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Fanny Tacchinardi-Persjani - pierwsza Łucja 

Libretto „Łucji z Lammermoor" oparte zostało przez 
Salvatora Cammarano na powieści Waltera Scotta 
„ The Bride of Lammermoor" . Dzieje szkockich ko
chanków rzucone na burzliwe tło historyczne wojny 
domowej XVll wieku/ Cammarano błędnie lokuje ak
cję u schyłku XVI stulecia / oto zasadnicza kanwa 
opery. 

Akt I 

Obraz 1. 

W lasach Lammermoor odbywa s ię pol'owanie. Lord 
Ashton opowiada o wiekowej waśni Ashtonów i Ra
venswoodów, której początek dało zagrabienie przez 
Ashtonów majątku swoich sąsiadów. Obecnie lord 
Ashton znajduje się w bardzo trudnej sytuacji mate
rialnej i ratunek widzi jedynie w wydaniu swej siostry 
za wpływowego lorda Artura Bucklawa. Tymczasem 
Łucja kocha z wzajemnością dziedzica Ravenswoodu, 
Edgara, który ocalił ją niegdyś od śmierci pd rogami 
rozjuszonego byka. 

Obraz 2 . 
Łucja opowiada Alicji , zaufanej damie· do towarzy

stwa, o swym uczuciu do Edgara Ravenswooda. 
(Słynna aria „ Regnava nel Silenzio alta la notte e bru
na" ) . 

W zachwycie mówił do mnie 
miłości czułe słowa, 

na zawsze je zachowam, 
do grobu wezmę je ... 
Już nigdy nie zapomnę 
uścisku jego dłoni , 

on na ziemi raj odsłonił 
jemu życie oddać chcę! 

Alicja przestrzega Łucję, że jej brat, lord Henryk, ją 
szpieguje. Ale Łucja nie chce słuchać przestróg. Uko
chany Edgar wezwał ją w to miejsce, gdzie uratował 
jej życie i gdzie potajemnie spotykali się już kilkakrot
nie. Miejsce to jest ustronne i omijane przez ludzi, któ
rzy boją się zaklętego źródła . 

Przybywa Edgar. Prosi Łucję o przebaczenie, że śmiał 
prosić o schadzkę o tak późnej porze, ale w ważnej1 

państwowej misji musi udać się na Kontynent. Zanim 
jednak odjedzie pragnie położyć kres rodowej waśni i 
pierwszy wyciągnie dłoń do brata Łucji, prosząc o jej 
rękę . Łucja blaga Edgara by zaniechał tego planu . Po
rywczy lord Henryk gotów w przystępie złości zamor
dować Edgara. Kochankowie żegnając się wymieniają 
pierścionki i przysięgają sobie wieczną miłość (Duet 
„Verranno a te sull'aure i miei sospiri ardenti" . 

Łucja ........ Gdy w dalekiej będziesz stronie, 
Daj mi jakiś znak o sobie ... 
Może wiatr, co chmury goni, 
Wieść przyniesie, albo ptak ... 

Edgar .... .... Na oknie twym usiądzie ptak, 
przyniesie moje serce, 

Akt li 

Obraz 3 

i powie ci księżyca blask 
o żalu i rozterce ... 

Zamek Ashtonów. Łucja- stanowczo odrzuca rękę 
lorda Artura. Jednak Ashton ucieka się do fałszerstwa 
- przejął wszystkie listy Edgara i w ich miejsce poka
zuje Łucji podrobiony: 

„O droga Łucjo! 
niestety, dane słowo 
zwracam ci. 
Me życie muszę z inną związać 
dla dobra mego rodu 
i kraju ... " 

Zrozpaczona i zrezygnowana Łucja ustępuje i zgadza 
~ię podpisać ślubny kontrakt. 

Obraz 4 
Scena zaślubin . Chór „ Per te immeriso giubilo". 

Radością zamek cały brzmi 
Zjechali tłumnie goście, 
Sklepienie od wiwatów drży, 

Wybucha wesołością ... 



Następuje błyskawiczny dialog Henryka z Arturem, 
który zaniepokojony pogłoskami na temat romansu 
Łucji z Edgarem dąży do wyjaśnienia sytuacji. Henryk 
jednak usiłuje tłumaczyć, że powodem smutku Łucji 
jest wspomnienie o matce. Prostolinijny Artur daje się 
przekonać. Zjawia się Łucja i podpisuje wprawdzie 
kontrakt, ale mówi 

... Ach, ten podpis mej śmierci wyrokiem.„. 
Za życia schodzę w grób ... 

W tym momencie niespodziewanie pojawia się Edgar. 
Sekstet z chórem „Chi mi frena in tal momento". Łucja 
nie ma sił by wyjaśnić powstałą sytuację, zaś Edgar 
przekonany o niestałości ukochanej rzuca jej zaręczy
nowy pierścionek i opuszcza zamek pozostawiając 
Łucję zemdloną. 

Edgar: Tyś zdradziła i Boga i mnie! 
Ach, przeklinam chwilę złą 
Gdy cię poznałem ... 

Akt Ili 

ObraJ'. 5 

Do zamku Ashtonów napływają goście z okazji ślu
bu Artura z Łucją. Zabawę przerywa nadejście kapela
na Rajmunda, który oznajmia, iż Łucja w przystępie 

szaleństwa zabiła swego męża. Wśród zebranych po
jawia się obłąkana Łucja. Nie widzi nikogo i przekona
na jest iż rozmawia z ukochanym Edgar-em. Następuje 
najsłynniejsza operowa scena obłąkania zakończona 
arią „Fra poco a me ricovero". 

Jak mi jest dobrze z tobą -
Edgarze mój miły .. . 
To śpiew słowika .. . 
Srebrzyste dzwonków dźwięki, 
Jak szmer strumyka ... 
Ach, to weselne piosenki. 
Ach, patrz tam kapłan w kościele, 
Do ślubu nas już przyzywa ... 

Obraz 6 

Przy grobowcu rodzinnym Edgar oczekuje przyby
cia Ashtona i rozpacza nad rzekomą zdradą Łucji. Na
dchodzący od strony zamku orszak oznajmia Edgaro
wi, iż oszalała Łucja zamordowała najpierw Artura, a 
potem popełniła samobójstwo. Edgar nie widząc sen
su własnego życia rani się śmiertelnie szpadą . 

Fragmenty opery w tłumaczeniu 
Haliny Dzieduszyckiej. 

(a. cz.) 

„ 

TB-letni student bolońskiego Licea Filarmonico 
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JÓZEF KAŃSKI 

Donizetti i jego „Łucja ... " 

Przeglądając dzisiejszy repertuar teatrów opero
wycp, zwłaszcza na naszym. rodzimym gruncie, nie 
zdajemy sobie na ogół sprawy, jak bardzo skromny i 
ograniczony ilościowo - aby nie powiedzieć wręcz 
„ ubogi" - jest ów repertuar w porównaniu z operową 
praktyką sprzed stu kilkudziesięciu lat. Jakże dziwiliby 
się dawni dyrektorzy Opery Paryskiej czy włoskich 
teatrów, a wraz z nimi zapewne i· Karol Kurpiński jako 
znakomity szef dawnej Opery Warszawskiej. gdyby im 
powiedziano, że nadejdzie czas, kiedy liczba pięciu do 
ośmiu, a czasem nawet i jeszcze mniej premier w sezo
nie będzie uważana za wystarczającą . Oni przecież 

musieli występować z premierami nieledwie co ty
dzień , przy czym z rzadka tylko wchodziły w grę 

wznownienia znanych już i ogranych pozycji: w 
pierwszym rzędzie trzeba było zabiegać o dzieła nowe, 
nie znane jeszcze publiczności w danym mieście . 

Skoro zaś takie było naówczas, jak byśmy powiedzieli , 
zamówienie społeczne, to oczywiście kwitła też bujnie 
i bogato operowa twórczość kompozytorska . 

Ale też z nieprzebranej mnogości dzieł operowych, 
jakie masowo. powiedzieć można , rodziły się na 
przestrzeni ubiegłego stulecia, a zwłaszcza w pierw
szej jego połowie, nieliczrie tylko wytrzymały zwycię
sko próbę czasu . I powiedzieć trzeba od razu. że nie 
zawsze rzeczywista wartość artystyczna decydowała o 
tej swoistej selekcji, dokonywanej przez samą historię; 
nierzadko zdarzało się, że i wybitne dzieła znakomi 
tych twórców dla takich czy innych przyczyn odcho
dziły na długi czas do lamusa . 

Dopiero w drugiej połowie naszego stulecia niektó
re z nich wracać poczęły ponownie na scenę, częstok
roć po prostu dzięki zainteresowaniu wielkich śpiewa-

czek, takich jak Maria Callas, Joan Sutherland czy, 
nieco później, wielka hiszpańska gwiazda - Montser
rat Caballe, które w tych właśn ie zapomnianych ope
rach znalazły dla siebie popisowe a nieograne role. 

Klasycznym w tym względzie-przykładem może być 

los Gaetana Donizeniego, którego nazwisko znane 
jest co prawda każdemu melomanowi, ale z którego 
twórczością obeszła się historia wyjątkowo surowo: 
spośród osiemdziesięciu jego oper kilka zaledwie ut
rzymało się na stałe w repertuarze. W ostatnich dopiero 
latach powracają znowu do życia niektóre z jego dzieł, 
niesłusznie zapewne zapomnianych. 

Urodził się on 27 listopada 1797 w Bergamo w Lom
bardii : w tym też mieście, idąc za głosem wcześnie 
obudzonych zamiłowań , podjął w bardzo młodym 
wieku studia muzyczne. W owym czasie jedną z naj
wybitniejszych osobistości włoskiego świata artystycz
nego był zitalianizowany Niemiec Simon Mayr. Jako 
twórca nie odznaczył się on niczym wybitnym, wywarł 
jednak tak silny wpływ na całe pokolenie włoskich 
kompozytorów z Rossinim i młodym Verd im włącznie, 

że niektórzy historycy omawiając tę epokę mówią o 
„ Szkole Simona Mayra". Pod jego kierunkiem kształcił 
się również i Donizeni. Dalsże studia odbywał w Kon 
serwatorium Bolońskim i już w roku 1818 zadebiuto
wał swą pierwszą operą noszącą tytuł „ Henryk, hrabia 
Burgundii" . W ślad za nią sypią się jak z rogu obfitości 
dalsze opery, których młody kompozytor tworzył po 
kilka w ciągu roku . Łatwość inwencji miał bowiem 
Donizeni zadziwiającą . Pisał niezwykle szybko. co 
niestety musiało odbijać się ujemnie na wartości mu
zycznej i na wykończeniu szczegółów w wielu jego 
dziełach. Z drugiej znów strony konieczność rywalliza
cji z nie mniej utalentowanym Bellinim zmuszała nie
raz kompozytora do bardzo intensywnej pracy. 
Prawdziwą sławę przyniosła mu wystawiona w 

1831 roku w Mediolanie opera „Anna Bolena" i 
stworzony w rok później „ Napój miłosny" . W roku 1835 
kompozytor ,przeniósł się z Mediolanu do Neapolu, 
obejmując stanowisko wykładowcy· kontrapunktu, a 
następnie dyrektora tamtejszego konserwatorium. W 
Neapolu powstaje najsłynniejsza bodaj z jego oper -



„Łucja z Lammermooru" , a następnie „Belisario" i 
„Lukrecja Borgia". Jednak nieporozumienia z mie
jscową cenzurą (która nb. w ćwierć wieku później 

miała uniemożliwić Verdiemu wystawienie „Balu ma
skowego") skłoniły Donizettiego, po cztero_letnim za
ledwie pobycie, do opuszczenia tego uroczego skądi
nąd i nad podziw muzykalnego miasta. Kolejnym eta
pem jego kariery stał się Paryż, dla którego scen napi
sał „Córkę pułku", „Faworytę" i „Don Pasquale''. 
Przebywał później jeszcze przez pewien czas w Wied
niu, aby w 1844 roku powrócić do rodzinnego Berga
mo. 

Mimo ogromnej popularności nie brakło w życiu 
Donizettiego tragicznych przejść, które podkopały je
go zdrowie. Nie doszedłszy pięćdziesięciu lat życia 
popadł w obłęd i zmarł w ·rodzinnym mieście Bergamo 
8 kwietnia 1848 rnku. 

Jakkolwiek data zgonu Donizettiego jest o dwa
dzieścia lat wcześniejsza od śmierci Rossiniego, to 
jednak w historii muzyki traktowany jest Donizetti jako 
następca twórcy „Cyrulika sewilskiego", a to dlatego, 
że Rossini bardzo wcześnie zaprzestał komponować i 
okres rozkwitu artystycznej kariery Donizettiego przy
pada już po wycofaniu się starszego mistrza z czynne
go życia muzycznego. 

Życie i twórcza kariera Donizettiego przypadły na 
epokę wspaniałego rozkwitu sztuki śpiewaczej. gdy 
działali artyści tej miary, co Angelica Catalani i Giudit
ta Pasta, Giovanni Rubini , fenomenalny tenor o nie
zwykłej wręcz rozpiętości skali. czy słynny Luigi Lab
lache. Kompozytorzy tej epoki odżnaczali się świet
nym wyczuciem potrzeb i możliwości sztuki wokalnej i 
w operach swych niejednokrotnie umieszczali popiso
we arie pomyślane tak, aby wykonawca mógł w całej 
pełni wykazać walory swego głosu. Dlatego arie z 
oper Belliniego czy Donizettiego stanowią i dziś bar
dzo wdzięczne pole do popisu dla artystów-śpiewa
ków. 

Spośród siedemdziesięciu oper Donizettiego zaled
wie kilka zachowało do dziś swą żywotność : należy do 
nich w pierwszym rzędzie, jak już powiedzieliśmy 

„Łucja z Lammermooru". ' 

W czasach wiedeńskich 

„Łucja z Lammermooru" jest typowym wytworem 
romantycznej epoki w muzyce. Libretto opracował 
Salvatore Cammarano na podstawie powieści „ Na
rzeczona z Lammermoor" Waltera Scotta, którego 
dzieła cieszyły się w tym czasie w całej Europie nie
zwykłym wręcz powodzeniem. Nie po raz pierwszy 
zresztą sięgał Donizetti do romantycinych powieści 
Waltera Scotta - na tle innego jego dzieła bowiem os 
nuł również jedną ze swych wcześniejszych oper -
„ Zamek Kenilworth". 

Atrakcyjność · „ Narzeczonej! z Lammermooru" pod
niosił jeszcze fakt. iż Walter Scott oparł akcję swej po
wieści na autentycznym wydarzeniu - tragicznych lo 
sach młodej Szkotki Janet Dalrymple, która zmuszona 
przez matkę do porzucenia swego ukochanego i poś-

lubienia innego mężczyzny, · popadła w obłęd i wnet 
po ceremonii ślubnej zraniła ciężko sztyletem swego 
oblubieńca . Scott w swej powieści odmienił nieco 
fakty - w rzeczywistości bowiem małżonek Janet wy
leczył się z odniesionej rany i przeżył znacznie swą żo
nę, zaś nieszczęśliwy kochanek lord Rutherford, udał 
się na dobrowolne wygnanie. W powieści natomiast 
Edgar z 'Ravenswood ginie tragiczną śmiercią. Doni
zetti i jego librecista z kolei uprościli znacznie akcję 
powieści i wprowadzili do niej dalsze zmiany. 

„Łucja z Lammermooru" dziś już niezbyt często po
jawia się na scenach. Dlatego też nie bardzo nawet je
steśmy w stanie wyobrazić sobie bezprzykładne wręcz 
powodzenie i fantastyczną popularność, jaką cieszyła 

się ta opera w epoce, która ją wydała. Wystawiano ją 
na wszystkich scenach: główne role kreowali najwię
ksi mistrzowie sztuki śpiewaczej . Franciszek Liszt op
racował sekstet z „Łucji ' i włączył do swych efektow
nych transkrypcji fortepianowych. Inne jej fragmenty 
szły jak to się mówi - między lud i bywały śpiewane ze 
zmienionym tekstem jako pieśni nie związane już z 
operą . Między innymi jedna z patriotycznych pieśni 
polskich powstańców z 1831.roku (tzw. Marsz Mie
rosławskiego : „Do broni ludy, powstańmy wraz„." ) 
opiera się na melodii chóru gości z li aktu „Łucji z 
Lammermooru". 

Nic dziwnego - zarówno treść opery Donizettiego, 
jak i muzyka, która słuchaczom nie przeczuwającym 
jeszcze późniejszych osiągn.ięć Verdiego i Wagnera, 
wydawała się sięgać szczytów dramatycznego napię
cia, sprawiały, że „Łucja z Lammermooru" dla współ
czesnych stała się niemal symbolem romantyzmu w 
twórczości operowej. 

1. Donizetti ma wyjątkowe szczęście do Gdańska. 
Wystawiano tu w r. 1972 „Don Pasquale", a do dziś 
znajdują się w repertuarze: „Faworyta" (premiera 
1978) i „Napój miłosny" (1986) . 
(Przyp. Redakcji) 
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wiolonczele: Andrzej Filar (koncertmistrz), Jan Firlej (koncertmistrz), Mirosław Czochor, Aleksandra Suchocka'-
Grusznic, Jolanta Dąbrowska-Niekowal, Paweł Pędrasik 

kontrabasy: Roman Skurzyński (I' głos), Nikodem Leniak (I głos), Wanda Ludwiszewska, Alicja Zielińska, Zdzis
ław Cichocki, Henryk Żagiell1 

flety: Ryszard Klaman (I głos), Adam Łazarewicz (I głos): Mieczysław Kwiecień, Maria Wilska 

oboje: Jerzy Czapor (I głos), Katarzyna Rutyna 

rożek angielski: Ewaryst Kwietniewski .(współpraca) 

klarnety: Ryszard Świercz (I głos), Janusz Holler (I głos), Karol Szymański, Marek Hajnowski, Jarosław Sokirko 

fagoty: Eugenia Sakowicz (I głos), Krzysztof Łukaszewicz (I glos), Marek Żgaj, Barbara B1ielińska, Mirella Bieliń
ska 

waltornie: Tomasz Tylewski (I głos), Zbigniew Kalicińsk i1 (I głos), Hubert Szczypiorski, Irena Morawska-Śliwa, 
Roman Jakubiec, Andrzej Czulak, Artur Rudnik 

trąbka: Józef Stachnik (I głos), Tadeusz Milewski (I głos), Zygmunt Ziętek, Mirosław Węlz 

puzony: Marian Stefanowicz (I głos), Adam Wiśniewski (I głos), Marek Sikora,"Jan Konkel 

perkusja: Zenon Elert (I głos), Tomasz Siedlik, tidia Czajka, Tadeusz Deputat (współpraca), Mirosław Adriańczyk 
(współpraca), Waldemar Janczerski (współpraca) 

harfa: Anna Bachleda (I głos), Ludmiła Sirowajska 

fortepian: Urszula Kulkowa (I głos), Iwona Jagła (współpraca) 

bibliotekarz: Zdzisław Lipiński 
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REPERTUAR: 

A Acfam 
G. Bizet I R. Szczedrin 

A Chaczaturian 
P. Czajkowski 

L. Delibes 
G. Donizetti 

L. J. F. Herold 
A Josifow 

J. Łuciuk 
S. Moniuszko 

I. Morozow 
J. Offenbach 

G. Puccini 
G. Rossini 
J. Strauss 

R. Szczedrin 
K. Szymanowski 

R. Twardowski 
G. Verdi 

Giselle 
Carmen Suita 
Spartakus 

- Idiota 
Coppelia 

- Faworyta 
- Napój miłosny 
- Córka źle strzeżona 
- Jurand 

loszko Afrykański 
- Medea 
- Halka 

Straszny Dwór 
- Doktor Oj Boli 

Orfeusz w piekle 
Madame Butterfly 
Cyrulik Sewilski 

- Baron Cygański 
Zemsta Nietoperza 
Anna Karenina 

- Mity 
Historya o św. Katarzynie 

- Nabucco 
Traviata 

- Rigoletto 
Isadora - twoja miłość 
(widowisko baletowe) 
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OPERA BAŁTYCKA 

-Gaetano Donizetti . 

LUCIA Dl LAMMERMOOR 
(Łucja z Lammermoor) 

opera w 3 aktach 

Libretto: Salvatore Cammarano 

.Kierownictwo muzyczne: Janusz PRZYBYLSKI 
lnsceniżacja: Krzysztof GORDON, Wojciech MISIURO 

Reżyseria: Krzysztof GORDON 
Plastyka ruchu: Wojciecb-MISIURO 

Scenografia: Piotr WAJCHT 
Przygotowanie Chóru: Janusz ŁAPOT 

Premiera 
w oryginalnej wersji językowej 

13 lutego 1988 roku 



OB SA DA: 

Lord Henryk Ashton - Andrzej Kijewski, Marek Michałowski, Florian Skulski 

Łucja, jego siostra - Joanna Kubaszewska (gość), 
Krystyna Rorbach (gość), Mariola Szymaszek 

Sir Edgar Ravenswood - Marek Kalisz, Marian Szkwarkowski 

Lord Artur Bucklaw - Stanisław Bednaf'.$ki, Józef Stelmach 

Rajmund Bidebent, kapelan zamkowy Lammermoor ·_ Kazimierz Sergiel, 
Andrzej Tymczuk 

Alicja, towarzyszka i powiernica Łucji - Danuta Dąbrowska, Alicja Panek 

Norman, rezydent w zamku Lammermoor - Wojciech Majczuk 

Chór i Orkiestra Opaty Bałtyckiej 

Dyrygent: 

Janusz PRZYBYLSKI 
Arkadiusz MONW K 

Sufler: Beata SKOWRONEK, Waildemar SADOWSKI 
lnspicjrent: Tadeusz CIMASZEWSKI. Zdzisław SUSKI, Edward Wl$NIEWSKI 

Obsada dzisiejszego przedstawienia znajduje się 
na tablicy w hai1u 


