszych,
twardszych odcieni. Debiut sceniczny
w roli Jontka wypadł znakomicie. Doświadczenie i technika pozwalają artyście
bezbłędnie zaśpiewać partię niezupełnie
na jego typ głosu. Zabrzmiał pięknie. Przez
lata kariery scenicznej umiejętności aktorskie rozwinęły się. W tym przedstawieniu
konflikt Janusza i Jontka wygląda wiarygodnie; eksploduje rękoczynami, mimika
Beczały oraz gra ciała ilustrują wiernie jego
przeżycia.
W partii Halki wystąpiła Amerykanka
Corinn Winters, urodzona i wykształcona
za oceanem. Nie ma żadnych korzeni polskich, a mimo to rewelacyjnie i w bardzo
krótkim czasie nauczyła się roli po polsku,
z nienaganną dykcją. To bardzo trudna
emocjonalnie partia. Wymaga dramatycznego sopranu, na tyle sprawnego technicznie, żeby w IV akcie, w arii „Dzieciątko
nam umiera”, przezwyciężyć napięcie, nie
poddać się emocjom, ale jednocześnie wiarygodnie przedstawić dramat matki i go
wyśpiewać. Zrobiła to znakomicie, a wydawała się taka krucha i młodziutka. Odwieczny dylemat na temat dziecka Halki
– czy rzeczywiście było, czy je urodziła, czy
była to ciąża urojona (wielokrotnie w tekście pada stwierdzenie „ta biedna chyba
jest w obłędzie”) Treliński przedstawił
jako dramatyczne poronienie. Mało tego,
„zafundował” nam także pochówek płodu

73

Nasze recenzje

zapakowanego w czarny worek.
Janusza zaśpiewał Tomasz Konieczny,
bas-baryton (czasem przedstawiany jako
baryton bohaterski), znany w niemieckim
obszarze językowym jako baryton wagnerowski. Niedawno w naszym cyklu spotkań
z artystą mieliśmy przyjemność gościć jego
młodszego brata – Łukasza, basa. Wydaje
mi się, że partia Janusza napisana jest na
baryton liryczny, a więc bas-barytonowi
nie było łatwo. Cóż, Tomasz Konieczny to
wspaniały artysta, świetny technicznie,
a więc poradził sobie znakomicie. Poza tym
jest rewelacyjny aktorsko (skończył szkołę
teatralną). Podziwiałam, jak wdzięcznie
tańczył z Zofią mazura, który jest tańcem
trudnym. Partię Zofii zaśpiewała Natalia
Kawałek, przez wiele lat związana z Capella Cracoviensis. Sprostała zadaniu zarówno wokalnie, jak i aktorsko.
Zbiorowym bohaterem okazał się
wiedeński chór im. Arnolda Schoenberga.
Naprawdę podziwialiśmy, jak jego członkowie śpiewali z nienaganną dykcją po
polsku.
Świetnie w partii ojca Zofii, Stolnika,
wypadł rosyjski bas Alexey Tikhomirov,
zarówno w warstwie wokalnej jak i aktorskiej. Dobrze wypadł w roli Dziemby Łukasz Jakobski.
Zespół taneczny stanowili polscy
tancerze. Mimo że większość pierwszego
aktu odbywa się w rytmie poloneza,
w tym przedstawieniu nikt go nie tańczy.
Mazur na zakończenie pierwszego aktu
jest tańczony przez Janusza i Zofię oraz
zespół, który szybko przechodzi na „wygibasy” specyficzne dla weselnych zabaw.
Tańce góralskie też odbywają się w takiej
aranżacji, i tylko czterech górali (ubranych
w stroje folklorystyczne) przeskakuje przez
ognisko i wykonuje akrobatyczne elementy góralskie.
Scena obrotowa pozwala szybko
zmieniać miejsce akcji – raz jest to pokój
hotelowy Janusza, gdzie odbywają się jego
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schadzki z Halką, ale też pojawia się scena
jakby żywcem wyjęta z Ojca Chrzestnego
– akt Janusza na drzwiach z przygodną
dziewczyną. Innym razem oglądamy Stolnika w intymnej sytuacji z trzema dziewczynami. Na moment wracamy do sali
bankietowej, aby po chwili znaleźć się
w kuchni, gdzie pracuje służba hotelowa.
Wspomnienia Janusza też „przewijają się”
szybko na tej scenie jakby w filmie; raz
widzi Halkę jako denatkę na stole prosektoryjnym, to nagle stwierdza, że wcale jej
tam nie ma, a ona ukazuje mu się w pierwszych chwilach znajomości.
Muzyka zabrzmiała zgodnie z duchem – po polsku. Dyrygował świetnie
Łukasz Borowicz. Zagrała orkiestra ORF Radiosymphonieorchester Wien.
Przedstawienie zostało zrealizowane
w koprodukcji z Teatrem Wielkim - Operą
Narodową w Warszawie. W lutym będzie
można obejrzeć je w Warszawie. Kilka
spektakli zaśpiewa Piotr Beczała.
Mimo radykalnego przeniesienia
czasu i miejsca akcji powstało piękne
przedstawienie, świetnie eksponujące
wspaniałą muzykę Moniuszki. Można mieć
nadzieję, że pozwoli ono przybliżyć „Halkę”
współczesnemu światu operowemu.

Małgorzata Włodarczyk
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Skok w barok – „Demofoonte”
Johanna Adolpha Hassego
Muzyka epoki baroku triumfalnie powróciła do sal koncertowych i stała się
obiektem zainteresowania nie tylko muzykologów. Świadczy o tym stale
rosnąca popularność licznych festiwali z krakowską Opera Rara na czele.
Falseciści zapełniają sale i wzbudzają
entuzjazm widowni porównywalny z tym,
jaki wywoływali celebryci epoki baroku
– kastraci, mieliśmy tego dowód podczas
ostatniego koncertu Philippe Jaroussky’ego
w krakowskim ICE. Jak pisze Dariusz
Czaja w „Pasażach barokowych”, muzyka
w tych czasach stanowiła część kultury,
„Uświetniała koronacje i śluby, narodziny
i pogrzeby możnych, tworzyła muzyczną
oprawę świąt religijnych i świeckich. Barokowe kompozycje odsłaniają teatr życia w całej jego różnorodności: duchowe
wzloty i mistyczne ekstazy, melancholijne
nastroje i żałobne egzekwie, erotyczne
namiętności i miłosne porywy …”. Autor
sytuuje muzykę barokową miedzy latami
1600 a 1750, od Monteverdiego przez
Rameau, Händla po Bacha. Ogrom różnorodnej muzyki dla słuchaczy i do badań dla
fachowców.

Barokowy w formie i treści spektakl,
który miałam okazję zobaczyć w Czeskim
Krumlovie, był zwieńczeniem międzynarodowej konferencji muzykologicznej. Postać
mitycznego króla Tracji Demofonta była inspiracją wielu librecistów i kompozytorów
XVIII wieku. Opera Hassego skomponowana do libretta Pietra Metastasia miała
swoją premierę w Wenecji w karnawale
1748 roku.
Johann Adolf Hasse, zwany przez
Włochów il caro Sassone, był powszechnie
znaną i szanowaną postacią ówczesnego
świata. Przyznano mu najwyższy muzyczny
tytuł na dworze Króla Polskiego i Elektora
Saksonii, razem z dworem odwiedził Warszawę. W jego operach śpiewały słynne
primadonny, jego utwory wykonywał legendarny kastrat Farinelli. W następnych
wiekach kompozytor popadł w całkowite
zapomnienie. Na fali renesansu muzyki

Czeski Krumlov. Fot. M. Lizak.
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Wnętrze barokowego teatru zamku w Czeskim Krumlovie. Fot. M. Lizak.

barokowej jego kompozycje odkrywane
są na nowo, czego dowodem może być
fakt, że widzowie krakowskiego festiwalu
Opera Rara mogli poznać twórczość Hassego w gwiazdorskiej obsadzie z udziałem
takich śpiewaków jak kontratenor Max
Emanuel Cenčić, Julia Lezhneva czy Vivica
Genaux.
Spektakl, który widziałam w Krumlovie, był wydarzeniem totalnym, skokiem
w czasie prosto w XVIII wiek. Barokowy
teatr mieści się w kompleksie budowli
składających się na zamek górujący
nad miasteczkiem (przypominają się
kafkowskie krajobrazy małych, środko-
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woeuropejskich miasteczek). W osiemnastowiecznym teatrze zachowała się
maszyneria i malowane dekoracje, atmosferę podkreślało oświetlenie imitujące
światło świec. Orkiestra dyrygowana była
od klawesynu, muzycy ubrani byli w czerwone fraczki i peruki, co dodatkowo stwarzało pozory autentyczności. Śpiewacy
w olśniewających strojach z epoki tworzyli
na scenie żywe obrazy, jak z Caravaggia,
ruch sceniczny dopracowano w najmniejszym szczególe. W trakcie rozbudowanych
arii śpiewacy podkreślali emocje wyrazistymi gestami, intrygujące barokowe gesty
nie są zawsze czytelne dla współczesnej wi-

downi. Uwaga widzów skupiała się na jednym wykonawcy, pozostali artyści czekali
w bezruchu słuchając. Pomimo statyczności spektaklu bogactwo muzyki absorbowało uwagę widzów. Wielu z nich na
bieżąco śledziło libretto posiłkując się małymi latarkami. Bezsprzecznie do takiego
ponad czterogodzinnego spektaklu trzeba
się przygotować, zawiłości libretta mogą
zawrócić w głowie: wielu protagonistów,
fatalna przepowiednia, zamienione dzieci,
potajemne małżeństwo, odnalezione listy… Za to kochamy barokowe opery, no
i za ekstremalnie trudne popisy wokalne.
Moim zdaniem wszyscy muzycy spisali się
bardzo dobrze, wspólnie tworząc niezapomniane, kompletne widowisko.
Parę słów należy poświęcić orkiestrze
wykonującej muzykę na instrumentach
z epoki. Założona w Pradze orkiestra Hof-Musici specjalizuje się w odkrywaniu
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i przywracaniu do życia nieznanych kompozycji. Muzyka wykonywana na starych
instrumentach ma wielu zwolenników,
ale i wielu krytyków, których słuch drażni
ich specyficzne brzmienie. Moim zdaniem
w tym spektaklu brzmienie to było dopełnieniem perfekcyjnie dopracowanej całości.
Spektakl został nagrodzony rzęsistymi brawami, widownia wytrzymała
ponad czterogodzinny spektakl na krańcowo niewygodnych drewnianych ławkach (przesadna dbałość o autentyczność).
Czego się nie robi dla sztuki…
Barokowy spektakl na zamku unoszącym się nad sennym miasteczkiem – kwintesencja uroku Europy Środkowej.

Kurtyna w barokowym teatrze zamku w Czeskim Krumlovie. Fot. M. Lizak.

77

Nasze recenzje

Małgorzata Włodarczyk

Emocjonalna Heroina.
„Halka” Stanisława Moniuszki
w Teatrze Wielkim Operze Narodowej
W sezonie 2019/2020 w warszawskiej Operze Narodowej miało miejsce
wystawienie jednej z najlepiej rozpoznawalnych polskich oper – „Halki”
Stanisława Moniuszki w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Po premierze
w wiedeńskim Theater an der Wien spektakl został przeniesiony do Warszawy,
wprawdzie w nieco innej obsadzie, ale nadal z Piotrem Beczałą w partii Jontka.
Jest to spektakl w mojej opinii zaskakujący, nowoczesny, krańcowo różny od
zgranych inscenizacji w stylu sienkiewiczowskiego „pokrzepiania serc”, mających
na celu zachować „dziedzictwo kulturowe
pod okupacją”1. Reżyser odarł to dzieło
z dziewiętnastowiecznych znaczeń, co
ukazało ponadczasowy rdzeń. Prawdziwy
emocjonalny rollercoaster.
Dyrygent spektaklu Łukasz Borowicz
w wywiadzie zamieszczonym w książce
programowej zwraca uwagę na fakt, że
opera Moniuszki była dziełem odkrywczym muzycznie i tekstowo, o całe dziesięciolecia poprzedzającym weryzm, którym
zachwyci się Europa. Realizm libretta, akcja
dziejąca się wśród niższych warstw społecznych, daleko od arystokratycznych czy
mitycznych bohaterów, uprawnia – według Borowicza – do nazwania Moniuszki
werystą 2.
Reżyser spektaklu Mariusz Treliński
przeniósł „Halkę” w czasie i osadził estetycznie w latach siedemdziesiątych XX
wieku. Wskazówką mogą być kostiumy:
mini sukienki i białe kozaczki pań oraz
spodnie „dzwony” panów, którzy obnoszą
fryzury przypominające amantów sceny
rozrywkowej w okresie dzieci kwiatów.
Koncepcja wizualna spektaklu jest dopracowana w każdym szczególe, rzecz dzieje
się w górskim hotelu, nieodparcie kojarzącym się z zakopiańskim Hotelem Ka-
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sprowy, miejscem zabaw elity finansowej
tamtych czasów, tzw. badylarzy. Między
gośćmi, „ceprami”, a personelem hotelu
zieje przepaść; Halka jest pokojówką, a Janusz gościem. Reżyser w wywiadzie zamieszczonym w książce programowej
stawia tezę, że „struktura nierówności
jest wieczną i odradza się w każdym systemie.”3
Przesuwając miejsce akcji w czasie
reżyser pozbawia operę balastu „wielkiego
dzieła narodowego”, odkrywa jej wymiar
uniwersalny. W tym sensie lokalizacja w latach siedemdziesiątych (spójna, robiąca
duże wrażenie) mogłaby być, moim zdaniem, równie dobrze osadzona w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku, w okresie
rozkwitu szybkich fortun. W przeważającej
mierze akcja dzieje się na zapleczu, bawiących się gości widzimy okiem obsługi
podglądającej salę balową z podwórka
czy kuchni. Halka zostaje odrzucona podwójnie, przez swoich i przez klasę wyższą,
do której aspiruje. Na tym tle mocno wybrzmiewa chór chwalący parę młodą – Janusza i Zofię Stolnikównę: „A oboje równi
stanem, Jak urodą tak i wianem.” 4
Reżyser w wywiadzie zamieszczonym w książce programowej przybliża
swoją koncepcję spektaklu, w centrum
opowieści stawiając Janusza: „Wydarzenia
w czasie realnym przeplatają się ze wspomnieniami, w związku z czym widzowie

tracą klarowną możliwość rozróżnienia,
co i kiedy się wydarzyło. Umysł Janusza
zaplata historię w wieczne koło powrotu.”5
Muszę się z nim zgodzić, można się pogubić co do następstw czasowych pewnych
scen. Moim zdaniem nie rzutuje to negatywnie na odbiór spektaklu, intensywność
dramatu Halki przesuwa te zabiegi inscenizacyjne na drugi plan. Mimo zabiegów
reżyserskich dla mnie to nadal Halka jest
postacią główną. Halka, na której pokrewieństwo z kruchymi psychologicznie,
egzaltowanymi bohaterkami belcanta,
jak Łucja z Lammermooru Donizettiego,
uwagę zwraca Piotr Kamiński.6
Na takim tle plecie się tragiczna
historia Halki, uwiedzionej przez kolorowego ptaka Janusza, który dla kaprysu
zadaje się z góralką i nie chce zmierzyć się
z rozbudzonym, szalonym uczuciem. Na
tle monochromatycznej, szarej i oszczędnej scenografii z wielką mocą wybrzmiewa
aria Halki: „Hej! Dzieciątko nam umiera,
Z głodu umiera! Dzieciątko nam umiera…
A matka tu, a ojciec tam!”7 Reżyser dopowiada tu szczegóły historii śmierci dziecka,
Halka roni i w szaleństwie zakopuje je
w lesie, w tle przechodzi orszak weselny
Zofii i Janusza – jak orszak widm. Scena
chwyta za serce.
Halka w wykonaniu Izabeli Matuli
niesie żar uczuć, a przy słowach „O! Mój
maleńki, Któż do trumienki Ubierze cię,
Spowije cię?”8 jej śpiew przyprawia o dreszcze. Wszyscy wykonawcy byli na wysokim
poziomie. Ale last but not least parę słów
należy się Piotrowi Beczale jako Jontkowi.
Jak się należało spodziewać, stworzył kreację. Każde słowo było czytelne, nasycone
emocją – przemyślana, dopracowana rola.
W chwili, gdy śpiewa „I ty mu wierzysz,
biedna dziewczyno, Że cię nie zwodzi, ty
wierzysz mu?... W sercu on głaz na twoje
łzy…”9 publiczność wierzy w miotające
nim uczucia: między rozpaczą a gorzkim
politowaniem. Aria „Szumią jodły na gór
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szczycie, Szumią sobie w dal…”10 została
nagrodzona rzęsistymi oklaskami.
Zaskakujący swoją intensywnością
spektakl, ani chwili nudy. Po zrzuceniu
dziewiętnastowiecznego balastu wyłania
się pełnokrwisty dramat, a muzyka, jakby
odkrywana na nowo – zachwyca. Zjawiskowa uwertura, Mazur tańczony przez
na wpół pijanych gości obserwowany jest
przez obsługę zaglądającą do sali balowej.
Panna młoda tańcząca na stole w przekrzywionym welonie, goście wijący się w parodii tańców dyskotekowych, tańce góralskie
jako muzyczny przerywnik eventu… Paradoksalnie taki ruch sceniczny nie zakłóca
odbioru muzyki, sądząc po oklaskach widownia nie tęskni za tradycyjnym baletem.
Uniwersalny, moim zdaniem, ze
wszech miar godny polecenia spektakl,
czytelny nie tylko dla polskiego widza.

1. Książka programowa spektaklu, wstęp
Waldemara Dąbrowskiego, wyd. Teatr Wielki –
Opera Narodowa, Warszawa 2020
2. Książka programowa spektaklu, str. 16
3. Tamże, str. 21
4. Tamże, str. 52
5. Tamże, str. 24
6. Piotr Kamiński, „Tysiąc i jedna opera”, str. 972,
PWM 2015
7. Książka programowa spektaklu, str. 62
8. Tamże, str. 62
9. Tamże, str. 56
10. Tamże, str. 60.
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Anna Gryczka-Dziadecka

Zacznij od Bacha.
Spotkanie z Jolantą Kowalską-Pawlikowską.
Po wakacyjnej przerwie 29 września Krakowskie Stowarzyszenie Miłośników
Opery zainaugurowało cykl „Spotkanie z Artystą” prezentacją młodej
sopranistki krakowskiej – Jolanty Kowalskiej-Pawlikowskiej.
Wielu melomanów pamięta tę śpiewaczkę z występu w 2007 roku w Teatrze
im. J. Słowackiego w ramach naszego cyklu
w spotkaniu z Teresą Żylis-Garą. Kolejny
raz widzieliśmy ją w Sali Koncertowej
Akademii Muzycznej w 2018 roku. Wtedy
też w ramach naszych „Spotkań z Artystą” towarzyszyła recitalowi duetu fortepianowego: Krzysztofowi Dziurbielowi
z małżonką Chiemi Tanaką. Utkwiła nam
w pamięci aria Małgorzaty „z klejnotami”
z opery Gounoda „Faust” w jej wykonaniu.
Trzykrotna Stypendystka Ministra Kultury, ukończyła z wyróżnieniem zarówno
Akademię Muzyczną w Krakowie (klasa
śpiewu prof. Agnieszki Monasterskiej),
jak też studia podyplomowe w Guildhall

School of Music&Drama w Londynie.
Uczestniczka
kursów
mistrzowskich,
między innymi: Heleny Łazarskiej, Teresy
Żylis-Gary, Paula Esswooda. Współpracowała z zespołem The Musicke Companye,
z którym dała szereg koncertów w Wielkiej
Brytanii. Od 2003 roku współpracuje również z zespołem muzyki dawnej Capella
Cracoviensis. W październiku 2011 wystąpiła na festiwalu Opera Rara w „Alcinie”
G. F. Haendla, którą poprowadził Marc
Minkowski z towarzyszeniem orkiestry
Les Musiciens du Louvre – Grenoble. Prócz
działalności artystycznej dr Jolanta Kowalska zajmuje się także dydaktyką jako
asystent na Wydziale Wokalno-Aktorskim
w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od

Rozmowa z solistką.
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Jolanta Kowalska- Pawlikowska i Dorota Moliszewska.
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Tak było.
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samego początku studiów zafascynowała
się muzyką barokową. W tym repertuarze
występowała przez wiele lat z Capellą Cracoviensis.
Swój recital zaczęła arią J. S. Bacha
„Die Seele ruht in Jesu Händen” z kantaty
BWV 127 „Herr Jesu Christ wahr’ Mensch
und Gott” oraz arią Morgany „Tornami
a vagheggiar” z opery „Alcina” G. F. Haendla. Oba utwory zaśpiewała znakomicie.
Mimo że to ulubiony repertuar artystki,
a także naszej Pani Prezes, mnie bardziej
jeszcze podobała się w walcu Musetty
z „Cyganerii” G. Pucciniego. Była w tej
arii również bardzo uwodzicielska, co jest
zgodne duchem tej postaci. I myślę, że
wtedy wielu z nas miało refleksję, dlaczego tak wspaniała śpiewaczka, urodziwa
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i wdzięczna, nie kreuje tej postaci w naszej
Operze. Ale najbardziej zachwyciła mnie
w „Kołysance” F. Nowowiejskiego; zaśpiewała lirycznie, a piana brzmiały cudownie.
Świetnie wypadła też w walcu „Il bacio”
L. Arditiego. To utwór, który jest popularny
i znany, ale nigdy nie był wykonywany
w naszych programach. Na bis zaśpiewała
arię Giuditty „Kto me usta całuje” z operetki „Giuditta” F. Lehára. Oprócz walorów
głosowych mogliśmy podziwiać również
wdzięczną interpretację.
Gdzieś w głębi duszy kołacze jednak
nadzieja, że tę artystkę będziemy mogli
jeszcze z wielką satysfakcją słuchać i oglądać w repertuarze operowym.

Solistka z rodzicami, rodziną i Radną Małgorzatą Jantos.
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Nasza Jolanta.
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Spotkania z Artystą

„Moniuszko – Cornelius 2019”
Na zakończenie Roku Moniuszkowskiego uczestniczyliśmy w wieczorze pieśni
tego kompozytora. Organizowany przez nasze Stowarzyszenie cykl ”Spotkanie
z Artystą” miał tym razem nieco odmienny charakter. Spotkaliśmy się jak
zwykle od 2017 roku w Auli Akademii Muzycznej Florianka. Nietypowy dla tego
programu był dzień – nie było to niedzielne popołudnie, lecz czwartek, wczesny
wieczór.
Współgospodarzem spotkania było
Krakowskie Forum Kultury. Tytuł koncertu
był dość ekscytujący – „Moniuszko – Cornelius 2019”. Ci z naszych członków, którzy
uczestniczyli w letnim wyjeździe do Filharmonii Hamburskiej – Elbphilharmonie,
skojarzyli nazwisko Corneliusa z muzykiem tej filharmonii, którego usłyszeliśmy
w partii organów w Te Deum Hectora Berlioza.
Formuła spotkania odbiegała od charakterystycznej dla naszych programów;
tym razem najpierw odbył się koncert,

a dopiero po krótkiej przerwie – rozmowa
z artystami. Koncert prowadzili Elżbieta
Gładysz i Andrzej Kosowski. Dwojgu śpiewakom towarzyszył pianista. Na program
złożyły się pieśni Moniuszki na bas i mezzosopran, do tekstów polskich autorów
(lub tłumaczeń).
Łukasz Konieczny zawładnął publicznością od pierwszej chwili; jego głęboki,
ciepły bas z perfekcyjną dykcją oraz świetnym aktorstwem wywołał entuzjazm
widowni. Wszelkie wcześniejsze wątpliwości co do tego, czy można coś nowego,

Przed koncertem - narada prowadzących.
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Łukasz Konieczny, przy fortepianie Lech Napierała.

86

odkrywczego wprowadzić do dobrze znanych i wielokrotnie wykonywanych pieśni,
rozwiały się.
Pieśń to rzeczywiście bardzo trudna
forma. Trzeba w krótkim utworze zagrać
całą opowieść. Łukasz Konieczny w pieśni
„Dziad i baba” zmierzył się z tradycją wykonawczą wielu świetnych śpiewaków,
a szczególnie niezrównanego Bernarda Ładysza. Byliśmy oczarowani. Czuliśmy, jakby
na naszych oczach rozgrywał się dramat
starości i śmierci. Ballada „Czaty” wywołała niesamowity wręcz aplauz widowni.
Uczestniczyliśmy razem z wojewodą w śledzeniu niewiernej małżonki. A wykonanie
„Starego kaprala” i „Kozaka” doprowadziło
do łez niejedną ze słuchaczek. Śpiewak
olśnił nas wspaniałym warsztatem; szcze-
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gólnie podziwiałam, jak w pieśni „Stary
kapral” na jednym oddechu zaśpiewał
długą frazę – koniec zwrotki poprzedzającej refren i sam refren „Naprzód wiara, iść
przytomnie...”. W każdej zwrotce zrobił to
równie perfekcyjnie.
Mezzosopranistka Magdalena Kulig
bezbłędnie, lirycznie zaśpiewała znane
wszystkim pieśni ”Znasz-li ten kraj”
i „Pieśń wieczorną”. To wzruszające przeżycie móc delektować się świetną techniką,
pięknymi pianami i precyzyjną dykcją.
Mnie najbardziej podobała się rewelacyjna
interpretacja utworu „Dary” do słów Wincentego Pola.
Na zakończenie koncertu śpiewacy
wykonali 4 Sonety na głos i fortepian do
słów Adama Mickiewicza (w tłumaczeniu

Nasi Goście na scenie Florianki.
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Rozmowa z wykonawcami koncertu.

Widok na naszą publiczność.
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Petera Corneliusa), skomponowane przez
Thomasa Corneliusa (prywatnie męża
Magdaleny Kulig). Był to rodzaj hołdu
niemieckiego kompozytora złożony Stanisławowi Moniuszce, który skomponował
muzykę do wielu sonetów naszego wieszcza. Thomas Cornelius to wszechstronny
muzyk – pianista, organista, klawesynista,
dyrygent i kompozytor. I tak wyjaśnił się
tytuł koncertu.
Obydwoje śpiewacy poruszają się
głównie w niemieckim obszarze językowym. Łukasz, młodszy brat Tomasza,
uznanego wykonawcy ról wagnerowskich
(występuje między innymi w Bayreuth),
śpiewa w Düsseldorfie, Halle, Monachium,
Würzburgu, Tuluzie, Dreźnie, Dubaju, ale
również w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Wystąpił w światowej premierze
opery Alka Nowaka do libretta Olgi Tokarczuk. Jak sam przyznał w rozmowie, lubi
muzykę współczesną. Magdalena Kulig
występuje w Hamburgu, Salzburgu, Ruhpolding, Rheinsberg, ale też we Wrocła-
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wiu i z zespołem „Śląsk”. Na fortepianie
akompaniował im Lech Napierała – urodzony w Bydgoszczy absolwent Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu w klasie
akompaniamentu wokalistom.
Po krótkiej przerwie odbyła się
sympatyczna rozmowa z wykonawcami.
Dowiedzieliśmy się o drodze ich kariery
i planach na przyszłość. Wywiązała się
bardzo interesująca dyskusja nad promowaniem muzyki Stanisława Moniuszki
w świecie. Na koniec programu Andrzej
Kosowski wyświetlił na ekranie prezentacje aplikacji Operalnia, która rejestruje to,
co dzieje w się w Operze Narodowej. Aplikacja pozwala na jednoczesne oglądanie
na przykład fragmentu opery „Straszny
dwór” i obserwowanie, co dzieje się w tym
samym czasie za kulisami, w charakteryzatorni czy w bufecie.

Koniec programu- podziekowania.
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W rozmowie z Anną Bielską

Profesor Stanisław Waltoś
Krakowskie Stowarzyszenie Miłośników Opery ARIA istnieje już 15 lat i od
początku wydaje kwartalnik związany ze swoją działalnością. Od tego roku
postanowiliśmy dołączać do jego treści rozmowy z wieloletnimi członkami
Stowarzyszenia.

Prof. Stanisław Waltoś.

Pierwszym naszym rozmówcą jest
Profesor Stanisław Waltoś, prawnik z wykształcenia, erudyta, człowiek renesansu,
miłośnik malarstwa, muzyki klasycznej
i opery.
Stanisław Waltoś urodził się 9 lutego
1932 roku w Stanisławowie, ale jeszcze
przed wojną rodzina przeniosła się na
Śląsk, potem w czasie wojny do Jasła,
Krakowa i następnie do Dębicy, gdzie mój
rozmówca ukończył liceum. W 1950 roku
odbyła się przeprowadzka do Krakowa,
gdzie przyszły profesor ukończył studia na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1954 roku. Z nakazu pracy został
zatrudniony w prokuraturze. Od 1956 roku
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był jednocześnie asystentem na Wydziale
Prawa Karnego. W 1962 roku miała miejsce obrona pracy doktorskiej. Rozstanie
z prokuraturą nastąpiło w 1964 roku. Od
tej pory profesor pracował już tylko w Katedrze Postępowania Karnego, z początku
jako adiunkt. W 1968 roku otrzymał tytuł
doktora habilitowanego, a w 1979 roku
tytuł profesora nadzwyczajnego nauk
prawnych. Profesorem zwyczajnym został
w 1987 roku. Od 1974 był Kierownikiem
Katedry Postępowania Karnego UJ. Na stanowisku tym pracował do czasu przejścia
na emeryturę w roku 2002. Podczas swojej
pracy na UJ był także przez 35 lat dyrektorem wspaniałego Muzeum UJ mieszczą-

cego się w Collegium Maius, gdzie poza
zbiorami historycznymi są też eksponaty
najnowsze, jak na przykład statuetka
Oscara otrzymana przez Andrzeja Wajdę
czy inne jego nagrody filmowe.
Pan Profesor jest autorem przeszło
450 publikacji naukowych, wielu podręczników akademickich, monografii i innych
książek. Ostatnia z nich, wydana kilka miesięcy temu, to „Wędrowanie po wyspach
pamięci” czyli wspomnienia własne. Od
młodości uprawiał turystykę rowerową,
górską i kajakową, na co wykorzystywał
czas wakacji. W chwili rozpoczęcia studiów w Krakowie został stałym bywalcem
Filharmonii Krakowskiej. W 1950 roku nie
było jeszcze opery, więc korzystał z cotygodniowych koncertów filharmonicznych.
Anna Bielska: Jakie są Pana zainteresowania poza pracą zawodową?
Stanisław Waltoś: Zawsze były to zainteresowania artystyczne, zawsze kochałem
dobre malarstwo i dobrą muzykę. W młodości trochę brzdąkałem na fortepianie,
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ale ani słuchu muzycznego nie miałem
dobrego, ani czasu na ćwiczenia nie starczało. Grywałem dla siebie, zwykle po to,
aby zrobić sobie chwilę przerwy podczas
wkuwania materiału do egzaminów. Gdy
poznałem moją przyszłą żonę, która jest
pianistką z wykształcenia, zaniechałem
grywania. Nie odważyłem się dotknąć klawiatury w jej obecności. No cóż, czasem mi
brakuje tego i mam ochotę pograć będąc
sam w domu. Od momentu zamieszkania
w Krakowie jestem stałym bywalcem Filharmonii. Pamiętam jeszcze szalone boje
o bilety na koncert w latach 50. ubiegłego
wieku. Żałuję bardzo, że przez te długie
lata nie wybudowano nowej Filharmonii.
Aktualny pomysł z budową Centrum Muzycznego nad Wisłą nie jest najlepszym
rozwiązaniem. Komunikacyjnie nie jest to
dobre miejsce. Sugerowałem kilkakrotnie
wolny plac przy Rondzie Grzegórzeckim,
pierwotnie przeznaczony pod siedzibę
Urzędu Marszałkowskiego. Niestety nadaremnie.

Od lewej: P. Włoczewski, prof. Stanisław Waltoś, E. Gładysz, R. Górniak na tle głownej promenady Karlowych Warów.
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AB: Skąd się wzięły Pana zainteresowania
muzyczne?
SW: W czasach szkolnych miałem w Dębicy kolegę, już nieżyjącego, który mieszkał
niedaleko liceum, w domu prof. Mariana
Safiera, posiadającego wspaniałą kolekcję płyt z muzyką klasyczną. Ile razy go
odwiedzałem, tyle razy miewałem okazję
posłuchania świetnej muzyki. I tylko tej
muzyki słuchaliśmy. W 1945 lub 1946 roku
obejrzałem w Bytomiu operę „Halka”. Rolę
Jontka śpiewał wtedy Bogdan Paprocki,
a Halkę grała Wiktoria Calma. Wówczas
zaraziłem się bakcylem opery. W Krakowie
długo trzeba było czekać na pojawienie się
regularnych przedstawień operowych. Dopiero w 1954 roku powstał teatr operowy
działający w Teatrze Słowackiego.
Zdecydowanie wolę operę wystawianą
w wersji oryginalnej z kostiumami i dekoracjami, po prostu w wersji autorskiej. Nie
odpowiadają mi supernowatorskie inscenizacje nieliczące się z zamysłem libretta,
a zwłaszcza przenoszenie akcji historycznej do świata współczesnego zaprzeczające jej dramaturgii. Nie wyobrażam sobie
np. „Borysa Godunowa” umiejscowionego
w XX wieku, a taki był wystawiony w operze w Warszawie.
Bardzo lubię wyjazdy operowe z ARIĄ. Zawsze są dobrze zorganizowane, przebiegają w sympatycznej atmosferze. Ostatnio
byłem w Karlovych Varach i Dreźnie. Oglądaliśmy „Nabucco” na małej scenie w Karlovych Varach, gdzie chór liczył ok. 20 osób
zamiast około 150, a to nie daje takiego
efektu. Sam wyjazd był jednak bardzo miły.
AB: Czy ma Pan ulubionego kompozytora,
operę lub solistów?
SW: Tak, jest to zdecydowanie Jan Sebastian Bach. W operach najbardziej lubię
muzykę bel canto, a ulubione opery, których mogę słuchać „na okrągło”, to „Tosca”,
„Traviata”, „Faust”. Ulubieni soliści to kiedyś Maria Callas, Luciano Pavarotti, dzisiaj
– Anna Netrebko i Polka Aleksandra Ku-
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rzak, której słuchaliśmy z ARIĄ w czasie pobytu w Paryżu. Śledzę jej karierę od wielu
lat i słuchałem jej we Wrocławiu. Dodam,
że przed laty moimi ulubieńcami byli także
Bernard Ładysz i Teresa Żylis-Gara.
AB: Czy bywając często za granicą ma Pan
czas na odwiedzanie oper?
SW: Różnie z tym bywało. W miarę możliwości bywałem w teatrach operowych.
Ostatnio taka okazja była w Berlinie, gdzie
odwiedziłem dwie opery. Muszę jednak
powiedzieć, że żywo pamiętam wszystkie
wyjazdy z ARIĄ, gdzie panuje serdeczna,
urocza atmosfera, odwiedzamy ciekawe
miejsca i zwykle dobrze wystawione opery.
Czekam z ciekawością na kolejny wyjazd.
Cieszę się bardzo, że w planach „Arii” jest
wyjazd do Mińska. Podobno tamtejsza
opera jest niezła. Przy okazji będzie można
zwiedzić miejsca związane z polską historią i kulturą, jak Grodno, Nowogródek, Mir
i Nieśwież.
AB: Już ostatnie pytanie: jak Pan sądzi,
Panie Profesorze, czy takie Stowarzyszenia
jak nasze są potrzebne?
SW: Koniecznie powinny istnieć, są bardzo
potrzebne, po prostu niezbędne do rozpowszechniania kultury i dobrej muzyki i należy brać w nich udział. Byłem na koncercie
ARII z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia
Stowarzyszenia. Zachwycałem się koncertem, wykonawcami oraz fantastyczną
organizacją tego wydarzenia przez Panią
Prezes Elżbietę Gładysz, która jest według
mnie pełna energii, bardzo aktywna, po
prostu „niezniszczalna”. Wydarzenie miało
miejsce w Teatrze im. Słowackiego, a po
nim odbyło się wspaniałe przyjęcie w foyer,
w pięknej Sali Lustrzanej. Niestety Jan Zawiejski, projektant teatru, zaplanował zbyt
małą salę na takie uroczystości. Nie liczył
się z tym, że kiedyś powstanie ARIA…
AB: Tak wspominając ten miły wieczór,
kończymy naszą rozmowę. Panie Profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i poświęcony mi czas.

