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Realizacje operowe – miÆdzy inscenizacj a adaptacj
W jednej z klasycznych juů dziœ filmowych historii miâosnych, Pretty Women Garry’ego Marshalla z 1990 roku, znajduje się epizod, w którym gâówny
bohater, Edward Lewis (grany przez Richarda Gere’a), zabiera prostytutkę
Vivian (granĊ przez Julię Roberts) do opery w San Francisco na przedstawienie Traviaty Giuseppe Verdiego. Vivian, która pierwszy raz w ůyciu ma
kontakt z operĊ, pyta: „Mówiâeœ, ůe to jest po wâosku, więc jak zrozumiem,
co œpiewajĊ?” – „Zrozumiesz, wierz mi” – odpowiada Edward – „Muzyka
ma wielkĊ moc”1.
Edward wyraůa w tej scenie jedno z najenergiczniej obalanych, a zarazem
najuporczywiej utrzymujĊcych się w myœleniu o muzyce przekonaľ o semantycznej naturze tej sztuki2. Nie rozwaůajĊc zasadnoœci tego przekonania
w odniesieniu do muzyki instrumentalnej, trzeba stwierdziý, ůe w tradycji
operowej, jeœli sâowa libretta sĊ dla odbiorcy niezrozumiaâe a fabuâa nieznana, zasadniczy cięůar komunikacyjny spoczywa nie tylko na muzyce, lecz
takůe na inscenizacji. To wâaœnie przede wszystkim dzięki inscenizacji Vivian
„So, you said this is in Italian. So how am I gonna know what they’re singin’? (…) Belive
me, you’ll understand. The music’s very powerful”; scenariusz J.F. Lawtona cyt. za:
http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/p/pretty-woman-script-transcript-julia.html
[dostęp: 27.02.2013].
2 Wœród bardzo licznych prac poœwięconych temu zagadnieniu naleůy wymieniý zwâaszcza:
C. Abbate, Unsung Voices: Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century, Princeton, New
York 1991; V.K. Agawu, Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music, Princeton,
New York 1991; M. Grabócz, Musique, narrativité, signification, L’Harmattan, Paris 2009;
E. Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, Indiana University Press, Bloomington 1994; zob. teů
K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce. Próba ogólnej teorii na tle estetyki Susanne Langer, Wyd. Musica Iagiellonica, Kraków 2002.
1

186

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3

poznaje historię nieszczęsnej Violetty Valéry, z którĊ się naturalnie utoůsamia (gdyů film Pretty Woman ewidentnie nawiĊzuje do Traviaty oraz, poœrednio, do stanowiĊcej podstawę tej opery Damy kameliowej Aleksandra Dumasa). Muzyka uzupeânia oddziaâywanie akcji scenicznej, ale jej nie zastępuje,
co wyraŭnie zostaâo w filmie zilustrowane montaůem wiĊůĊcym kluczowe
sceny przedstawienia z ujęciami ukazujĊcymi reakcje bohaterki.
Vivian ma jednak szczęœcie, gdyů oglĊda spektakl w Ameryce, cechujĊcej
się bardzo konserwatywnym podejœciem do opery; gdyby oglĊdaâa go w którymœ z krajów europejskich, prawdopodobieľstwo, ůe akcja sceniczna pozwoli jej poznaý fabuâę, byâoby znacznie mniejsze, w Europie bowiem inscenizacje tradycyjne, ilustracyjne sĊ obecnie w zdecydowanej mniejszoœci.
PodejmujĊc próbę zarysowania – oczywiœcie doœý ogólnego – przyczyn
i konsekwencji takiego stanu rzeczy, muszę wyjœý od truizmu, a mianowicie
od zasygnalizowania ryzyka niezbornoœci, na jakie naraůony jest kaůdy spektakl operowy jako dzieâo syntetyczne, uwarunkowane wymaganiami trzech
kodów semantycznych: muzycznego, literackiego i teatralnego. Kaůdy z tych
kodów w teatrze muzycznym posiada pewnĊ autonomię, lecz zarazem jest
ograniczony wspóâistnieniem we wspólnym kompleksie semantycznym
z pozostaâymi, co implikuje koniecznoœý wzajemnej weryfikacji i uzgodnienia wspólnego przekazu. Poniewaů w operze sâowo niejako przeglĊda się
w muzyce i w inscenizacji, kaůdy rozziew zachodzĊcy pomiędzy warstwĊ
semantyki sâownej, dŭwiękowej i wizualnej jest w strukturze caâoœci natychmiast wyczuwalny; byâ teů wykorzystywany przez kompozytorów i librecistów doœý chętnie, choý zarazem ostroůnie, jako wyjĊtkowo silny œrodek
ekspresji artystycznej.
Swoboda realizacyjna, charakteryzujĊca wspóâczesny teatr operowy, zdecydowanie zwiększa ów rozziew, choý oczywiœcie nie kaůde odstępstwo od
projektu inscenizacyjnego zawartego w libretcie musi mieý waůkie konsekwencje. Trzeba równieů pamiętaý, ůe opera ze względu na specyficzny – bo
wymagajĊcy realizacyjnego domknięcia – status ontologiczny, z natury jest
swoistym „dzieâem otwartym”, a nawet „dzieâem w ruchu”3. Co charakterystyczne jednak, aů do drugiej poâowy XIX wieku to wâaœnie inscenizacja
byâa elementem ulegajĊcym w operze najmniejszym zmianom; znacznie
częœciej modyfikowano tekst i muzykę. Jak podkreœla jeden ze wspóâczesnych operoznawców, Krzysztof Kozâowski (podejmujĊc spostrzeůenia
Por. U. Eco, Dzieâo otwarte. Forma i nieokreœlonoœý w poetykach wspóâczesnych, przeâ. L. Eustachiewicz i in., Wyd. W.A.B., Warszawa 2008, zwâaszcza s. 82–85.
3
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Silke Leopold), korekty te podejmowane byây w interesie dzieâa, miaây bowiem na celu przedâuůenie jego scenicznego ůywota4. Badacz zauwaůa, ůe
nawet Mozart, choý niewĊtpliwie œwiadom swego geniuszu, „nie sakralizowaâ wâasnej sztuki i nie uwaůaâ jej za twór ontologicznie doskonaây, pojmowany jako opus perfectum et absolutum. Wręcz przeciwnie, rozumiaâ precyzyjnie, ůe wymogi teatru sĊ obowiĊzujĊce. Nie wahaâ się zatem modyfikowaý
tego, co naleůaâo poprawiý z uwagi na teatralne moůliwoœci zespoâu i oczekiwania widzów”5; dlatego „daleko aů po wiek XIX nie moůe byý mowy
o definitywnym charakterze dzieâa, o oryginale albo o „ostatnim ujęciu”6.
Naleůy jednak od razu dodaý, ůe tego typu zmiany dokonywane byây nie
tylko przez autorów, lecz takůe przez reůyserów, kierowników teatrów
i scenografów, którzy nie mieli oporów przed wykreœlaniem bĊdŭ dopisywaniem poszczególnych scen, przed transkrypcjami arii czy teů zmianami sâów
libretta. Œpiewacy cieszyli się ogromnĊ swobodĊ, jeœli chodzi o wzbogacanie
ornamentacyjne wykonywanych partii7. Inscenizację natomiast traktowano
jako bezpoœredniĊ pochodnĊ akcji, toteů z reguây peâniâa ona wobec niej
funkcję ilustracyjnĊ, przy czym, najogólniej rzecz ujmujĊc, moůna wyróůniý
dwie odmiany tej ilustracyjnoœci: „archeologicznĊ”, w której realizatorzy stawiali
sobie za punkt honoru dostosowanie inscenizacji do najnowszego stanu wiedzy
o epoce, w której rozgrywa się akcja dzieâa oraz „eklektycznĊ”, wynikajĊcĊ
z tego, ůe nie projektowano scenografii i kostiumów specjalnie dla konkretnego
wystawienia, lecz w róůnych spektaklach wykorzystywano wielokrotnie te same
rekwizyty i koncepcje sceniczne. Takůe gra aktorska œpiewaków do poâowy XIX
wieku byâa nikâa i, by tak rzec, konwencjonalna aů do maniery8.
Ten stan rzeczy ulegâ zmianie, gdy w obrębie formacji romantycznej, gâoszĊcej absolutyzm artystycznego geniuszu, zaczęto broniý nienaruszalnoœci
dzieâa sztuki i podnosiý problem jego integralnoœci. Za gâównego kodyfikatora przekonaľ o kanonicznym statusie partytury operowej uwaůa się Wagnera, któremu teů najkonsekwentniej udaâo się je zrealizowaý w praktyce9.
I nie tylko dlatego, ůe zdobyâ w osobie króla Ludwika Bawarskiego sponsora
K. Kozâowski, Opera i dramat muzyczny. Szkice, Wyd. PTPN, Poznaľ 2006, s. 34 i nast.;
por. S. Leopold, Von Pasteten und Don Giovannis Requiem. Opernbearbeitungen, w: tejůe, red.,
Musikalische Metamorphosen – Formen und Gedichte der Bearbeitung, Wyd. Bärenreiter, Kassel 2000.
5 K. Kozâowski, Opera i dramat muzyczny…, s. 35.
6 Tamůe, s. 34.
7 Zob. B. Horowicz, Teatr operowy, Wyd. PIW, Warszawa 1963, s. 140–142.
8 Tamůe, s. 134–147.
9 K. Kozâowski, Opera i dramat muzyczny…, s. 37.
4
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umoůliwiajĊcego mu realizację marzenia o sakralizacji sztuki i swobodę
w celebracji wâasnych utworów, lecz takůe dlatego, ůe wypracowaâ konstrukcję artystycznĊ, która doœý skutecznie broniâa się przed cięciami i modyfikacjami: dramat muzyczny, w którym ciĊgâoœý i integralnoœý akcji zostaâa
solidnie opancerzona strukturami „niekoľczĊcej się melodii” i zaleůnoœci
lejtmotywicznych. Inaczej wyglĊdaâa sprawa z bardziej tradycyjnymi operami
o strukturze „numerów” stanowiĊcych skâadankę doœý âatwĊ do rozmontowywania; ale i one stopniowo zaczęây korzystaý z przeprowadzonej w romantyzmie fetyszyzacji autorskiego ksztaâtu dzieâa, zwâaszcza dzieâa genialnego.
Romantyczny kult geniuszu doprowadziâ równieů do drugiej znaczĊcej
zmiany w kulturze muzycznej, w tym takůe w kulturze operowej, kaůĊc
zwróciý baczniejszĊ uwagę na arcydzieâa przeszâoœci i obaliý obowiĊzujĊcĊ
wczeœniej zasadę doraŭnej przydatnoœci utworów, tworzonych by cieszyý tu
i teraz, aby za sezon lub dwa nieodwracalnie ustĊpiý miejsca nowym kompozycjom, lepiej odpowiadajĊcym zmieniajĊcym się gustom. W istocie aů do
XIX wieku w ůyciu muzycznym (poza enklawĊ muzyki religijnej, raz po raz
zresztĊ naruszanĊ) dominowaâa muzyka wspóâczesna – wspóâczesna odbiorcom, komponowana na bieůĊco, jako pochodna epoki, która się w niej
przeglĊda. Kiedy zaœ zaczęto intensywnie wskrzeszaý muzykę epok dawniejszych, w tym dzieâa operowe, pojawiâ się problem sposobu ich wystawiania.
I tu dochodzimy do centrum problemu adaptacji inscenizacyjnej – problemu, który juů kilka lat temu Marcin Gmys ujĊâ w lapidarnĊ i efektownĊ
formuâę: Partytura operowa jako ŭródâo cierpieľ10.
Gdyby potraktowaý sprawę restrykcyjnie, skâaniajĊc się w stronę twierdzenia, ůe zasadniczĊ postaý ontologicznĊ dzieâa operowego stanowi jego peâna
partytura, moůna by stwierdziý, ůe kaůda inscenizacja opery jest jej adaptacjĊ.
Taka teza jednak wydaje się zbyt radykalna, a przede wszystkim – uniemoůliwiajĊca uchwycenie odmiennoœci między róůnymi stopniami zmian adaptacyjnych. Lepiej więc chyba, wykorzystujĊc starĊ dobrĊ (choý niewĊtpliwie
upraszczajĊcĊ) formuâę Ingardena, przyjĊý, ůe adaptacja zaczyna się tam,
gdzie koľczy się konkretyzacja, a pojawia zmiana; tam, gdzie reůyser przestaje wypeâniaý „miejsca niedookreœlone” w dziele, a zaczyna modyfikowaý
dane z partytury.
Co znamienne, we wspóâczesnych teatrach operowych, w porównaniu do
sposobu obchodzenia się z tekstem sztuki w teatrach dramatycznych, szacunek dla integralnoœci partytury (rozumianej jako caâoœciowy zapis struktury
10

M. Gmys, Partytura operowa jako ŭródâo cierpieľ, „Teatr” 2008, nr 9, s. 70–75.
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sâowno-muzycznej utworu) jest doœý wysoki. Realizatorzy modyfikujĊ przede wszystkim warstwę didaskaliów, natomiast stosunkowo rzadko mamy do
czynienia ze zmianami w materiale muzycznym i w tekœcie œpiewanym. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, ůe reůyserzy, nieposiadajĊcy z reguây
wystarczajĊcych kompetencji muzycznych, muszĊ, chcĊc nie chcĊc, dzieliý
się wâadzĊ z dyrygentem i nie mogĊ bez ograniczeľ kompilowaý, przepisywaý i usuwaý scen. I nawet jeœli w tej kwestii nie odczuwajĊ oporu samej
formy muzycznej, to zazwyczaj muszĊ się liczyý z oporem dyrygenta i publicznoœci operowej, dla której teatr muzyczny jest atrakcyjny w zasadniczej
mierze wâaœnie ze względu na muzykę. Wystawienie dzieâa operowego moůna więc uznaý za swojego rodzaju „sytuację granicznĊ” adaptacji reůyserskich11. Nie jest to oczywiœcie tendencja bezwyjĊtkowa i da się, jak sĊdzę,
dopuœciý moůliwoœý, ůe „okrojony” i „przekomponowany” przez reůysera
spektakl operowy moůe prezentowaý mimo wszystko wysokĊ wartoœý artystycznĊ i myœlowĊ. Jeœli realizator nie jest w stanie ogarnĊý caâej zâoůonoœci
dzieâa, które jednak chce (lub musi) wystawiý, wydaje się sâuszne, by wybraâ
z niego tylko to, co jest w stanie zrozumieý i przekazaý, zamiast pozostawiaý
w wystawianym dziele miejsca puste i przypadkowe, niesfunkcjonalizowane
w naczelnej koncepcji interpretacyjnej12. W takiej sytuacji jednak naleůaâoby
bezwzględnie zaznaczaý, ůe jest to spektakl jedynie „na motywach” dzieâa
operowego lub, jak to postulowaâ Gmys (okreœlajĊcy reůyserów takich spektakli mianem „pretekstualistów”), doprecyzowywaý go podtytuâem: „sceniczne wariacje na temat”13. Moůna by teů ewentualnie – w przypadku, gdy
muzyka zdaje się reůyserowi jedynie przeszkadzaý – zrezygnowaý z wystawiania spektaklu muzycznego, a przygotowaý spektakl teatralny na motywach zaczerpniętych z opery. Ta ostatnia moůliwoœý jednak w praktyce nie
jest stosowana, jak sĊdzę z przyczyn bardzo przyziemnych – po prostu opery
dysponujĊ budůetami zdecydowanie przekraczajĊcymi budůety teatrów dramatycznych, a tym samym i korzyœci reůyserskie, by tak rzec, sĊ proporcjonalnie
Jak zauwaůaâ juů dawno B. Horowicz: „Rytm muzyki staje się wâadcĊ kompozycji, której
podlegajĊ wszystkie oůywione i nieoůywione elementy widowiska muzycznego. Poœród nich
gâównĊ rolę odgrywa aktor, nie narzucajĊc bynajmniej swej hegemonii, ale stanowiĊc ogniwo
poœredniczĊce między rytmem i linearnoœciĊ muzyki a rytmem i linearnoœciĊ przestrzeni
scenicznej” (w: tegoů, Teatr…, s. 213).
12 Nie bez powodu jednym ze zwrotów najczęœciej uůywanych w reůyserskich autokomentarzach jest fraza: „moim zdaniem jest to sztuka o…”, która intencjonalnie ma podkreœlaý
indywidualne i osobiste podejœcie do zagadnienia, de facto jednak demaskuje radykalnĊ selektywnoœý interpretacji.
13 M. Gmys, Partytura operowa…, s. 72.
11

190

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3

większe. Co więcej, przy doœý szybko zmniejszajĊcej się w ostatnich latach
renomie teatrów dramatycznych, stanowiĊcych nieustajĊcy poligon eksperymentów artystycznych, nierzadko chybionych, to wâaœnie opera zdaje się
wciĊů jeszcze pozostawaý bastionem wyrafinowania, sztukĊ nadal elitarnĊ,
nobilitujĊcĊ. Korzyœci sĊ zresztĊ obopólne – nie ulega bowiem wĊtpliwoœci,
ůe powszechny wzrost zainteresowania teatrem operowym w latach 80. XX
wieku, idĊcy w parze z tendencjami do jej odnowy, dokonaâ się wâaœnie
dzięki inicjatywom reůyserów pochodzĊcych z teatrów dramatycznych14,
zadajĊcych kâam autorytarnym gâosom wieszczĊcym œmierý tego gatunku15.
Moůna tu równieů dodaý, ůe od mniej więcej dwudziestu lat zainteresowanie
to wzrasta jeszcze bardziej dzięki udanemu mariaůowi teatru muzycznego
z kinematografiĊ – ten wĊtek jednak pozostawiam na marginesie, bo opera
w filmie to osobne, bardzo obszerne zagadnienie.
IstotnĊ blokadę dla inwencji reůyserów stanowi jednak element stylu.
Kwestia ta daje się zauwaůyý takůe w teatrze dramatycznym, gdzie język
nieuchronnie zdradza epokę, która wydaâa dzieâo, ale w teatrze muzycznym
ta historyczna toůsamoœý językowa jest znacznie spotęgowana wyrazistoœciĊ
stylu muzycznego. Jak zauwaůa Silke Leopold: „Muzyka utrwala (…) dokâadniej niů język czas, w którym powstaâa”, zaœ Krzysztof Kozâowski,
przywoâujĊc to zdanie, dodaje: „Opera zastyga niejako w konkretnym czasie
historycznym. Nie moůna jej odnowiý ani odmieniý, bo teů nic nie starzeje
się szybciej od konwencji muzycznych”16. Dlatego teů to wâaœnie styl muzyczny jest przez wielu wspóâczesnych znawców i miâoœników opery uwaůany za probierz zasadnoœci i akceptowalnoœci wszelkich zabiegów inscenizacyjnych i adaptacyjnych. O ile bowiem – mimo wszystko – do rzadkoœci
naleůĊ poglĊdy, ůe dzieâa operowe powinny byý wystawiane jedynie w trybie
historycznym, rekonstrukcyjnym, z dĊůeniem do odtworzenia ich ksztaâtu
z epoki, o tyle chętnie zakreœla się granice ich „prawomocnego” uwspóâczeœniania. Takie stanowisko zajmuje między innymi Kozâowski, piszĊc:
„W inscenizacji chodzi (…) o to, by byâa ona odpowiednia: na tyle historyczna, na ile to moůliwe, i na tyle nowoczesna, na ile to konieczne”17.
J. Mianowski, Vademecum operowego kiczmena. Zapiski smaczne i niesmaczne, „Opcje” 2008,
nr 3 (72), s. 25.
15 Zob. zwâaszcza M. Dolar, S. Žižek, Druga œmierý opery, przeâ. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2008; por. L. Rotbaumówna, Opera a jej ksztaât sceniczny. Notatki z warsztatu reůysera,
Wyd. PWM, Kraków 1969, s. 8–10.
16 K. Kozâowski, Opera i dramat muzyczny…, s. 39–40.
17 Tamůe, s. 40–41.
14
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Nie ujmujĊc nic tym postulatom, oscylujĊcym wokóâ zasady „zâotego
œrodka”, skĊdinĊd osobiœcie mi bliskiej, chciaâabym zwróciý uwagę na kilka
elementów, które komplikujĊ ten konsolacyjny obraz i stanowiĊ przesâankę
wielu eksperymentalnych adaptacji operowych, mierzĊcych się – nierzadko
z powodzeniem – z dylematami inscenizatorskimi, z którymi zachowawczy
nurt teatru muzycznego radzi sobie tylko pozornie.
Jeden z takich podstawowych dylematów zwiĊzany jest z problemem stylistyczno-kulturowego rozziewu, wpisanego w samĊ materię oper wykorzystujĊcych tematykę historycznĊ. OpowiadajĊ one bowiem, z uůyciem języka i stylu
muzycznego epoki, w której powstaây, historie odlegâe w czasie i w przestrzeni – w czasie i przestrzeni posiadajĊcych wâasne, nieraz radykalnie odmienne idiomy muzyczne, językowe, kulturowe. Aů do poâowy XIX wieku
historycyzm byâ we wszystkich sztukach (literaturze, malarstwie, muzyce)
kwestiĊ mocno umownĊ i nie byâ poddany rygorowi konsekwentnej, archiwistycznej rekonstrukcji, toteů stosowane niekiedy w operze muzyczne elementy stylizacyjne, majĊce odsyâaý do „oryginalnego” kontekstu czasowego
lub kulturowego akcji operowej, miaây charakter jedynie ornamentacyjny,
podobnie jak dziœ ornamentacyjny charakter majĊ archaizacje językowe
w filmach historycznych przeznaczonych dla szerokiej publicznoœci. Przykâadem mogĊ tu byý np. elementy „tureckie” (dobrze komponujĊce się
z ówczesnĊ modĊ na orientalizm) w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta czy teů
kultura Dalekiego Wschodu w Madame Butterfly Pucciniego. Takie stylizacje
zaczęto zresztĊ wprowadzaý dopiero w wieku XVIII, wiek XVII bowiem
bez wahania „operowaâ” fabuây nawiĊzujĊce do czasów i miejsc odlegâych
z uůyciem swojej wâasnej stylistyki. Przy takim ukâadzie zdecydowanie âatwiejsze inscenizacyjnie niů tematy historyczne wydajĊ się historie mityczne,
teoretycznie naznaczone bezczasowoœciĊ – choý i tak posiadamy pewne
ogólne wyobraůenia na temat tego, jak powinni „brzmieý” i wyglĊdaý bogowie antycznej Grecji, a jak bohaterowie Eddy.
A więc, na przykâad, do jakiej kultury naleůy historia Mozartowskiego Don
Giovanniego? Do wiedeľskiego klasycyzmu lat 80. XVIII wieku czy do siedemnastowiecznej Hiszpanii z czasów Tirsa de Moliny, który spisaâ dzieje
„rozpustnika z Sewilli”, czy teů moůe do Molierowskiej Francji? I nie pytam
tu o interpretację postaci bohatera, lecz po prostu o scenografię i stroje do
tej opery. Czy – przystępujĊc do realizacji z nastawieniem historyzujĊcym –
lepiej podjĊý próbę rekonstrukcji inscenizacji z czasów kompozytora, koherentnej ze stylem muzycznym dzieâa, ale zasadniczo (mimo kilku muœnięý
stylizacyjnych) niekoherentnej z kulturĊ Hiszpanii, gdzie toczy się akcja, czy
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teů rekonstruowaý hiszpaľskoœý, która, stylistycznie rzecz ujmujĊc, nijak się
ma do muzyki18?
Jeszcze bardziej symptomatyczny jest przykâad Traviaty, opery nawiĊzujĊcej do niedawnych (w stosunku do czasu jej powstania) wydarzeľ i wykorzystujĊcej materiaâ z powieœci i dramatu napisanych zaledwie kilka lat wczeœniej. W koncepcji Verdiego akcja miaâa się rozgrywaý w czasach mu wspóâczesnych, lecz w wyniku interwencji cenzury, uznajĊcej dzieâo za zbyt œmiaâe
obyczajowo, historia zostaâa w przedstawieniu premierowym przeniesiona
w czasy Ludwika XVIII, a więc w zupeânie inny kontekst historyczny, niejako oddalajĊcy problematykę i czyniĊcy jĊ bardziej abstrakcyjnĊ. W tej sytuacji
wielu realizatorom wydaje się oczywiste, ůe wystawiajĊc spektakl zgodny
z intencjami kompozytora, naleůy akcję na powrót umieœciý w jego czasach.
Czy jednak na pewno? Zamiarem Verdiego nie byâo przecieů tak naprawdę
opowiedzenie historii rozgrywajĊcej się w drugiej poâowie XIX wieku, lecz
opery w s p ó â c z e s n e j [podkreœl. – I.P.], odzwierciedlajĊcej w ujęciu quasi-realistycznym (na tyle, na ile to moůliwe w ramach tego gatunku) zâoůony
problem emocjonalno-obyczajowy. Dlatego teů zgodne z zasadniczĊ wymowĊ dzieâa wydaje się raczej wystawianie go za kaůdym razem w inscenizacji ukazujĊcej kulturę, czas i œrodowisko odbiorców, dla których spektakl jest
przeznaczony. To jednak skutkuje dalszymi modyfikacjami, istotniejszymi
niů kwestie stylistycznej zgody między muzykĊ, sâowem i inscenizacjĊ,
a mianowicie koniecznoœciĊ zmiany kontekstu spoâeczno-obyczajowego
w obrębie œwiata przedstawionego. Wyprowadzenie fabuây z epoki rzĊdzĊcej
się porzĊdkiem patriarchalnym rzutuje mocno na profil bohaterów, i to nie
tyle na profil Violetty, która w kaůdej wersji jest postaciĊ pozytywnĊ, ile na
profil innych postaci, zwâaszcza zaœ ojca Alfreda, który we wspóâczesnych
interpretacjach zmienia się często z Verdiowskiego czuâego i reprezentujĊcego silne racje rodzica w sadystycznego bigota.
Jednym z dwóch najczęœciej obecnie stosowanych rozwiĊzaľ kwestii historycznoœci dzieâa operowego, majĊcych na celu uniknięcie (jak to ujęâa Lia
Rotbaumówna) „kolizji z estetykĊ partytury”19, jest zmierzajĊcy do uniwersaKlasycznym przykâadem pierwszego rozwiĊzania jest inscenizacja w reůyserii Giorgia
Strehlera, z dekoracjami Ezia Frigeria, przygotowana dla La Scali (utrwalona w nagraniu
filmowym z 15 grudnia 1987, pod batutĊ Riccarda Mutiego); do kontekstu hiszpaľskiego (i to
z czasów Tirsa de Moliny) odsyâa natomiast wystawienie w reůyserii Paula Czinnera, w scenografii Clemensa Holzmeistera, z 1954 roku (utrwalone w nagraniu z Festiwalu w Salzburgu,
dla którego byâa przygotowana; pod batutĊ Wilhelma Furtwänglera).
19 L. Rotbaumówna, Opera…, s. 11.
18
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lizacji eklektyzm, polegajĊcy na tym, ůe na „neutralnym” tle âĊczy się elementy historyczne odsyâajĊce zarówno do kontekstu powstania dzieâa, jak
i do œwiata w nim przedstawionego, tworzĊc praktyczny odpowiednik sâynnej formuây Alfreda Jarry’ego: „W Polsce, czyli nigdzie”20. Tego typu realizacjom przyœwieca zaâoůenie, ůe widowisko teatralne jest, jak to ujĊâ Bronisâaw Horowicz, „autonomicznym dzieâem sztuki”, a nie tylko „ilustracjĊ do
tekstu”21. Drugim rozwiĊzaniem jest przeniesienie akcji w jeszcze inny kontekst czasowo-kulturowy, odmienny od tamtych dwóch „oryginalnych” –
często kontekst wspóâczesny odbiorcy.
Jednym z pionierów takiego przeniesienia, jeœli chodzi o twórczoœý operowĊ (bo w teatrze dramatycznym dokonywano ich juů znacznie wczeœniej),
byâ Peter Sellars ze swoimi sâynnymi, powstaâymi pod koniec lat 80. (wyd.
1990) adaptacjami „trylogii” operowej Mozarta i Lorenza da Ponte (Wesele
Figara, Don Giovanni, Così fan tutte), które poczĊtkowo przez wzburzonych
krytyków nazywane byây „aktami artystycznego wandalizmu”, ale w porównaniu z niektórymi dzisiejszymi harcami inscenizacyjnymi, uderzajĊ celowoœciĊ i konsekwencjĊ koncepcji artystycznej22.
Ów eklektyzm, przeciwstawiajĊc się archeologicznej i naturalistycznej manierze rodem
z XIX wieku, jest wyrazem swoistej lojalnoœci wobec historycznych uwarunkowaľ dzieâa
i często owocuje bardzo udanymi realizacjami. Jednak eklektyzm, realizujĊcy specyficznie zmutowanĊ zasadę wielokrotnego kodowania, niekoniecznie musi skutecznie podkreœlaý uniwersalizm czy teů wspóâczesnĊ noœnoœý utworu. Uniwersalnoœý poszczególnych realizacji operowych
– jeœli przyjmiemy, ůe takie zjawisko w ogóle istnieje – nie jest bowiem ich cechĊ immanentnĊ,
lecz realizuje się w procesie komunikacji między dzieâem a odbiorcĊ. To odbiorca zauwaůa (lub
nie) uniwersalizm problematyki utworu, to odbiorca jest w stanie (lub nie) dostrzec w dziele na
przykâad siedemnastowiecznym odbicie wâasnych dylematów i doœwiadczeľ. Uniwersalnoœý jest
więc intencjonalna – i niekiedy, wbrew intencjom reůyserskim, spektakl uwspóâczeœniony zamiast jĊ wzmagaý, osâabia jĊ. Nie wystarczy ubraý na przykâad Don Giovanniego w garnitur, aby
widz się z nim utoůsamiâ. Przeciwnie – często ubranie go w garnitur, jeœli nie jest stowarzyszone
z caâoœciowĊ, zwartĊ, wyrazistĊ wykâadniĊ uwspóâczeœniajĊcĊ, jedynie uwidacznia przepaœý
dzielĊcĊ czâowieka XVII lub XVIII wieku od widza wieku XXI, potęgujĊc efekt obcoœci nie
w rozumieniu Brechtowskiego teatru epickiego, jako efekt poůĊdany, ale w rozumieniu bardzo
przyziemnym – jako efekt niepowodzenia przedsięwzięcia artystycznego.
21 B. Horowicz, Teatr…, s. 188. Horowicz gâosiâ przy tym zdecydowany prymat muzyki nad realistycznymi, w tym historycznymi uwarunkowaniami operowej fabuây, a za gâówny problem stojĊcy
przed reůyserem uznawaâ to, „w jaki sposób abstrakcyjnoœý muzyki przetâumaczyý na konkretne
sceny, jakimi drogami dĊůyý do uwidocznienia muzyki i stworzenia dŭwięczĊcej przestrzeni, instrumentacji optycznej”, formuâujĊc ideaâ realizacji „synestezyjnej” (Tamůe, s. 195).
22 Por. J. Mianowski, Da Ponte – Mozart – Sellars. Opera w kulturze masowej?, w: L. Bielawski,
J.K. Dadak-Kozicka, A. Leszczyľska, red., Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, Wyd.
IS PAN, Warszawa 2001, s. 112–117.
20
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Przede wszystkim Sellars nie zlekcewaůyâ rozziewu, jaki wytworzyâ się
między stylem dzieâa a kontekstem, w jakim umieœciâ bohaterów oper (w przypadku Don Giovanniego jest to nowojorski Harlem lat 80.), lecz dokonaâ specyficznej konceptualizacji tego rozziewu. Tâumaczenie libretta, którym opatrzony zostaâ spektakl, nie jest archaizowane, lecz pisane językiem wspóâczesnym; ponadto Sellars w niektórych przypadkach upraszcza, pomija bĊdŭ
modyfikuje sformuâowania zbyt odlegâe od œwiata inscenizowanego. I tak na
przykâad w scenie uczty z finaâu II aktu, podczas której Don Giovanni sâucha „do kotleta” muzyków grajĊcych fragmenty oper popularnych w czasach
Mozarta (w tym m.in. jego wâasnego Wesela Figara), w tâumaczeniu Sellarsa
tytuây wykonywanych kompozycji zostaây zastĊpione komentarzem w rodzaju: „to stary kawaâek”. Utwory te nie sĊ zresztĊ w jego wersji grane przez
najętych muzyków, lecz odtwarzane z przenoœnego magnetofonu. Oczywiœcie trudno tu mówiý o likwidacji problemu, mamy raczej jego sprytne ominięcie, toteů ten akurat pomysâ Sellarsa nie znalazâ wielu naœladowców.
Obecnie reůyserzy najczęœciej likwidujĊ problem adekwatnoœci stylistycznej
muzyki i obrazu dzięki eklektycznej, kolaůowej estetyce, zaœ sâowo partii
wokalnych traktowane jest przez nich nie dosâownie, lecz niejako umownie,
jako swoisty „wariant” historii, którĊ opowiadajĊ równolegle za pomocĊ
œrodków inscenizacyjnych. I tu dochodzimy do najbardziej charakterystycznej cechy wielu wspóâczesnych adaptacji operowych – do ich swoiœcie symultanicznego charakteru.
UjmujĊc rzecz najogólniej, moůna stwierdziý, ůe w tradycyjnym ujęciu
między poszczególnymi warstwami dzieâa operowego mogĊ zachodziý zasadniczo trzy rodzaje relacji zaprojektowanych przez librecistę i kompozytora: tautologiczna, komplementarna i ironiczna. Wspóâczesne realizacje sceniczne nierzadko nakâadajĊ na ten zaprojektowany w partyturze porzĊdek
wzajemnych odniesieľ sâowno-dŭwiękowo-wizualnych dodatkowĊ kliszę
indywidualnej koncepcji narracyjnej, wprowadzajĊc kolejny poziom relacji
oscylujĊcych między komplementarnoœciĊ i ironiĊ poprzez przedstawienie –
œrodkami w y â Ċ c z n i e inscenizacyjnymi – n o w e j o p o w i e œ c i [podkreœl. – I.P.], stanowiĊcej swoisty wariant oryginalnej narracji operowej.
Wspóâczeœni adaptatorzy teatralni nie starajĊ się więc „maskowaý” ani ukrywaý charakteru pierwotnej wersji dzieâa wyraůajĊcej się w muzyce i w dialogach; po prostu rozwijajĊ na scenie historię paralelnĊ, poâĊczonĊ z oryginaâem jedynie w niektórych momentach akcji na takiej samej zasadzie, jak
podczas walki morskiej dwa statki zostajĊ poâĊczone technikĊ abordaůu.
Metaforyka militarna nie jest tu od rzeczy, bowiem takie realizacje sceniczne
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przypominajĊ swoisty agon między wersjĊ autorskĊ i reůyserskĊ – agon
zresztĊ bardzo często pasjonujĊcy, inspirujĊcy i przejmujĊcy. Moůna teů
próbowaý opisaý tego typu adaptacje sceniczne w nieco bardziej harmonijnym ujęciu za pomocĊ metafory kontrapunktu, przy czym muzyka i œpiewane sâowa peâniâyby w tym ukâadzie funkcje basso continuo. Moůna wreszcie
mówiý w przypadku takich spektakli o wâaœciwej im strukturze palimpsestowej, w której warstwa chronologicznie najpóŭniejsza – inscenizacja, stanowiĊca ostatnie, domykajĊce ogniwo w procesie wcielania dramatu muzycznego, jest z punktu widzenia odbiorcy pierwszĊ.
Najbardziej zâoůone semantycznie i interesujĊce z interpretacyjnego punktu widzenia sĊ te adaptacje, które powstajĊ w wyniku naâoůenia na partyturę
operowĊ matrycy pochodzĊcej z innego dzieâa. Przykâadem takiej realizacji
jest Don Giovanni przygotowany przez Michaâa Znanieckiego dla Opery Krakowskiej w 2009 roku. Scenografia, stroje postaci i ukâad relacji między bohaterami nawiĊzuje do filmu Osiem i póâ Felliniego. Mamy więc w tym przypadku do czynienia z podwójnĊ adaptacjĊ – opery przez film, ale i filmu
przez operę; elementem spajajĊcym obie wizje jest postaý gâównego bohatera, przeůywajĊcego „kryzys wieku œredniego” i uciekajĊcego przed nim do
uzdrowiska, gdzie odnajdujĊ go Donna Anna i Donna Elvira – odpowiedniki ůony i kochanki bohatera Osiem i póâ. Jest to więc adaptacja „z kluczem” –
adaptacja, którĊ Jacek Marczyľski okreœliâ jako „spektakl dla inteligentnych
widzów”, dodajĊc, ůe jeœli cytaty z filmu okaůĊ się dla odbiorców nieczytelne, koncepcja reůysera traci sens23. Nie jest to jednak do koľca prawda. Po
pierwsze reůyser daâ potencjalnym widzom wyraŭnie do zrozumienia juů za
pomocĊ plakatu, przedstawiajĊcego Marcella Mastroianniego w charakterystycznym Felliniowskim wcieleniu, ůe powinni przyjœý do opery „przygotowani” i wskazaâ kontekst, jaki powinni znaý24. A jeœli nawet odbiorcy nie
odrobili tego „zadania domowego” i oglĊdali spektakl, nie znajĊc Felliniego,
zobaczyli po prostu kolejny wariant historii uwodziciela, tym razem rozgrywajĊcy się w uzdrowisku i mimo ůe nie wychwycili intertekstualnych relacji
między filmem i spektaklem, otrzymali zwartĊ – choý oczywiœcie nie kaůdego przekonujĊcĊ – wykâadnię dzieâa operowego, która w wystarczajĊcym
stopniu tâumaczy się sama, bez znajomoœci Osiem i póâ. Znaniecki zastosowaâ
więc tu typowĊ zasadę podwójnego – czy teů w tym wypadku raczej przynajmniej potrójnego – kodowania, konstruujĊc spektakl autonomiczny i zrozumiaây
J. Marczyľski, Fellini pomaga Mozartowi, „Rzeczpospolita” z dn. 25.02.2009, s. A17.
24 Reprodukcja plakatu dostępna na stronie: http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly
/opera-zainspirowana-federico-fellinim.html [dostęp: 27.02.2013].
23
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na poziomie bezpoœredniego oddziaâywania, ale posiadajĊcy takůe „drugi
plan”, dostarczajĊcy silniejszych bodŭców interpretacyjnych, oparty na intertekstualnym nawiĊzaniu do filmu.
Tym, co zdaje się w tego typu adaptacjach naraůaý widza na ryzyko niezrozumienia, nie jest więc niezdolnoœý do deszyfracji intertekstualnych sensów naddanych, lecz ukrycie partyturowej, „wyjœciowej” wersji dzieâa
w najniůszej warstwie operowego palimpsestu. I tu powracamy do kwestii
zasygnalizowanej na samym poczĊtku na przykâadzie Pretty Women. Bowiem
te realizacje operowe, które w sposób najbardziej ostentacyjny sĊ adaptacjami, a nie inscenizacjami, mogĊ nieuprzedzonego, nieznajĊcego danego dzieâa
odbiorcę wprowadzaý w bâĊd. Na przykâad ten, kto poznawaâby Don
Giovanniego z wersji Sellarsa, mógâby odnieœý wraůenie, ůe Leporello jest
bratem tytuâowego bohatera, a nie jego sâugĊ – i to bratem-bliŭniakiem,
postaci te bowiem sĊ grane przez braci (Herberta Perry’ego i Eugene’a Perry’ego), których podobieľstwo ma symbolicznie wyeksponowaý dwoistoœý
natury gâównego bohatera. Co więcej, ów nieuprzedzony widz byâby pewien, ůe Leporello jest zakochany w Donnie Elvirze – co równieů wpisuje
się w sobowtórowĊ logikę interpretacji Sellarsa. Zerlina natomiast pozostaâaby w jego pamięci nie jako sprytna, wyrachowana, uwodzicielska wieœniaczka, lecz jako bezbronna, sâaba dziewczyna, wydana z jednej strony na
pastwę despotycznego męůa, z drugiej zaœ – cynicznego szefa slumsowego
gangu – i tak dalej, i tak dalej.
Tak by mogâo byý – ale z reguây nie jest, gdyů nawet nieuprzedzony
widz nie jest w teatrze operowym pozostawiony sam na sam ze spektaklem
– i nigdy nie byâ. Praktyka teatralna wypracowaâa bowiem bardzo uůytecznĊ formę, jakĊ jest synopsis – streszczenie akcji, stanowiĊce podstawę programów operowych oraz opisu nagraľ spektakli wydanych na DVD. Mniej
więcej do koľca lat osiemdziesiĊtych XX wieku celem synopsy byâo przede
wszystkim zaznajomienie odbiorców nierozumiejĊcych sâów œpiewanych
na scenie z zarysem akcji; od lat dziewięýdziesiĊtych natomiast, kiedy
upowszechniâa się praktyka podawania tâumaczenia libretta w trakcie
spektaklu, synopsa staâa się narzędziem translacyjnej parafrazy innego
rodzaju – konfrontacji „oryginaâu” z jego inscenizacyjnĊ adaptacjĊ.
Wspóâczesna publicznoœý operowa potrafi zazwyczaj bez trudu oddzieliý
to, co w spektaklu naleůy do sfery adaptacji, od tego, co mieœci się w sferze
wykonawstwa i zaakceptowaý jedno, lecz odrzuciý drugie. Jednym z dowodów na to byâa reakcja na Króla Rogera wystawionego przez Krzysztofa
Warlikowskiego w Paryůu (Opéra Bastille) w 2009 roku, kiedy to wyko-

IWONA PUCHALSKA: Realizacje operowe – miÆdzy inscenizacj a adaptacj

197

nawcy (œpiewacy, orkiestra, dyrygent i balet) zostali nagrodzeni brawami,
reůyser zaœ – „wybuczany”.
Nie ma więc co ukrywaý, ůe w sytuacji, kiedy – jak to się dziœ dzieje –
przeciętny miâoœnik opery obcuje częœciej z dzieâami przeszâoœci niů z nowoœciami operowymi, na równi z rozmaitymi propozycjami interpretacji
muzycznych dzieâ ciekawiĊ go propozycje inscenizacyjne. Nie znaczy to, ůe
nie majĊ racji bytu przedstawienia tradycyjne, podporzĊdkowane didaskaliom i w ich obrębie bez trudu znajdujĊce pole do nowych, oryginalnych
interpretacji; ale, obejrzawszy po raz kolejny Don Giovanniego w ujęciu historycznym, nacieszywszy się wielorakimi odmianami jego interpretacji wokalnych, instrumentalnych i aktorskich, wspóâczesny odbiorca moůe tęskniý za
„scenicznymi wariacjami” na jego temat. Utwory operowe bowiem, jak kaůde utwory naleůĊce do wielkiego repertuaru przeszâoœci, posiadajĊ we
wspóâczesnej kulturze status mitu, który, jak wiadomo, ůyje dzięki transformacjom i, aby ůyý, musi realizowaý się w coraz nowszych wariantach, z których kaůdy wnosi nowĊ jakoœý, nie niszczĊc toůsamoœci mitycznej historii.
Z dzieâem artystycznym sprawa jest zresztĊ o tyle prostsza, niů z mitem rozumianym religioznawczo, ůe posiadamy jego „wersję zero” – wersję partytury
– i to bezpoœrednio do niej powracajĊ zazwyczaj autorzy kolejnych adaptacji.
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The opera's performances: between production and adaptation
The subject of the paper are strategies of adaptation in contemporary musical theatre. The
analysis of the stage realizations of the selected operas is meant to show the different director’s adjustments, fulfilling rather the notion of "adaptation" then "stage production". The
opera is showed as a special "border case" of adaptation, in which (unlike the dramatic theatre) the freedom of director is reduced by the sharp structure of musical score.
Keywords: opera, stage production, theatre

