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IWONA PUCHALSKA 
U n i w e r s y t e t  J a g i e l l o s k i  

Realizacje operowe – mi dzy inscenizacj  a adaptacj  

W jednej z klasycznych ju  dzi  filmowych historii mi osnych, Pretty Wo-

men Garry’ego Marshalla z 1990 roku, znajduje si  epizod, w którym g ówny 
bohater, Edward Lewis (grany przez Richarda Gere’a), zabiera prostytutk  
Vivian (gran  przez Juli  Roberts) do opery w San Francisco na przedsta-
wienie Traviaty Giuseppe Verdiego. Vivian, która pierwszy raz w yciu ma 
kontakt z oper , pyta: „Mówi e , e to jest po w osku, wi c jak zrozumiem, 
co piewaj ?” – „Zrozumiesz, wierz mi” – odpowiada Edward – „Muzyka 
ma wielk  moc”1. 

Edward wyra a w tej scenie jedno z najenergiczniej obalanych, a zarazem 
najuporczywiej utrzymuj cych si  w my leniu o muzyce przekona  o seman-
tycznej naturze tej sztuki2. Nie rozwa aj c zasadno ci tego przekonania 
w odniesieniu do muzyki instrumentalnej, trzeba stwierdzi , e w tradycji 
operowej, je li s owa libretta s  dla odbiorcy niezrozumia e a fabu a niezna-
na, zasadniczy ci ar komunikacyjny spoczywa nie tylko na muzyce, lecz 
tak e na inscenizacji. To w a nie przede wszystkim dzi ki inscenizacji Vivian 
                                                           

1 „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 
[dost p: 27.02.2013]. 

2 W ród bardzo licznych prac po wi conych temu zagadnieniu nale y wymieni  zw aszcza: 
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. te  
K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce. Próba ogólnej teorii na tle estetyki Susanne Lan-

ger, Wyd. Musica Iagiellonica, Kraków 2002. 
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poznaje histori  nieszcz snej Violetty Valéry, z któr  si  naturalnie uto sa-
mia (gdy  film Pretty Woman ewidentnie nawi zuje do Traviaty oraz, po red-
nio, do stanowi cej podstaw  tej opery Damy kameliowej Aleksandra Duma-
sa). Muzyka uzupe nia oddzia ywanie akcji scenicznej, ale jej nie zast puje, 
co wyra nie zosta o w filmie zilustrowane monta em wi cym kluczowe 
sceny przedstawienia z uj ciami ukazuj cymi reakcje bohaterki. 

Vivian ma jednak szcz cie, gdy  ogl da spektakl w Ameryce, cechuj cej 
si  bardzo konserwatywnym podej ciem do opery; gdyby ogl da a go w któ-
rym  z krajów europejskich, prawdopodobie stwo, e akcja sceniczna po-
zwoli jej pozna  fabu , by oby znacznie mniejsze, w Europie bowiem in-
scenizacje tradycyjne, ilustracyjne s  obecnie w zdecydowanej mniejszo ci. 

Podejmuj c prób  zarysowania – oczywi cie do  ogólnego – przyczyn 
i konsekwencji takiego stanu rzeczy, musz  wyj  od truizmu, a mianowicie 
od zasygnalizowania ryzyka niezborno ci, na jakie nara ony jest ka dy spek-
takl operowy jako dzie o syntetyczne, uwarunkowane wymaganiami trzech 
kodów semantycznych: muzycznego, literackiego i teatralnego. Ka dy z tych 
kodów w teatrze muzycznym posiada pewn  autonomi , lecz zarazem jest 
ograniczony wspó istnieniem we wspólnym kompleksie semantycznym 
z pozosta ymi, co implikuje konieczno  wzajemnej weryfikacji i uzgodnie-
nia wspólnego przekazu. Poniewa  w operze s owo niejako przegl da si  
w muzyce i w inscenizacji, ka dy rozziew zachodz cy pomi dzy warstw  
semantyki s ownej, d wi kowej i wizualnej jest w strukturze ca o ci natych-
miast wyczuwalny; by  te  wykorzystywany przez kompozytorów i libreci-
stów do  ch tnie, cho  zarazem ostro nie, jako wyj tkowo silny rodek 
ekspresji artystycznej. 

Swoboda realizacyjna, charakteryzuj ca wspó czesny teatr operowy, zde-
cydowanie zwi ksza ów rozziew, cho  oczywi cie nie ka de odst pstwo od 
projektu inscenizacyjnego zawartego w libretcie musi mie  wa kie konse-
kwencje. Trzeba równie  pami ta , e opera ze wzgl du na specyficzny – bo 
wymagaj cy realizacyjnego domkni cia – status ontologiczny, z natury jest 
swoistym „dzie em otwartym”, a nawet „dzie em w ruchu”3. Co charaktery-
styczne jednak, a  do drugiej po owy XIX wieku to w a nie inscenizacja 
by a elementem ulegaj cym w operze najmniejszym zmianom; znacznie 
cz ciej modyfikowano tekst i muzyk . Jak podkre la jeden ze wspó cze-
snych operoznawców, Krzysztof Koz owski (podejmuj c spostrze enia 

                                                           

3 Por. U. Eco, Dzie o otwarte. Forma i nieokre lono  w poetykach wspó czesnych, prze . L. Eusta-
chiewicz i in., Wyd. W.A.B., Warszawa 2008, zw aszcza s. 82–85. 
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Silke Leopold), korekty te podejmowane by y w interesie dzie a, mia y bo-
wiem na celu przed u enie jego scenicznego ywota4. Badacz zauwa a, e 
nawet Mozart, cho  niew tpliwie wiadom swego geniuszu, „nie sakralizo-
wa  w asnej sztuki i nie uwa a  jej za twór ontologicznie doskona y, pojmo-
wany jako opus perfectum et absolutum. Wr cz przeciwnie, rozumia  precyzyj-
nie, e wymogi teatru s  obowi zuj ce. Nie waha  si  zatem modyfikowa  
tego, co nale a o poprawi  z uwagi na teatralne mo liwo ci zespo u i ocze-
kiwania widzów”5; dlatego „daleko a  po wiek XIX nie mo e by  mowy 
o definitywnym charakterze dzie a, o oryginale albo o „ostatnim uj ciu”6. 
Nale y jednak od razu doda , e tego typu zmiany dokonywane by y nie 
tylko przez autorów, lecz tak e przez re yserów, kierowników teatrów 
i scenografów, którzy nie mieli oporów przed wykre laniem b d  dopisywa-
niem poszczególnych scen, przed transkrypcjami arii czy te  zmianami s ów 
libretta. piewacy cieszyli si  ogromn  swobod , je li chodzi o wzbogacanie 
ornamentacyjne wykonywanych partii7. Inscenizacj  natomiast traktowano 
jako bezpo redni  pochodn  akcji, tote  z regu y pe ni a ona wobec niej 
funkcj  ilustracyjn , przy czym, najogólniej rzecz ujmuj c, mo na wyró ni  
dwie odmiany tej ilustracyjno ci: „archeologiczn ”, w której realizatorzy stawiali 
sobie za punkt honoru dostosowanie inscenizacji do najnowszego stanu wiedzy 
o epoce, w której rozgrywa si  akcja dzie a oraz „eklektyczn ”, wynikaj c  
z tego, e nie projektowano scenografii i kostiumów specjalnie dla konkretnego 
wystawienia, lecz w ró nych spektaklach wykorzystywano wielokrotnie te same 
rekwizyty i koncepcje sceniczne. Tak e gra aktorska piewaków do po owy XIX 
wieku by a nik a i, by tak rzec, konwencjonalna a  do maniery8. 

Ten stan rzeczy uleg  zmianie, gdy w obr bie formacji romantycznej, g o-
sz cej absolutyzm artystycznego geniuszu, zacz to broni  nienaruszalno ci 
dzie a sztuki i podnosi  problem jego integralno ci. Za g ównego kodyfika-
tora przekona  o kanonicznym statusie partytury operowej uwa a si  Wa-
gnera, któremu te  najkonsekwentniej uda o si  je zrealizowa  w praktyce9. 
I nie tylko dlatego, e zdoby  w osobie króla Ludwika Bawarskiego sponsora 

                                                           

4 K. Koz owski, Opera i dramat muzyczny. Szkice, Wyd. PTPN, Pozna  2006, s. 34 i nast.; 
por. S. Leopold, Von Pasteten und Don Giovannis Requiem. Opernbearbeitungen, w: tej e, red., 
Musikalische Metamorphosen – Formen und Gedichte der Bearbeitung, Wyd. Bärenreiter, Kassel 2000. 

5 K. Koz owski, Opera i dramat muzyczny…, s. 35. 
6 Tam e, s. 34. 
7 Zob. B. Horowicz, Teatr operowy, Wyd. PIW, Warszawa 1963, s. 140–142. 
8 Tam e, s. 134–147. 
9 K. Koz owski, Opera i dramat muzyczny…, s. 37. 
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umo liwiaj cego mu realizacj  marzenia o sakralizacji sztuki i swobod  
w celebracji w asnych utworów, lecz tak e dlatego, e wypracowa  kon-
strukcj  artystyczn , która do  skutecznie broni a si  przed ci ciami i mo-
dyfikacjami: dramat muzyczny, w którym ci g o  i integralno  akcji zosta a 
solidnie opancerzona strukturami „nieko cz cej si  melodii” i zale no ci 
lejtmotywicznych. Inaczej wygl da a sprawa z bardziej tradycyjnymi operami 
o strukturze „numerów” stanowi cych sk adank  do  atw  do rozmonto-
wywania; ale i one stopniowo zacz y korzysta  z przeprowadzonej w roman-
tyzmie fetyszyzacji autorskiego kszta tu dzie a, zw aszcza dzie a genialnego. 

Romantyczny kult geniuszu doprowadzi  równie  do drugiej znacz cej 
zmiany w kulturze muzycznej, w tym tak e w kulturze operowej, ka c 
zwróci  baczniejsz  uwag  na arcydzie a przesz o ci i obali  obowi zuj c  
wcze niej zasad  dora nej przydatno ci utworów, tworzonych by cieszy  tu 
i teraz, aby za sezon lub dwa nieodwracalnie ust pi  miejsca nowym kom-
pozycjom, lepiej odpowiadaj cym zmieniaj cym si  gustom. W istocie a  do 
XIX wieku w yciu muzycznym (poza enklaw  muzyki religijnej, raz po raz 
zreszt  naruszan ) dominowa a muzyka wspó czesna – wspó czesna od-
biorcom, komponowana na bie co, jako pochodna epoki, która si  w niej 
przegl da. Kiedy za  zacz to intensywnie wskrzesza  muzyk  epok dawniej-
szych, w tym dzie a operowe, pojawi  si  problem sposobu ich wystawiania. 

I tu dochodzimy do centrum problemu adaptacji inscenizacyjnej – pro-
blemu, który ju  kilka lat temu Marcin Gmys uj  w lapidarn  i efektown  
formu : Partytura operowa jako ród o cierpie 10. 

Gdyby potraktowa  spraw  restrykcyjnie, sk aniaj c si  w stron  twierdze-
nia, e zasadnicz  posta  ontologiczn  dzie a operowego stanowi jego pe na 
partytura, mo na by stwierdzi , e ka da inscenizacja opery jest jej adaptacj . 
Taka teza jednak wydaje si  zbyt radykalna, a przede wszystkim – uniemo -
liwiaj ca uchwycenie odmienno ci mi dzy ró nymi stopniami zmian adapta-
cyjnych. Lepiej wi c chyba, wykorzystuj c star  dobr  (cho  niew tpliwie 
upraszczaj c ) formu  Ingardena, przyj , e adaptacja zaczyna si  tam, 
gdzie ko czy si  konkretyzacja, a pojawia zmiana; tam, gdzie re yser przesta-
je wype nia  „miejsca niedookre lone” w dziele, a zaczyna modyfikowa  
dane z partytury. 

Co znamienne, we wspó czesnych teatrach operowych, w porównaniu do 
sposobu obchodzenia si  z tekstem sztuki w teatrach dramatycznych, szacu-
nek dla integralno ci partytury (rozumianej jako ca o ciowy zapis struktury 

                                                           

10 M. Gmys, Partytura operowa jako ród o cierpie , „Teatr” 2008, nr 9, s. 70–75. 
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s owno-muzycznej utworu) jest do  wysoki. Realizatorzy modyfikuj  prze-
de wszystkim warstw  didaskaliów, natomiast stosunkowo rzadko mamy do 
czynienia ze zmianami w materiale muzycznym i w tek cie piewanym. Dzie-
je si  tak prawdopodobnie dlatego, e re yserzy, nieposiadaj cy z regu y 
wystarczaj cych kompetencji muzycznych, musz , chc c nie chc c, dzieli  
si  w adz  z dyrygentem i nie mog  bez ogranicze  kompilowa , przepisy-
wa  i usuwa  scen. I nawet je li w tej kwestii nie odczuwaj  oporu samej 
formy muzycznej, to zazwyczaj musz  si  liczy  z oporem dyrygenta i pu-
bliczno ci operowej, dla której teatr muzyczny jest atrakcyjny w zasadniczej 
mierze w a nie ze wzgl du na muzyk . Wystawienie dzie a operowego mo -
na wi c uzna  za swojego rodzaju „sytuacj  graniczn ” adaptacji re yser-
skich11. Nie jest to oczywi cie tendencja bezwyj tkowa i da si , jak s dz , 
dopu ci  mo liwo , e „okrojony” i „przekomponowany” przez re ysera 
spektakl operowy mo e prezentowa  mimo wszystko wysok  warto  arty-
styczn  i my low . Je li realizator nie jest w stanie ogarn  ca ej z o ono ci 
dzie a, które jednak chce (lub musi) wystawi , wydaje si  s uszne, by wybra  
z niego tylko to, co jest w stanie zrozumie  i przekaza , zamiast pozostawia  
w wystawianym dziele miejsca puste i przypadkowe, niesfunkcjonalizowane 
w naczelnej koncepcji interpretacyjnej12. W takiej sytuacji jednak nale a oby 
bezwzgl dnie zaznacza , e jest to spektakl jedynie „na motywach” dzie a 
operowego lub, jak to postulowa  Gmys (okre laj cy re yserów takich spek-
takli mianem „pretekstualistów”), doprecyzowywa  go podtytu em: „sce-
niczne wariacje na temat”13. Mo na by te  ewentualnie – w przypadku, gdy 
muzyka zdaje si  re yserowi jedynie przeszkadza  – zrezygnowa  z wysta-
wiania spektaklu muzycznego, a przygotowa  spektakl teatralny na moty-
wach zaczerpni tych z opery. Ta ostatnia mo liwo  jednak w praktyce nie 
jest stosowana, jak s dz  z przyczyn bardzo przyziemnych – po prostu opery 
dysponuj  bud etami zdecydowanie przekraczaj cymi bud ety teatrów dra-
matycznych, a tym samym i korzy ci re yserskie, by tak rzec, s  proporcjonalnie 
                                                           

11 Jak zauwa a  ju  dawno B. Horowicz: „Rytm muzyki staje si  w adc  kompozycji, której 
podlegaj  wszystkie o ywione i nieo ywione elementy widowiska muzycznego. Po ród nich 
g ówn  rol  odgrywa aktor, nie narzucaj c bynajmniej swej hegemonii, ale stanowi c ogniwo 
po rednicz ce mi dzy rytmem i linearno ci  muzyki a rytmem i linearno ci  przestrzeni 
scenicznej” (w: tego , Teatr…, s. 213). 

12 Nie bez powodu jednym ze zwrotów najcz ciej u ywanych w re yserskich autokomen-
tarzach jest fraza: „moim zdaniem jest to sztuka o…”, która intencjonalnie ma podkre la  
indywidualne i osobiste podej cie do zagadnienia, de facto jednak demaskuje radykaln  selek-
tywno  interpretacji. 

13 M. Gmys, Partytura operowa…, s. 72. 
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wi ksze. Co wi cej, przy do  szybko zmniejszaj cej si  w ostatnich latach 
renomie teatrów dramatycznych, stanowi cych nieustaj cy poligon ekspery-
mentów artystycznych, nierzadko chybionych, to w a nie opera zdaje si  
wci  jeszcze pozostawa  bastionem wyrafinowania, sztuk  nadal elitarn , 
nobilituj c . Korzy ci s  zreszt  obopólne – nie ulega bowiem w tpliwo ci, 
e powszechny wzrost zainteresowania teatrem operowym w latach 80. XX 

wieku, id cy w parze z tendencjami do jej odnowy, dokona  si  w a nie 
dzi ki inicjatywom re yserów pochodz cych z teatrów dramatycznych14, 
zadaj cych k am autorytarnym g osom wieszcz cym mier  tego gatunku15. 
Mo na tu równie  doda , e od mniej wi cej dwudziestu lat zainteresowanie 
to wzrasta jeszcze bardziej dzi ki udanemu maria owi teatru muzycznego 
z kinematografi  – ten w tek jednak pozostawiam na marginesie, bo opera 
w filmie to osobne, bardzo obszerne zagadnienie. 

Istotn  blokad  dla inwencji re yserów stanowi jednak element stylu. 
Kwestia ta daje si  zauwa y  tak e w teatrze dramatycznym, gdzie j zyk 
nieuchronnie zdradza epok , która wyda a dzie o, ale w teatrze muzycznym 
ta historyczna to samo  j zykowa jest znacznie spot gowana wyrazisto ci  
stylu muzycznego. Jak zauwa a Silke Leopold: „Muzyka utrwala (…) do-
k adniej ni  j zyk czas, w którym powsta a”, za  Krzysztof Koz owski, 
przywo uj c to zdanie, dodaje: „Opera zastyga niejako w konkretnym czasie 
historycznym. Nie mo na jej odnowi  ani odmieni , bo te  nic nie starzeje 
si  szybciej od konwencji muzycznych”16. Dlatego te  to w a nie styl mu-
zyczny jest przez wielu wspó czesnych znawców i mi o ników opery uwa-
any za probierz zasadno ci i akceptowalno ci wszelkich zabiegów insceni-

zacyjnych i adaptacyjnych. O ile bowiem – mimo wszystko – do rzadko ci 
nale  pogl dy, e dzie a operowe powinny by  wystawiane jedynie w trybie 
historycznym, rekonstrukcyjnym, z d eniem do odtworzenia ich kszta tu 
z epoki, o tyle ch tnie zakre la si  granice ich „prawomocnego” uwspó cze-
niania. Takie stanowisko zajmuje mi dzy innymi Koz owski, pisz c: 

„W inscenizacji chodzi (…) o to, by by a ona odpowiednia: na tyle histo-
ryczna, na ile to mo liwe, i na tyle nowoczesna, na ile to konieczne”17. 

                                                           

14 J. Mianowski, Vademecum operowego kiczmena. Zapiski smaczne i niesmaczne, „Opcje” 2008, 
nr 3 (72), s. 25. 

15 Zob. zw aszcza M. Dolar, S. Žižek, Druga mier  opery, prze . S. Królak, Wyd. Sic!, War-
szawa 2008; por. L. Rotbaumówna, Opera a jej kszta t sceniczny. Notatki z warsztatu re ysera, 
Wyd. PWM, Kraków 1969, s. 8–10. 

16 K. Koz owski, Opera i dramat muzyczny…, s. 39–40. 
17 Tam e, s. 40–41. 
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Nie ujmuj c nic tym postulatom, oscyluj cym wokó  zasady „z otego 
rodka”, sk din d osobi cie mi bliskiej, chcia abym zwróci  uwag  na kilka 

elementów, które komplikuj  ten konsolacyjny obraz i stanowi  przes ank  
wielu eksperymentalnych adaptacji operowych, mierz cych si  – nierzadko 
z powodzeniem – z dylematami inscenizatorskimi, z którymi zachowawczy 
nurt teatru muzycznego radzi sobie tylko pozornie. 

Jeden z takich podstawowych dylematów zwi zany jest z problemem styli-
styczno-kulturowego rozziewu, wpisanego w sam  materi  oper wykorzystuj -
cych tematyk  historyczn . Opowiadaj  one bowiem, z u yciem j zyka i stylu 
muzycznego epoki, w której powsta y, historie odleg e w czasie i w prze-
strzeni – w czasie i przestrzeni posiadaj cych w asne, nieraz radykalnie od-
mienne idiomy muzyczne, j zykowe, kulturowe. A  do po owy XIX wieku 
historycyzm by  we wszystkich sztukach (literaturze, malarstwie, muzyce) 
kwesti  mocno umown  i nie by  poddany rygorowi konsekwentnej, archi-
wistycznej rekonstrukcji, tote  stosowane niekiedy w operze muzyczne ele-
menty stylizacyjne, maj ce odsy a  do „oryginalnego” kontekstu czasowego 
lub kulturowego akcji operowej, mia y charakter jedynie ornamentacyjny, 
podobnie jak dzi  ornamentacyjny charakter maj  archaizacje j zykowe 
w filmach historycznych przeznaczonych dla szerokiej publiczno ci. Przy-
k adem mog  tu by  np. elementy „tureckie” (dobrze komponuj ce si  
z ówczesn  mod  na orientalizm) w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta czy te  
kultura Dalekiego Wschodu w Madame Butterfly Pucciniego. Takie stylizacje 
zacz to zreszt  wprowadza  dopiero w wieku XVIII, wiek XVII bowiem 
bez wahania „operowa ” fabu y nawi zuj ce do czasów i miejsc odleg ych 
z u yciem swojej w asnej stylistyki. Przy takim uk adzie zdecydowanie a-
twiejsze inscenizacyjnie ni  tematy historyczne wydaj  si  historie mityczne, 
teoretycznie naznaczone bezczasowo ci  – cho  i tak posiadamy pewne 
ogólne wyobra enia na temat tego, jak powinni „brzmie ” i wygl da  bogo-
wie antycznej Grecji, a jak bohaterowie Eddy. 

A wi c, na przyk ad, do jakiej kultury nale y historia Mozartowskiego Don 

Giovanniego? Do wiede skiego klasycyzmu lat 80. XVIII wieku czy do sie-
demnastowiecznej Hiszpanii z czasów Tirsa de Moliny, który spisa  dzieje 
„rozpustnika z Sewilli”, czy te  mo e do Molierowskiej Francji? I nie pytam 
tu o interpretacj  postaci bohatera, lecz po prostu o scenografi  i stroje do 
tej opery. Czy – przyst puj c do realizacji z nastawieniem historyzuj cym – 
lepiej podj  prób  rekonstrukcji inscenizacji z czasów kompozytora, kohe-
rentnej ze stylem muzycznym dzie a, ale zasadniczo (mimo kilku mu ni  
stylizacyjnych) niekoherentnej z kultur  Hiszpanii, gdzie toczy si  akcja, czy 
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te  rekonstruowa  hiszpa sko , która, stylistycznie rzecz ujmuj c, nijak si  
ma do muzyki18? 

Jeszcze bardziej symptomatyczny jest przyk ad Traviaty, opery nawi zuj -
cej do niedawnych (w stosunku do czasu jej powstania) wydarze  i wykorzy-
stuj cej materia  z powie ci i dramatu napisanych zaledwie kilka lat wcze-
niej. W koncepcji Verdiego akcja mia a si  rozgrywa  w czasach mu wspó -

czesnych, lecz w wyniku interwencji cenzury, uznaj cej dzie o za zbyt mia e 
obyczajowo, historia zosta a w przedstawieniu premierowym przeniesiona 
w czasy Ludwika XVIII, a wi c w zupe nie inny kontekst historyczny, nieja-
ko oddalaj cy problematyk  i czyni cy j  bardziej abstrakcyjn . W tej sytuacji 
wielu realizatorom wydaje si  oczywiste, e wystawiaj c spektakl zgodny 
z intencjami kompozytora, nale y akcj  na powrót umie ci  w jego czasach. 
Czy jednak na pewno? Zamiarem Verdiego nie by o przecie  tak naprawd  
opowiedzenie historii rozgrywaj cej si  w drugiej po owie XIX wieku, lecz 
opery w s p ó c z e s n e j  [podkre l. – I.P.], odzwierciedlaj cej w uj ciu qua-
si-realistycznym (na tyle, na ile to mo liwe w ramach tego gatunku) z o ony 
problem emocjonalno-obyczajowy. Dlatego te  zgodne z zasadnicz  wy-
mow  dzie a wydaje si  raczej wystawianie go za ka dym razem w insceniza-
cji ukazuj cej kultur , czas i rodowisko odbiorców, dla których spektakl jest 
przeznaczony. To jednak skutkuje dalszymi modyfikacjami, istotniejszymi 
ni  kwestie stylistycznej zgody mi dzy muzyk , s owem i inscenizacj , 
a mianowicie konieczno ci  zmiany kontekstu spo eczno-obyczajowego 
w obr bie wiata przedstawionego. Wyprowadzenie fabu y z epoki rz dz cej 
si  porz dkiem patriarchalnym rzutuje mocno na profil bohaterów, i to nie 
tyle na profil Violetty, która w ka dej wersji jest postaci  pozytywn , ile na 
profil innych postaci, zw aszcza za  ojca Alfreda, który we wspó czesnych 
interpretacjach zmienia si  cz sto z Verdiowskiego czu ego i reprezentuj -
cego silne racje rodzica w sadystycznego bigota. 

Jednym z dwóch najcz ciej obecnie stosowanych rozwi za  kwestii histo-
ryczno ci dzie a operowego, maj cych na celu unikni cie (jak to uj a Lia 
Rotbaumówna) „kolizji z estetyk  partytury”19, jest zmierzaj cy do uniwersa-

                                                           

18 Klasycznym przyk adem pierwszego rozwi zania jest inscenizacja w re yserii Giorgia 
Strehlera, z dekoracjami Ezia Frigeria, przygotowana dla La Scali (utrwalona w nagraniu 
filmowym z 15 grudnia 1987, pod batut  Riccarda Mutiego); do kontekstu hiszpa skiego (i to 
z czasów Tirsa de Moliny) odsy a natomiast wystawienie w re yserii Paula Czinnera, w sceno-
grafii Clemensa Holzmeistera, z 1954 roku (utrwalone w nagraniu z Festiwalu w Salzburgu, 
dla którego by a przygotowana; pod batut  Wilhelma Furtwänglera). 

19 L. Rotbaumówna, Opera…, s. 11. 
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lizacji eklektyzm, polegaj cy na tym, e na „neutralnym” tle czy si  ele-
menty historyczne odsy aj ce zarówno do kontekstu powstania dzie a, jak 
i do wiata w nim przedstawionego, tworz c praktyczny odpowiednik s yn-
nej formu y Alfreda Jarry’ego: „W Polsce, czyli nigdzie”20. Tego typu reali-
zacjom przy wieca za o enie, e widowisko teatralne jest, jak to uj  Broni-
s aw Horowicz, „autonomicznym dzie em sztuki”, a nie tylko „ilustracj  do 
tekstu”21. Drugim rozwi zaniem jest przeniesienie akcji w jeszcze inny kon-
tekst czasowo-kulturowy, odmienny od tamtych dwóch „oryginalnych” – 
cz sto kontekst wspó czesny odbiorcy. 

Jednym z pionierów takiego przeniesienia, je li chodzi o twórczo  ope-
row  (bo w teatrze dramatycznym dokonywano ich ju  znacznie wcze niej), 
by  Peter Sellars ze swoimi s ynnymi, powsta ymi pod koniec lat 80. (wyd. 
1990) adaptacjami „trylogii” operowej Mozarta i Lorenza da Ponte (Wesele 

Figara, Don Giovanni, Così fan tutte), które pocz tkowo przez wzburzonych 
krytyków nazywane by y „aktami artystycznego wandalizmu”, ale w porów-
naniu z niektórymi dzisiejszymi harcami inscenizacyjnymi, uderzaj  celowo-
ci  i konsekwencj  koncepcji artystycznej22. 

                                                           

20 Ów eklektyzm, przeciwstawiaj c si  archeologicznej i naturalistycznej manierze rodem 
z XIX wieku, jest wyrazem swoistej lojalno ci wobec historycznych uwarunkowa  dzie a 
i cz sto owocuje bardzo udanymi realizacjami. Jednak eklektyzm, realizuj cy specyficznie zmu-
towan  zasad  wielokrotnego kodowania, niekoniecznie musi skutecznie podkre la  uniwersa-
lizm czy te  wspó czesn  no no  utworu. Uniwersalno  poszczególnych realizacji operowych 
– je li przyjmiemy, e takie zjawisko w ogóle istnieje – nie jest bowiem ich cech  immanentn , 
lecz realizuje si  w procesie komunikacji mi dzy dzie em a odbiorc . To odbiorca zauwa a (lub 
nie) uniwersalizm problematyki utworu, to odbiorca jest w stanie (lub nie) dostrzec w dziele na 
przyk ad siedemnastowiecznym odbicie w asnych dylematów i do wiadcze . Uniwersalno  jest 
wi c intencjonalna – i niekiedy, wbrew intencjom re yserskim, spektakl uwspó cze niony za-
miast j  wzmaga , os abia j . Nie wystarczy ubra  na przyk ad Don Giovanniego w garnitur, aby 
widz si  z nim uto sami . Przeciwnie – cz sto ubranie go w garnitur, je li nie jest stowarzyszone 
z ca o ciow , zwart , wyrazist  wyk adni  uwspó cze niaj c , jedynie uwidacznia przepa  
dziel c  cz owieka XVII lub XVIII wieku od widza wieku XXI, pot guj c efekt obco ci nie 
w rozumieniu Brechtowskiego teatru epickiego, jako efekt po dany, ale w rozumieniu bardzo 
przyziemnym – jako efekt niepowodzenia przedsi wzi cia artystycznego. 

21 B. Horowicz, Teatr…, s. 188. Horowicz g osi  przy tym zdecydowany prymat muzyki nad rea-
listycznymi, w tym historycznymi uwarunkowaniami operowej fabu y, a za g ówny problem stoj cy 
przed re yserem uznawa  to, „w jaki sposób abstrakcyjno  muzyki przet umaczy  na konkretne 
sceny, jakimi drogami d y  do uwidocznienia muzyki i stworzenia d wi cz cej przestrzeni, in-
strumentacji optycznej”, formu uj c idea  realizacji „synestezyjnej” (Tam e, s. 195). 

22 Por. J. Mianowski, Da Ponte – Mozart – Sellars. Opera w kulturze masowej?, w: L. Bielawski, 
J.K. Dadak-Kozicka, A. Leszczy ska, red., Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, Wyd. 
IS PAN, Warszawa 2001, s. 112–117. 



194 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

Przede wszystkim Sellars nie zlekcewa y  rozziewu, jaki wytworzy  si  
mi dzy stylem dzie a a kontekstem, w jakim umie ci  bohaterów oper (w przy-
padku Don Giovanniego jest to nowojorski Harlem lat 80.), lecz dokona  spe-
cyficznej konceptualizacji tego rozziewu. T umaczenie libretta, którym opa-
trzony zosta  spektakl, nie jest archaizowane, lecz pisane j zykiem wspó cze-
snym; ponadto Sellars w niektórych przypadkach upraszcza, pomija b d  
modyfikuje sformu owania zbyt odleg e od wiata inscenizowanego. I tak na 
przyk ad w scenie uczty z fina u II aktu, podczas której Don Giovanni s u-
cha „do kotleta” muzyków graj cych fragmenty oper popularnych w czasach 
Mozarta (w tym m.in. jego w asnego Wesela Figara), w t umaczeniu Sellarsa 
tytu y wykonywanych kompozycji zosta y zast pione komentarzem w ro-
dzaju: „to stary kawa ek”. Utwory te nie s  zreszt  w jego wersji grane przez 
naj tych muzyków, lecz odtwarzane z przeno nego magnetofonu. Oczywi-
cie trudno tu mówi  o likwidacji problemu, mamy raczej jego sprytne omi-

ni cie, tote  ten akurat pomys  Sellarsa nie znalaz  wielu na ladowców. 
Obecnie re yserzy najcz ciej likwiduj  problem adekwatno ci stylistycznej 
muzyki i obrazu dzi ki eklektycznej, kola owej estetyce, za  s owo partii 
wokalnych traktowane jest przez nich nie dos ownie, lecz niejako umownie, 
jako swoisty „wariant” historii, któr  opowiadaj  równolegle za pomoc  
rodków inscenizacyjnych. I tu dochodzimy do najbardziej charakterystycz-

nej cechy wielu wspó czesnych adaptacji operowych – do ich swoi cie sy-
multanicznego charakteru. 

Ujmuj c rzecz najogólniej, mo na stwierdzi , e w tradycyjnym uj ciu 
mi dzy poszczególnymi warstwami dzie a operowego mog  zachodzi  za-
sadniczo trzy rodzaje relacji zaprojektowanych przez librecist  i kompozyto-
ra: tautologiczna, komplementarna i ironiczna. Wspó czesne realizacje sce-
niczne nierzadko nak adaj  na ten zaprojektowany w partyturze porz dek 
wzajemnych odniesie  s owno-d wi kowo-wizualnych dodatkow  klisz  
indywidualnej koncepcji narracyjnej, wprowadzaj c kolejny poziom relacji 
oscyluj cych mi dzy komplementarno ci  i ironi  poprzez przedstawienie – 
rodkami w y c z n i e  inscenizacyjnymi – n o w e j  o p o w i e c i  [pod-

kre l. – I.P.], stanowi cej swoisty wariant oryginalnej narracji operowej. 
Wspó cze ni adaptatorzy teatralni nie staraj  si  wi c „maskowa ” ani ukry-
wa  charakteru pierwotnej wersji dzie a wyra aj cej si  w muzyce i w dialo-
gach; po prostu rozwijaj  na scenie histori  paraleln , po czon  z orygina-
em jedynie w niektórych momentach akcji na takiej samej zasadzie, jak 

podczas walki morskiej dwa statki zostaj  po czone technik  aborda u. 
Metaforyka militarna nie jest tu od rzeczy, bowiem takie realizacje sceniczne 
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przypominaj  swoisty agon mi dzy wersj  autorsk  i re ysersk  – agon 
zreszt  bardzo cz sto pasjonuj cy, inspiruj cy i przejmuj cy. Mo na te  
próbowa  opisa  tego typu adaptacje sceniczne w nieco bardziej harmonij-
nym uj ciu za pomoc  metafory kontrapunktu, przy czym muzyka i piewa-
ne s owa pe ni yby w tym uk adzie funkcje basso continuo. Mo na wreszcie 
mówi  w przypadku takich spektakli o w a ciwej im strukturze palimpse-
stowej, w której warstwa chronologicznie najpó niejsza – inscenizacja, sta-
nowi ca ostatnie, domykaj ce ogniwo w procesie wcielania dramatu mu-
zycznego, jest z punktu widzenia odbiorcy pierwsz . 

Najbardziej z o one semantycznie i interesuj ce z interpretacyjnego punk-
tu widzenia s  te adaptacje, które powstaj  w wyniku na o enia na partytur  
operow  matrycy pochodz cej z innego dzie a. Przyk adem takiej realizacji 
jest Don Giovanni przygotowany przez Micha a Znanieckiego dla Opery Kra-
kowskiej w 2009 roku. Scenografia, stroje postaci i uk ad relacji mi dzy bo-
haterami nawi zuje do filmu Osiem i pó  Felliniego. Mamy wi c w tym przy-
padku do czynienia z podwójn  adaptacj  – opery przez film, ale i filmu 
przez oper ; elementem spajaj cym obie wizje jest posta  g ównego bohate-
ra, prze ywaj cego „kryzys wieku redniego” i uciekaj cego przed nim do 
uzdrowiska, gdzie odnajduj  go Donna Anna i Donna Elvira – odpowiedni-
ki ony i kochanki bohatera Osiem i pó . Jest to wi c adaptacja „z kluczem” – 
adaptacja, któr  Jacek Marczy ski okre li  jako „spektakl dla inteligentnych 
widzów”, dodaj c, e je li cytaty z filmu oka  si  dla odbiorców nieczytel-
ne, koncepcja re ysera traci sens23. Nie jest to jednak do ko ca prawda. Po 
pierwsze re yser da  potencjalnym widzom wyra nie do zrozumienia ju  za 
pomoc  plakatu, przedstawiaj cego Marcella Mastroianniego w charaktery-
stycznym Felliniowskim wcieleniu, e powinni przyj  do opery „przygoto-
wani” i wskaza  kontekst, jaki powinni zna 24. A je li nawet odbiorcy nie 
odrobili tego „zadania domowego” i ogl dali spektakl, nie znaj c Felliniego, 
zobaczyli po prostu kolejny wariant historii uwodziciela, tym razem rozgry-
waj cy si  w uzdrowisku i mimo e nie wychwycili intertekstualnych relacji 
mi dzy filmem i spektaklem, otrzymali zwart  – cho  oczywi cie nie ka de-
go przekonuj c  – wyk adni  dzie a operowego, która w wystarczaj cym 
stopniu t umaczy si  sama, bez znajomo ci Osiem i pó . Znaniecki zastosowa  
wi c tu typow  zasad  podwójnego – czy te  w tym wypadku raczej przynajm-
niej potrójnego – kodowania, konstruuj c spektakl autonomiczny i zrozumia y 
                                                           

23 J. Marczy ski, Fellini pomaga Mozartowi, „Rzeczpospolita” z dn. 25.02.2009, s. A17. 
24 Reprodukcja plakatu dost pna na stronie: http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly 

/opera-zainspirowana-federico-fellinim.html [dost p: 27.02.2013]. 
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na poziomie bezpo redniego oddzia ywania, ale posiadaj cy tak e „drugi 
plan”, dostarczaj cy silniejszych bod ców interpretacyjnych, oparty na inter-
tekstualnym nawi zaniu do filmu. 

Tym, co zdaje si  w tego typu adaptacjach nara a  widza na ryzyko nie-
zrozumienia, nie jest wi c niezdolno  do deszyfracji intertekstualnych sen-
sów naddanych, lecz ukrycie partyturowej, „wyj ciowej” wersji dzie a 
w najni szej warstwie operowego palimpsestu. I tu powracamy do kwestii 
zasygnalizowanej na samym pocz tku na przyk adzie Pretty Women. Bowiem 
te realizacje operowe, które w sposób najbardziej ostentacyjny s  adaptacja-
mi, a nie inscenizacjami, mog  nieuprzedzonego, nieznaj cego danego dzie a 
odbiorc  wprowadza  w b d. Na przyk ad ten, kto poznawa by Don 

Giovanniego z wersji Sellarsa, móg by odnie  wra enie, e Leporello jest 
bratem tytu owego bohatera, a nie jego s ug  – i to bratem-bli niakiem, 
postaci te bowiem s  grane przez braci (Herberta Perry’ego i Eugene’a Per-
ry’ego), których podobie stwo ma symbolicznie wyeksponowa  dwoisto  
natury g ównego bohatera. Co wi cej, ów nieuprzedzony widz by by pe-
wien, e Leporello jest zakochany w Donnie Elvirze – co równie  wpisuje 
si  w sobowtórow  logik  interpretacji Sellarsa. Zerlina natomiast pozosta-
aby w jego pami ci nie jako sprytna, wyrachowana, uwodzicielska wie-
niaczka, lecz jako bezbronna, s aba dziewczyna, wydana z jednej strony na 

pastw  despotycznego m a, z drugiej za  – cynicznego szefa slumsowego 
gangu – i tak dalej, i tak dalej. 

Tak by mog o by  – ale z regu y nie jest, gdy  nawet nieuprzedzony 
widz nie jest w teatrze operowym pozostawiony sam na sam ze spektaklem 
– i nigdy nie by . Praktyka teatralna wypracowa a bowiem bardzo u ytecz-
n  form , jak  jest synopsis – streszczenie akcji, stanowi ce podstaw  pro-
gramów operowych oraz opisu nagra  spektakli wydanych na DVD. Mniej 
wi cej do ko ca lat osiemdziesi tych XX wieku celem synopsy by o przede 
wszystkim zaznajomienie odbiorców nierozumiej cych s ów piewanych 
na scenie z zarysem akcji; od lat dziewi dziesi tych natomiast, kiedy 
upowszechni a si  praktyka podawania t umaczenia libretta w trakcie 
spektaklu, synopsa sta a si  narz dziem translacyjnej parafrazy innego 
rodzaju – konfrontacji „orygina u” z jego inscenizacyjn  adaptacj . 
Wspó czesna publiczno  operowa potrafi zazwyczaj bez trudu oddzieli  
to, co w spektaklu nale y do sfery adaptacji, od tego, co mie ci si  w sferze 
wykonawstwa i zaakceptowa  jedno, lecz odrzuci  drugie. Jednym z do-
wodów na to by a reakcja na Króla Rogera wystawionego przez Krzysztofa 
Warlikowskiego w Pary u (Opéra Bastille) w 2009 roku, kiedy to wyko-
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nawcy ( piewacy, orkiestra, dyrygent i balet) zostali nagrodzeni brawami, 
re yser za  – „wybuczany”. 

Nie ma wi c co ukrywa , e w sytuacji, kiedy – jak to si  dzi  dzieje – 
przeci tny mi o nik opery obcuje cz ciej z dzie ami przesz o ci ni  z no-
wo ciami operowymi, na równi z rozmaitymi propozycjami interpretacji 
muzycznych dzie  ciekawi  go propozycje inscenizacyjne. Nie znaczy to, e 
nie maj  racji bytu przedstawienia tradycyjne, podporz dkowane didaska-
liom i w ich obr bie bez trudu znajduj ce pole do nowych, oryginalnych 
interpretacji; ale, obejrzawszy po raz kolejny Don Giovanniego w uj ciu histo-
rycznym, nacieszywszy si  wielorakimi odmianami jego interpretacji wokal-
nych, instrumentalnych i aktorskich, wspó czesny odbiorca mo e t skni  za 
„scenicznymi wariacjami” na jego temat. Utwory operowe bowiem, jak ka -
de utwory nale ce do wielkiego repertuaru przesz o ci, posiadaj  we 
wspó czesnej kulturze status mitu, który, jak wiadomo, yje dzi ki transfor-
macjom i, aby y , musi realizowa  si  w coraz nowszych wariantach, z któ-
rych ka dy wnosi now  jako , nie niszcz c to samo ci mitycznej historii. 
Z dzie em artystycznym sprawa jest zreszt  o tyle prostsza, ni  z mitem ro-
zumianym religioznawczo, e posiadamy jego „wersj  zero” – wersj  partytury 
– i to bezpo rednio do niej powracaj  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 direc-
tor’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 thea-
tre) the freedom of director is reduced by the sharp structure of musical score. 
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