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Henryk Swolkień 

Donizetti 
i }ego1 J&tcja 

iekXIX był 
dla Włochów okresem walki o narodowe 
i polityczne zjednoczenie. Jednym z oręży tej 
walki, jawnie wykorzystywanym na forum 
międzynarodowym, była opera, zrodzona 
pod włoskim niebem, ale od lat ~ może 
wtedy z wyjątkiem Francji - panująca na europejskim kontynencie. Rozprze
strzenienie się opery włoskiej w XVIII w. stanowiło fakt często niezależny 
od rzeczywistej jej wartości i jej1 włoskich wykonawców. Wszędzie bowiem, 
jeśli nawet brakowało teatrów włoskich, organizowano siłami włoskich śpiewa
ków i dzięki zapobiegriwości włoskich impresariów włoskie, oczywiście, przed
stawienia. 
Żaden z włoskich twórców operowych XVIII w. nie mógł być postawiony obok 
Haendla czy Glucka, nie mówiąc już o Mozarcie. A jednak opera włoska 
triumfowała i dominowała: Włochów uważano bowiem wtedy za nieprześcignio
nych mistrzów tego gatunku, zarówno jako twórców, jak i zwłaszcza wyko
nawców. 

Gaetano Donizetti 
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W samych Włoszech liczne miasta, nie wyłączając miasteczek, posiadały własne 
teatry z trzema lub nawet czterema sezonami operowymi w roku, w ramach 
których publiczność domagała s ię nie jednej lecz kilku premier. Zazwyczaj 
kompozytorzy udawali s ię tam, gdzie potrzebowano nowej opery, by po zorien
towaniu się w składzie orkiestry i możliwościach solistów, chwycić z reguły 
bez wyboru dawane im libretto i w ciągu niewielu tygodni (czasem .. . dni) 
dostarczyć gotową partyturę. Gwarancją pewnego, choć niekiedy chwilowego 
sukcesu były też pochopnie czynione koncesje na rzecz primadonn czy lokalnych 
gustów publiczności. 

Nietrudno odgadnąć, że wszystko to mus iało pociągnąć za sobą spłycenie, 

a nawet i wynaturzenie włoskiej twórczości operowej . Rossini, Bellini, a także 
- choć w mniejszym nieco stopniu - Donizetti mają niewątpliwą zasługę 
naprawienia tego stanu rzeczy. Trzeba było dopiero płomiennych patriotycz
nych zrywów Risorgimenta - włoskiego ruchu narodowowyzwoleńczego - by 
opera włoska XIX wieku stanęła przed zadaniem sięgnięcia po inną nutę. 
Trzeba było geniuszu i pięćdziesięciu z górą lat wys iłku twórczego Verdiego, 
by wynaturzona i spłycona opera włoska poszła po linii zapoczątkowanej już 
zdrowej reformy i ponownie zatryumfowała na wszystkich scenach operowych 
świata. Z pewnością jednak wznosząca się, mimo chwilowych załamań, linia 
rozwoju i wzrostu znaczenia opery włoskiej odznacza się ciągłością, biegnąc 
od wielkich tradycji nieporównywalnego Monteverdiego, wzloty i upadki XVII 
i XVIII wieku, poprzez Rossiniego, Belliniego i Donizettiego ku Verdiemu. 
Powróćmy do twórcy Łucji z Lammermoor. Urodził się w Bergamo 29 listo
pada 1797 r. jako syn ubogich rodziców. Poznali s ię oni jednak na wybitnych 
zdolnościach chłopca i w rezultacie dziesięcioletni przyszły twórca Łucji roz
począł regularną, mówiąc ogólnie, naukę muzyki. Jego życie rodzinne ułożyło się 
wręcz tragicznie: troje dzieci zmarło wkrótce po przyjściu na świat, a ukochana 
żona Virginia nie dożyła trzydziestki. Ubóstwiany i rozrywany przez kobiety 
( odznaczał s ię nieprzeciętną urodą i ujmującym sposobem bycia) Gaetano 
Donizetti przez całe swe życie dawał wręcz wzruszające dowody pamięci 
o zmarłej żonie. 

Skomponował, o czym na ogół się nie wie czy nie pamięta, bardzo wiele 
muzyki symfonicznej, kameralnej - samych kwartetów smyczkowych 17, kilka
naście symfonii, kilkaset pieśni i sporo innych form muzyki świeckiej i religijnej. 
Przede wszystkim jednak komponował opery, dosięgając imponującej liczby 
siedemdziesięciu . (N ie miejsce tu na ocenianie ich według wartości: kompono
wane były z reguły w pośpiechu, rzadziej do dobrych, częściej do miernych, 
niekiedy wręcz ... bzdurnych tekstów). Po trudnych początkach zdobywał wciąż 
rosnącą sławę. Konkurentów miał tak poważnych, jak starszy odeń zaledwie 
o pięć lat Rossini, czy młodszy o cztery lata Bellini, nie licząc pomniejszych 
z Mercadantem i Pacinim w ich liczbie. Sława młodszego o ·szesnaścia lat 
Verdiego rosła dopiero po śmierci Donizettiego, która, po tragicznych wręcz 
przejściach (nieuleczalna choroba, schizofrenia) nastąpiła w jego rodzinnym 
Bergamo 8 kwietnia 1848 r. 
Warto podkreślić, że Donizetti zdobył i to już w młodości imponującą wiedzę 
muzyczną, co znalazło między innymi wyraz w powierzeniu mu stanowiska 
profesora kontrapunktu i kompozycji w sławnym konserwatorium w Neapolu. 
Ta właśnie wiedza, obok niewyczerpanej wręcz inwencji melodycznej, pozwalała 
mu w razie naglącej potrzeby, komponować opery w niewiarygodnie krótkim 
czasie, liczonym na tygodnie, a niekiedy nawet dni! 
Wbrew temu, co z właściwą sobie złośliwością wytykał Donizettiemu Wagner, 
jego partytury odznaczają się świetną znajomością orkiestry, nie brak w nich 
odkrywczych wręcz pomysłów, które - nawiasem mówiąc - wykorzystywał 
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potem młody Verdi. Nawet we wcześniejszych operach orkiestra Donizettiego 
nie zasługuje na nadane jej przez Wagnera miano „wielkiej gitary". 
W arco jeszcze dodać, że powodzenie nie zdołało osłabić szlachetności Donizettie
go, który we wczesnej młodości potrafił z całym zapałem popierać Rossiniego, 
a pod koniec życia poznać s ię na Verdim i dawać temu wyraz. Jakie inaczej 
malu je s ię pod tym względem sylwetka duchowa Belliniego, za sze zadufa
nego w sobie i z reguły wypowiadającego krzywdzące nieraz sądy o konkuren
tach. 
N awet wtedy, gdy zarówno Donizetti jak i Verdi zabiegali o względy tej samej 
pięknej, utytułowanej damy, która trzeb jej oddać sprawiedliwość, potrafiła 
obdzielać swy mi wdziękami jednego i drugiego ( oczywiście każdego z o obna), 
zachowywali s ię w stosunku do siebie jak dżentelmeni . 

Fakt, że z siedemdzi . ięciu oper Donizettiego tylko kilka utrzymało s ię do dzi 
w repertuarze, nie upoważnia do zbyt pochopnego lekceważenia jego twórczości, 
określania go - jak to s ię czasem spotyka - ·mianem „epigona Rossiniego". 
To prawda, że zawdzięczał mu wiele, ale któryż z włoskich twórców operowych, 
ba! - z twórców operowych innych również krajów, n ie uległ w pewnym 
przynajmniej stopniu fascynującemu wpływowi Cyrulika sewilskiego, a w dzie
dzinie opery seria - wpływom Mojżesza i S emiramidy Rossiniego? Jakże łatwo 
odnaleźć wpływy tych dwóch ostatnich „chóralnych" oper w Nabucco Verdiego, 
wyznaczającym początek kariery tego twórcy. 
Słuszniej można było wytyka Donizettiemu banalność wątków słown ·eh jego 
oper, która w połączeniu z niezwykłą wprost łatwością snucia pomysłów melo
dycznych doprowadzała i do banalności samej muzyki. Była to zresztą muzyka 
dogadzająca gustom mieszczańskich słuchaczy, stanowią ych wtedy przeważa
jącą częś ć publiczności . Ale uniesienia miłos ne nawet w tych zapomnianych, 
nie zawsze zresztą słusznie, operach Donizettiego, doprowadzały często i h 
bohaterów do głębszych akcentów w ich partiach muzycznych. Pieszczące uszy 
melodie dobrze wyrażały uczucia bólu po miłosnych zawodach, rozpaczy po
rzuconych, opuszczonych, zdradzonych. W melodiach tych dźwięczała zresztą 
chwytana na gorąco nuta ty'powo sentymentalnego i często melancholijnego 
śpiewu ludowego, co też jednało sympatię włoskich siu haczy. 

W niektórych operach Donizettiego, a przede w zystkim - chyba to nie przy
padek - w tych, które raczej zwycięsko oparły si wpływowi czasu, natknąć 
się można na momenty prawdziwie twórczej inspiracji. Pamiętajmy też, że słu
chaczom prapremierowym, dokonującym pierwszej selekcji oper Donizettiego, 
obce były jeszcze konfrontacje z przyszłymi os iągnięciami Verdiego i Wagnera, 
tak więc obfitująca w dramatyczne napięcia Ł ucja z Lammermo.Qr (1835), r:zy 
Faworyta (1840) a także i późniejsza L inda di Chamonix (1842), mogły wydawać 
s ię już w pełni romantycznymi operami ze w ·zystkimi dramaturgicznymi akce
soriami tego gatunku. 
Za najwybitniejsze dzieło Donizettiego uchodzi dziś Łucja z L ammermoor. Jest 
to typowy wytwór romantycznej epoki. Podkład słowny opracowany został przez 
neapolitańczyka, Saivatore Cammarana, przyszłego twórcę librett L uizy M iller 
i Trubadura dla Verdiego. Sięgnięto do powieści Narzeczona z Lammermoor 
Waltera Scotta, cieszącego się podówczas w Europie ogromną poczytnością. 
Wątek powieści zaostrzono, pozbawiając życia tych, którym u Scotta udało s ię 
ocaleć i w efekcie Donizetti. dla wywiązania s ię z umowy z neapolitańskim 
teatrem San Carlo otrzymał do rąk jedno z najlepszych librett, dostarczonych 
mu do tamtej pory. 
Powieść Waltera Scotta, niezwykle wtedy modna, oparta była na autentycznych 
losach młodej Szkotki, zmuszone; przez matkę do porzucenia ukochanego 
i poślubienia innego. 
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Szczególnym mistrzostwem odznaczają się w Łucji Donizettiego sceny zespo
łowe, a specjalnie sławny sekstet. Największą jedniik sławę zdobyła koloraturowa 
aria obłąkanej L ucji, w której kulminacyjnym momentem są' fioritury sopranu, 
wykonywane z towarzyszeniem kontrapunktującego sola fletu. Wolno zaryzyko
wać twierdzenie, że ta właśnie aria stała się głównym, choć nie jedynym po
wodem przetrwania całej opery na scenach teatrów aż do naszych czasów. 
Natomiast w ubiegłym stuleciu Łucja cieszyła się wręcz bezprzykładną popular
nością, trafiając nawet do kilku powieści z Panią Bovary Flauberta w ich 
liczbie. Nie było chyba śpiewaczki, która nie włączyłaby lub nie marzyła o włą
czeniu do swego repertuaru tej właśnie arii, nie- mówiąc już o całej scenie 
obłąkania. 

Również i scena finałowa, w której główną rolę odgrywa nieszczęsny, porzucony 
- choć nie z winy Łucji - jej narzeczony Edgar, zaliczona być może do naj
lepszych numerów opery. Warto zwrócić uwagę na szczególną rolę, jaką w party
turze Łucji ma do spełnienia orkiestra. Niekiedy wtapia się ona wprost w partie 
wokalne, wychodząc jakże daleko poza akompaniament „gitarowy". Na podkreś
lenie zasługują też samodzielne fragmenty orkiestrowe, świetnie instrumentowa
ne i jakże sugestywnie komentujące mające po nich nastąpić dramatyczne wy
darzenia. Zaliczyć do nich można trzydziestokilkutaktowy zaledwie wstęp do 
pierwszej sceny, czy preludium wywołujące stosowny nastrój przed sceną na 
cmentarzu. Zanim jeszcze kompozytorzy operowi spod znaku „oficjalnego" 
weryzmu starali się - jak twierdzili - zbliżyć do „prawdy życia" przy pomocy 
niekiedy taniach i hałaśliwych efektów, Donizetti również i w swej tak przecież 
dramatycznej z samego założenia Łucji pozostaje jako twórca muzyki powściągli
wy i wręcz wytworny. Tego samego wymaga od swych wykonawców i to -
zauważmy bez sarkazmu - jest też z pewnością powodem coraz rzadszego po
rywania się na wystawienie Łucji z Lammermoor. Jakże tu łatwo o wywołanie 
już nie atmosfery banału, ale i śmieszności w scenach, które niegdyś powo
dowały u widzów i słuchaczy szczere łzy wzruszenia Jeżeli twórczość Doni
zettiego można - powtarzamy - uważać za szczytowy przejaw włoskiego 
operowego romantyzmu, to z pewnością był to romantyzm „westchnień i wzru
szeń". Pamiętajmy jednak, że Gaetano Donizetti stworzył też, kto wie czy nie 
bardziej, mu odpowiadające i po dziś dzień wystawiane arcydzieła opery ko
micznej z Napojem miłosnym, Don Pasquale i Córką pułku w ich liczbie. Jeżeli 
dramatyzm w jego operach seria może, zwłaszcza dziś, wydawać się czasem 
naiwny, to na pewno akcenty pogłębionej liryki w operach buffa Donizettiego 
stanowiły jakże pożądany kontrast w zestawieniu z lekką i niefrasobliwą resztą. 
Ale nad tym nie wypada dłużej zatrzymywać się, wybierając się na Łucję 
z Lammermoor. 
Premiera tej opery, skomponowanej w czasie nie przekraczającym 40 dni, 
wyznaczyła w dniu 26 września 1835 r. jeden z największych sukcesów w karie
rze artystycznej Donizettiego. To samo, z nielicznymi wyjątkami, powtarzało się 
wszędzie tam, gdzie ją wystawiono. 
W Polsce wystawiono Łucję po raz pierwszy w Warszawie w 1844 r. Melodię 
chóru w scenie zaślubin zaadaptowano w Marszu Mierosławskiego, podkładając 
słowa Kazimierza Ehrenberga: 
Do broni, ludy, powstańcie wraz 
I bratnią sobie podajmy dłoń, 

Zetrzeć tyranów już nadszedł czas 
Wieńcem wolności ozdóbmy skroń! 

IO 

Henryk Swolkień 

Thomas Gainsborough: Las w Cornard 
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Walter ~rott 
1771-1832 

rodził się w 
Edynburgu, dla ówczesnych Anglików mieś
cie właściwie egzotycznym, jako syn prawni
ka i potomek dzielnych mieszkańców kresów 
(The Border). N a skutek choroby przebytej 
w dzieciństwie ochromiał i przez całe życie 
kulał, mimo to jednak był niezwykle żywotny i silny fizycznie. Nie mógł 
uprawiać chłopięcych gier i sportów, rósł więc wśród książek, wśród charakte
rystycznych dla pogranicza ballad i legend, które dobrze zapamiętał. Otrzymał 
zwykłe wykształcenie w Edinburgh High School i na uniwersytecie, nie był 
jednak molem książkowym. W r. 1785 zaczął pracę w biurze swego ojca, 
a w r. 1792 zdał egzamin adwokacki. Obowiązki zawodowe kazały mu wybrać się 
w góry szkockie w. okresie, gdy rok 1745 nie był jeszcze „odległy o lat 
sześćdziesiąt". Posiadał w wysokim stopniu szczęśliwy dar obcowania z ludźmi 
wszelkiego rodzaju, który sprawiał, że czuł się dobrze ze wszystkimi, a sam był 
lubiany przez wszystkich. Stopniowo zdobył głęboką znajomość psychologii 
ludzkiej . W r. 1792 wybrał s ię na pierwszy ze swych siedmiu dorocznych 

Wa/ier Scoll 
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„rajdów" w dzikie i prymitywne okolice Liddesdale, by badać szczątki dawnych 
zamków i warowni - specyficznych szkockich „peels", jakie budowano na po
graniczu w XVI w. Zbierał też stare ballady i inne relikty starożytności i cie
szył się „dziwnością i urokiem" szorstkiej gościnności ludzi z tych nieucywili
zowanych okolic. Dzięki temu Scott od dzieciństwa po wiek męski zdążył 
gruntownie poznać folklor szkocki, zwłaszcza wszystko co dotyczyło Szkocji 
sprzed reformacji. 
(„.) Romantyczny żar, jaki rozpaliły w Scotcie dawne pieśni i opowieści, skłonił 
go do pierwszej próby samodzielnej twórczości, a także do pierwszej próby 
wydrukowania swej pracy. Pierwszą wydaną publikacją Scotta był wydany ano
nimowo przekład z Burgera The Chase and William and Helen: two ballads 
from the German of Gottfried Burger (1796). Po tym nastąpił w r. 1799 prze
kład Goetza von Berlichingen Goethego. („ .) Nabrawszy dzięki pracom przekła
dowym zaufania do swych umiejętności, spróbował naśladownictwa. Monk 
Lewis przyjął kilka jego ballad do projektowanego tomu Tales of Wonder, 
który jednak ukazał się dopiero w 1801 r. („.) Scott zaczął teraz myśleć o bar
dziej ambitnej pracy. Chciał wydać zbiór wszystkich znanych sobie pieśni pogra
nicza. W ł799 r. mianowano go szeryfem Se!kirkshire. Dzięki temu miał więcej 
możliwości gromadzenia materiałów folklorystycznych i pogłębienia swej wiedzy 
topograficznej. W r. 1802 ukazały się dwa tomy pt. M instrelsy of the Scottish 
Border, w r. 1803 dodany został trzeci tom, zawierający naśladownictwa ballad 
pióra samego Scotta, Lewisa i innych. Zbiór ten był bardzo niedoskonały, 
później został znacznie poprawiony. Scott mieszał ze sobą różne teksty, by 
uzyskać „najlepszą" wersję i pozwalał sobie na inne praktyki, które dziś uważa 
się za niedopuszczalne w pracy edytorskiej. Jednakże mimo wszystkich braków 
Minstrelsy było imponującym osiągnięciem. 
Scott mógł już teraz przystąpić do własnej twórczości. Skłoniły go do tego trzy 
wydarzenia. Otrzymał od księżnej Dalkeith kresową legendę o Gilpinie Horne
rze, „paziu - złym duchu"; ukończył pracę edytorską nad rycerską opowieścią 
wierszowaną Sir Tristrem, usłyszał recytację nie publikowanej jeszcze Christabel 
Coleridge'a, utworu o fascynującej budowie rytmicznej. Ostatecznie postanowił 
opowiedzieć kresową legendę, nadając jej zarazem charakter ballady i poetyckie
go romansu, chciał też, by jego poemat miał kadencje rytmiczne w rodzaju 
Christabel. Gdy jednak zaczął pisać swój poemat, jego dzieło, jak każde prawdzi
we dzieło sztuki, zaczęło tętnić własnym życiem. W rezultacie powstał poetycki 
romans rzekomo recytowany przez starego minstrela wobec księżnej Buccleugh 
i jej dworu w Newmark Castle. Tak powstało pierwsze oryginalne dzieło Scotta, 
The Lay of the Last Minstrel (1805). Kolejne sceny i wydarzenia z życia 
pogranicza opowiedziane zostały z godną podziwu wiedzą historyczną, żywo 
i malowniczo, stanowią wyraz klanowego patriotyzmu. Scott miał temperament 
wielkiego improwizatora, tworzył pożądany obraz bardziej dzięki zapałowi i ży
wości przedstawienia, niż dzięki urokom subtelnego kunsztu. Jego następna 
opowieść . poetycka, Marmion (1808) jest tak pełna bohaterskich treści, panorama 
wydarzeń jest tak rozległa, że forma utworu wydaje się niemal bez znaczenia. 
(„.) W The Lady of the Lake (1810) położono nacisk na opisywanie wydarzenia. 
Poemat ten to właściwie niemal bezustanny potok podniecających wypadków. 
jednakże o jego wartości stanowią przede wszystkim czarujące opisy scenerii. 
( .„) Romanse poetyckie ukazywały jedynie drobny ułamek talentu pisarza. Jego 
naturalne i nabyte umiejętności, zdrowy humor i wyrozumiałość - miały 
znaleźć pełniejsze możliwości wypowiedzi w powieściach. Gdy Scott zaczynał 
swą karierę powieściopisarza, miał już 43 lata, przyszedł jednak dobrą szkołę 
rzemiosła literackiego i badań historycznych. 
(„.) Wszystkie powieści z wyjątkiem Tales of My Landlord i Chronicles of 
Canongate były podpisane „przez autora Waverleya". Bo też Waverley był 
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w świecie powieści zjawiskiem całkowicie nowym. Nowa była sceneria, wypadki, 
postacie, nowe było ujęcie historii a także, o czym się często zapomina, nową 
rzeczą była pewność mistrzowskiej ręki pisarza. Dwie następne powieści, wbrew 
oczekiwaniom, opowiadały o życiu współczesnym autorowi, nie sięgając ku prze
szłości. Są to Guy Mannering i The Anciquary. Obie należą do najlepszych 
dzięki bogactwu postaci i zajmującym fabułom. („.) W Old Mortality (nowy 
triumf) Scott powraca do tematyki historycznej i pozostaje przy niej na dłużej, 
łatwo przechodząc w kolejnych książkach od stulecia do stulecia. Zadziwiająca 
jest różnorodność jego pisarstwa. The Heart of Midlothian to doskonała w swoim 
rodzaju tragedia „domowa", The Bride of Lammermoor (Narzeczona z Lammer
moor) to równie udana tragedia bardziej wzniosłego rodzaju. Ivanhoe, 
Kenilworth i Quentin Durward to świetne romanse historyczne. Rob Roy przenosi 
nas w podniecający świat dzikich gór i przygód. Zakrojone na mniejszą skalę 
The Legend of Montrose i Wandering Willie's Tale są także swego . rodzaju 
arcydziełami. („ .) Powstaje jeszcze pytanie, jakie to wartości pisarstwa Scotta, 
prócz jego umiejętności konstruowania postaci i fabuł, leżą u podstaw jego 
ogromnej popularności i stanowią fundament jego sławy, niewzruszony ani prze
wrotnością współczesnych (jak Peacock), ani zwykłą głupotą późniejszej krytyki. 
Można na to odpowiedzieć dwoma słowami: wielkość i wielkoduszność. Scott 
miał homeryckie cechy charakteru. Jego utwory są niezmiernie pogodne i we
sołe, pełne zdrowia; Scott stał zawsze po stronie dobra, prawdy i piękna, 
jednocześnie potrafił uchwycić jako artysta ekscentryczność, komizm a nawet 
zwykłą podłość. Jest w jego twórczości coś ponad wszelką wątpliwość wielkiego. 
Scott, podobnie jak Shakespeare, nie sądził, lecz przedstawiał. Był poetą piszą
cym prozą. N ie związane z fabułą fragmenty opisowe jego powieści, nowe 
i fascynujące dla jego współczesnych, mogą się dziś wydawać nudne, tam jednak 
gdzie u Scotta przyroda odgrywa rzeczywistą rolę w biegu wydarzeń, jej opisy 
są niezrównane. Specyficzną cechą Scotta jest to, że był on zarazem humorystą 
i romansopisarzem, człowiekiem światowym i oddanym miłośnikiem natury oraz 
namiętnym wielbicielem przeszłości. 
(.„) Sława Scotta objęła całą Europę i w wielkim stopniu wpłynęła na rozwój 
beletrystyki romantycznej. Spośród nowożytnych pisarzy angielskich najwięcej 
zwolenników mieli na kontynencie Scott i Byron. Pobudzili oni i w znacznym 
stopniu ukształtowali zwłaszcza francuski ruch romantyczny XIX stulecia. 
Intensywna wizja artystyczna Scotta objęła swym zasięgiem większe przestrze
nie życia i czasu, niż potrafiła to zrobić sztuka któregokolwiek innego powieścio
pisarza. Scott rozszerzył skalę wrażliwości, doznań i doświadczeń swych czytel
ników. Ciara Reeve i Ann Radcliffe pisały o tym, co dawne i odległe, jak orze
czach nierealnych i niematerialnych; Scott potrafił włączyć dawność i dalekość 
w zakres normalnego życia. Utorował drogę dla Aleksandra Dumasa i Victora 
Hugo. 

Fragmenty z Historii literatury angielskiej 
George'a Sampsona 
(przełożył Piotr Graff) 

15 





Walter ~cott 
Narzeczona 

z Lammermoor 

iedziała na 
jednym z głazów odkruszonych od starożyt
nej obmurówki, wpatrzona w bieg wody, co 
w spienionej, iskrzącej obfitości wydostawała 
się na światło dzienne spod mrocznych go
tyckich łuków, którymi wdzięczna pamięć 
lub może wyrzuty sumienia nakazały przed wiekami przykryć jej źródło. Komuś 
zabobonnemu Lucy Ashton - w długim, układanym w fałdy płaszczu, z dłu
gimi włosami wymykającymi się spod kaptura i opadającymi na srebrnobiały 
kark - wydać się mogła nowym wcieleniem zamo'rdowanej przed wiekami 
nimfy. Ale Ravenswood widział tylko dziewczynę cudnej piękności, która tym 
mu się wydawała piękniejsza (czyż mogło być inaczej? ), że wiedział już o i i 
afekcie. Gdy patrzył na nią, jego postanowienie topniało niczym wosk na słońcu, 
wyszedł więc spiesznym krokiem z gęstwiny, w której s ię ukrywał. Przywitała go, 
lecz nie podniosła się z kamienia. ( .. . ) Ravenswood nie czuł się na siłach powia
domić Lucy, że jej brat poszedł na daleki obchód lasu i nieprędko wróci. 
Usiadł na trawie, w pewnym oddaleniu od panny Ashton, i przez j akiś czas 
oboje milczeli. 
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- Lubię ten zakątek - odezwała się Lucy po chwili, jak gdyby pragnąc 
przerwać niezręczne milczenie. - Szmer wody, szum drzew, bujna trawa 
i polne kwiaty, ten pagórek i na nim ruiny - wszystko to jest jakby żywcem 
wzięte z jakiejś romantycznej opowieści. Słyszałam też, że wiąże się z tym 
miejscem jakaś legenda, a ja za legendami naprawdę przepadam. 
- Źródło Boginki uważane jest za miejsce szczególnie fatalne dla mojej rodziny 
- odparł Ravenswood. - Przyznaję, że mam słuszne powody tak je nazywać, 
jako że tu właśnie po raz pierwszy ujrzałem Lucy Ashton i tu będę musiał 
na zawsze ją pożegnać. 

Rumieniec, który przy pierwszych słowach Ravenswooda zabarwił policzki 
Lucy, raptownie ustąpił bladości . 

- Chcesz nas opuścić, panie! - zawołała. - Jaka nagła przyczyna skłania cię 
do odjazdu? Wiem, że Alicja nienawidzi ... nie lubi mojego ojca, i doprawdy 
nie mogę pojąć, co jej się dzisiaj stało ... taka była dziwna i taka tajemnicza. 
Ale wiem też, jak bardzo mój ojciec jest ci wdzięczny, panie, za przysługę, 
którąś mu wyświadczył . Niech mi wolno mieć nadzieję, że nie stracimy z lada 
powodu przyjaźni, którąśmy zdobyli z takim trudem! 
- Ty miałabyś stracić moją przyjaźń, panno Lucy! - rzekł Ravenswood. -
Nie ... dokądkolwiek wezwie mnie przeznaczenie, jakąkolwiek przyszłość zgotuje 
mi los, do końca życia pozostanę twoim przyjacielem! Ale zawisło nade mną 
fatum i jeśli stąd nie odejdę, zgubię nie tylko siebie, ale także innych. 
- Mimo to nie opuszczaj nas, panie - powiedziała Lucy i gestem niewin
nym, serdecznym położyła dłoń na kraju jego płaszcza, jakby pragnęła go w ten 
sposób zatrzymać. 

( ... ) - O pani, wybacz mi - rzekł Ravenswood ujmując jej prawą dłoń, której 
tylko przez chwilę mu broniła, lewą wciąż osłaniając oczy - jestem zbyt 
szorstki i nieokrzesany dla stworzenia jak ty delikatnego i łagodnego. Zapomnij 
o surowym i srogim widziadle, które ukazało się na drodze twego życia, 

i pozwól, abym odszedł ... pewien, że nie spotka mnie w życiu ból większy niż 
ta chwila rozstania. 
Lucy nadal płakała, ale w jej łzach było teraz mniej goryczy. Ravenswood 
wciąż i wciąż od nowa tłumaczył jej przyczyny skłaniające go do odjazdu, lecz 
każda taka próba przekonywała go dowodniej, jak bardzo pragnie zostać. W koń
cu miast ją pożegnać, poprzysiągł dziewczynie dozgonną miłość i w zamian 
otrzymał jej słowo. 

Wszystko stało się tak nagle, że zanim młodzieniec zdołał się zastanowić nad 
konsekwencjami tego kroku, zarówno ich usta jak dłonie potwierdziły szczerość 
tego wyznania. 

20 

tej samej 
niemal chwili otworzyły się gwałtownie drzwi 
i pan na Ravenswood wszedł do komnaty. 
Lockhard i kilkoro służby, którzy daremnie 
usiłowali zatrzymać go w sieni, stali na progu 
przygwożdżeni zdumieniem, które natych-
miast udzieliło się wszystkim obecnym. Zdumienie pułkownika Douglasa 
Ashtona zaprawione było gniewem, zdumienie Bucklawa - wyniosłą i udawaną 
obojętnością; na twarzach pozostałych, nie wyłączając lady Ashton, malował się 
wyraźny lęk, podczas gdy Lucy jak. skamieniała wpatrywała się w tę nieocze
kiwaną zjawę. Śmiało możemy użyć tego określenia, gdyż Ravenswood bardziej 
wyglądał na przybysza z zaświatów niż człowieka żywego. 
( ... ) Przerwała tę straszną ciszę lady Ashton, odzyskawszy częściowo swą zwykłą 
śmiałość. Zażądała wyjaśnienia przyczyny tego bezprawnego wdarcia się pod 
dach ich domu. 
( ... ) - Sir Williamie Ashton - rzekł Ravenswood - proszę zarówno ciebie, 
jak i wszystkich tu obecnych, · abyście dobrze zrozumieli cel mego przybycia. 
Jeśli ta młoda dama z własnej i nieprzymuszonej woli pragnie zerwać moją 
z nią umowę, na co zdawałby się wskazywać ten list, umowa ta będzie dla mnie 
tyle warta, co zeschły liść gnany jesienią na wrzosowiskach. Ale chcę usłyszeć 
i usłyszę prawdę z jej własnych ust„ . nie opuszczę tego miejsca, dopóki nie 
poznam odpowiedzi. Racja to, macie nade mną liczebną przewagę i możecie 
mnie zamordować .. . ale jestem uzbrojony, jestem gotów na wszystko i zanim 
zginę, drogo okupię swoją śmierć. Tak postanowiłem i możecie moją decyzję 
przyjąć albo odrzucić. Usłyszę wyrok z jej własnych ust - z jej własnych ust, 
bez świadków. Teraz wybierajcie - dodał, prawą ręką dobywając szpady, 
jednocześnie zaś lewą wyszarpując pistolet z olster i odwodząc kurek. - Wy
bierajcie: albo komnata ta spłynie krwią, albo też pozwolicie mi na decydującą 
rozmową z narzeczoną, której to rozmowy pozwalają mi żądać prawa zarówno 
boskie jak ludzkie. 
(„.) - Na Boga, pani - zawołał zacny kapłan - nie dorzucaj drew do ognia! 
pewien jestem, że pan na Ravenswood nie sprzeciwi się twej obecności, zwłaszcza 
jeśli wspomni na stan zdrowia panny Ashton i twój matczyny obowiązek. 
Ja też zostanę. Może mój siwy włos ochroni mnie przed gniewem. 
- Zostań, proszę, wielebny panie - rzekł Ravenswood. - Proszę również, 
żeby lady Ashton została, jeśli taka jest jej wola. Ale inni niech odejdą. 
(„.) Ravenswood schował szpadę do pochwy, wsunął pistolet do olstrów, kro
kiem stanowczym podszedł do drzwi i starannie je zaryglował, wrócił na dawne 
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m1e1sce, zdjął kapelusz z głowy, odgarnął do tyłu zmierzwione włosy i spoglą
dając na Lucy oczyma, w których tak niedawny gniew złagodniał pod wpływem 
bezbrzeżnego smutku, spytał: 

Czy mnie poznajesz, panno A hton? Jam jest Edgar Ravenswood. 
- Dziewczyna milczała, więc ciągnął z wz ra~ tającą gwałlownością: 

- J am jest Edgar Ravenswood, który dla twojej miłości wyrzekł się słodkiej 
myśli o zemście, tym kordiale leczącym zr iony honor. Ja jest Edgar 
Ravenswood, który dla ciebie wybaczył ... ach, więcej ! Który dla ciebie uści nąl 
na znak przyjaźni dłoń grabieżcy własnego domu, potwarcy i zabójcy własnego 
ojca! 
- Moja córka - przerwała mu lady Ashton - nje ma powodu podawać 
w wątpliwość twej tożsamości , panie. Jad w twoich ·ł owach jest Io niej naj
lepszym dowodem, że rozmawia ze śmiertelnym wrogiem wego ojca. 
- Racz zachować cierpliwość, pani - rz kl Raven wood. - Muszę . usły zeć 

odpowiedź z jej własnych ust. Raz jeszcze p tarzam, panno A bron, żem jest 
ów Edgar Ravenswood', któremu uroczystymi łowy poprzy ięglaś wi arę, co j ą 
teraz chcesz L lamać . Podbladłe wargi Lucy zdołały wyszeptać I.ko: 
- To nie ja ... to moja matka. 
( ... ) - Zanim udzielisz sankcji temu, co zrobiono w twoim imieniu - po
wiedział Ravenswood do Lucy - usły z, com ja dla ciebie po"więciJ . Daremnie 
najlepsi przyjaciele zasypywali mnie radami, daremnie powoływali i na honor 
starożytnego rodu - nic nie zdołało zmienić mego p · tan w1enia. Ani argumen
ty rozsądku, ani zabobony nie zachwiały mej wiar . U marli pow rawali, ż by 
mnie ostrzec, lecz ja miałem za nic ich przesuogi. Czyżb ~ w nagrod za moją 
wierność chciała przeszyć mi serce tą s amą bronią, którą w ro i pochopnej 
ufności wsunąłem ci w rękę? 



- Panie na Ravenswood - rzekła lady Ashton - zadałeś już pod dostatkiem 
pytań. Sam widzisz, że moja córka nie może ci na nie odpowiedzieć. Ale ja to 
za nią zrobię i moja odpowiedź zamknie ci usta. Chcesz wiedzieć, c-q Lucy 
Ashton z własnej i nie przymuszonej woli pragnie rozwiązać narzeczeństwo 
podstępnie jej narzucone. Masz list pisany jej ręką, w którym tego od ciebie 
żąda; lecz bardziej dowodnym potwierdzeniem jej zamiarów jest ta oto umowa 
małżeńska z panem Haystonem of Bucklaw, pod którą dzisiejszego ranka po
łożyła podpis w obecności wielebnego pastora. 
Ravenswood w osłupieniu spoglądał na plik dokumentów. 
- I panna Ashton podpisała ten kontrakt z własnej woli? - spytał zwracając 
się do pastora. - Jej rodzina nie stosowała przymusu, nie uciekała się do 
podstępów? 

Klnę się na to moim kapłaństwem . 

- Dajesz mi, panie, dowód zaiste niezbity - powiedział zimno Ravenswood. 
- Wszystkie żale czy wymówki byłyby daremną stratą czasu, byłyby czymś 
wręcz niegodnym. Oto, pani - dodał kładąc przed Lucy podpisany przez nich 
dokument i przełamaną sztukę złota - są dowody twych pierwszych zaręczyn. 
Obyś lepiej dochowała wiary drugiemu narzeczonemu. 

iadomo po
wszechnie, że gody małżeńskie w tamtych 
dawnych czasach celebrowano z pełną na
maszczenia jawnością, której przez delikat
ność wyrzekły się nasze czasy. N a gości we
selnych w tym przypadku czekała uczta we
selna nieopisanego wprost przepychu. 
( ... ) Jak było wówczas w zwyczaju, panowie znajdowali główną rozrywkę w naj
przedniejszym winie, którym wznosili nieustające toasty, podczas gdy damy, 
przystrojone już na bal kończący zwykle weselne. uroczystości, oczekiwały ich 
niecierpliwie na galerii przed wielką salą. W końcu, o dość późnej już porze, 
panowie porzucili kielichy i weszli gromadnie na salę, gdzie podochoceni winem 
i nastrojem chwili, odpasali pałasze i poprosili niecierpliwie partnerki do tańca. 
( ... ) Wróciwszy na miejsce lady Ashton spostrzegła, że Lucy opuściła salę; 
pośpieszyła więc za nią, aby w razie potrzeby zatrzeć przykre wrażenie, jakie 
tajemnicza zmiana portretów wywrzeć mogła na przewrażliwionej dziewczynie. 
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Widocznie obawy matki okazały się płonne, gdyż wróciła mniej więcej po go
dzinie i powiedziała coś szeptem panu młodemu, który wyswobodził się z grupy 
tańczących i opuścił salę. Instrumenty rozegrały s ię teraz na dobre, a P~ 
tańczyły z zapałem zrodzonym z młodości, wesołości i wina, gdy nagle dal s1~ 
słyszeć krzyk tak przeraźliwy i ostry, że natychmiast umilkła muzyka _i zastygli 
w bezruchu tancerze. Wszyscy stanęli jak wryci, lecz gdy wrzask się rozległ 

powtórnie, pułkownik Ashton schwycił pochodn~ę i zw~óciwsz~ si~ d? He~r7ka 
o klucz do komnaty małżeńskiej wypadł z sali; za mm pobiegli sir W1lham 
i lady Ashton oraz kilku najbliższych krewnych. Osłupiali goście stali w milcze
niu, czekając na ich powrót. 
Dopadłszy drzwi komnaty pułkownik Ashton zastukał i zawołał, ale w odpo
wiedzi usłyszał tylko zduszone jęki . Wtedy bez wahania przekręcił kl~cz 
w zamku i usiłował otworzyć drzwi, którym coś wewnątrz komnaty stawiało 
opór. Gdy je w końcu otworzył, zobaczył leżącego na progu pana młodego 
w ogromnej kałuży krwi. Okrzyk zgrozy wyrwał się z ust obe~ych; ?ości_e 
w dwójnasób teraz zaniepokojeni, rzucili się hurmem ku komnacie sypialne). 
Pułkownik Ashton, wyszeptawszy wpierw do matki: - Poszukaj jej ... zamordo
wała go! - dobył szabli i stanąwszy na progu, oznajmił groźnie, że prócz 
pastora i lekarza nie przepuści nikogo. . 
( ... ) Tymczasem lady Ashton, jej mąż oraz krewniacy na próżno szukali ?anny 
młodej w łożnicy małżeńskiej i komnacie. N ie prowadziło stąd żadne taiemne 
przejście, przypuszczano więc już, że nieszczęsna dziewczyna rzuciła się okne~, 
gdy nagle jeden z obecnych, trzymający pochodnię nieco niżej niż pozostali, 
zauważył coś białego w głębi ogromnego kominka. Była to Lucy, niczym zając 
przycupnięta na piętach; włosy miała zmierzwione, kosz~lę nocną. ~odartą 
i zbryzganą krwią, oczy pokryte szkliwem, twarz wykrzywioną w dz1k1m pa
roksyzmie szaleństwa. Gdy się zorientowała, że ją spostrzeżon~, wy.mamr~~ 
tała coś niezrozumiałego, zrobiła straszliwy grymas i gestem demoniczne) radosa 
wyciągnęła do nich umazany krwią palec. . 
Wezwano spiesznie do pomocy kilka niewiast, które nie bez trudu obezwładniły 
nieszczęsną oblubienicę. Gdy przenosiły ją przez próg, spojrzała na podłogę 
i z ust jej wyrwały się pierwsze jak dotąd artykułowane dźwięki. Powiedziała 
szczerząc zęby w grymasie upiornej radości: 

- Ślicznego wzięłam sobie oblubieńca, co? 
Dygocące z przerażenia niewiasty zaniosły ją do położonej na ubocz~ komnaty, 
gdzie związano ją, jak wymagała tego sytuacja, i zostawiono pod śC1Słą strażą. 
( ... ) Lucy przez całą noc rzucała się w gorączce, rankiem zaś straciła do reszty 
czucie i zmysły. Doktorzy oznajmili, że kryzys choroby nastąpi wieczorem tego 
dnia. Tak się też stało: bo choć nieszczęsna dziewczyna obudziła się z transu 
dość spokojna i pozwoliła, aby jej zmieniono koszulę i doprowadzono '_"Ygl~d 
do porządku. Zaledwie jednak podniosła rękę do szyi, jak gdyby w poszuk1wanm 
fatalnej niebieskiej wstążki, obudziły się w niej wspomnienia, których znieść 
nie zdołała jej udręczona dusza i wycieńczone ciało. Konwulsje następowały 
po konwulsjach i w końcu Lucy umarła nie wyjaśniwszy ani jednym słowem 
tragicznej sceny w komnacie sypialnej. 

Fragmenty Narzeczonej z Lammermoar 'X7 alter Scoua 
w przekładzie Krystyny Tarnowskiej 

Hall w Milwn Abbey (z oryginalnego wydania angielskiego Josepha Nash'a „The mansions of England' 
1839-49) 
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1i11cja 
~ 1Lan1mrr111oor 

tresc opery 

Akt I 

Odsłona I 

W lasach Lammermooru odbywa się polowanie. W rozmowie ze swym rezy
dentem Normanem lord Ashton opowiada o wiekowej waśni Ashtonów i Ra
venswoodów. Ashtonowie zagrabili niegdyś dobra swoim sąsiadom. Lord Ashton 
uwikłał się jednak w spisek mający na celu przywrócenie na tron królewicza 
Jakuba, a zmiana warunków politycznych doprowadziła go do ruiny materialnej. 
Możliwość poprawy sytuacji widzi teraz jedynie w wydaniu swej siostry Łucji 
za wpływowego lorda Artura Bucklawa. Tymczasem Łucja kocha z wzajemnoś
cią dziedzica Ravenswoodu, Edgara, który ocalił ją kiedyś od śmierci pod rogami 
rozjuszonego byka. 

Odsłona II 

W zamkowym ogrodzie Łucja oczekuje Edgara, aby się z nim pożegnać przed 
jego wyjazdem do Francji. Dręczą ją złe przeczucia, z których zwierza się swej 
przyjaciółce, Alicji (aria Regnava nel silenzio) . Przybywa Edgar i w czułych 
słowach oświadcza Łucji, że w imię miłości dla niej gotów jest zapomnieć 
krzywdy Ravenswoodów i podać rękę do zgody jej bratu . Przed pożegnaniem 
młodzi zamieniają pierścionki, przysięgając sobie trwałą i wierną miłość. 

Akt II 

Łucja, dowiedziawszy się o projektach swego brata, odrzuca stanowczo rękę 
lorda Artura. Jednak Ashton przejął wszystkie listy Edgara, zamiast nich zaś 
przedstawia siostrze listy sfałszowane, z których wynika, że ukochany ją zdradza. 
Zrozpaczona i zrezygnowana Łucja ustępuje i zgadza się podpisać kontrakt 
ślubny. N a tę właśnie scenę trafia Edgar, który przybył, aby prosić Ashtona 
o rękę jego siostry (sekstet Chi mi frena) . Łucja nie ma sił, by mu wyjaśnić 
sytuację, zaś Edgar, przekonany o niestałości swej narzeczonej z pasją rzuca 
jej pod nogi otrzymany przed \vyjazdem pierścionek i opuszcza zamek, pozosta
wiając Łucję zemdloną. 

Akt III 

Odsłona I 

Edgar przeczuwa jednak jakiś podstęp ze strony Ashtona i wyzy\lla przewrotnego 
brata Łucji na pojedynek. Mają się spotkać niebawem w pobliżu rodzinnego 
grobowca Ravenswoodów. 
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Odsłona II 

Wielka sala balowa Lammermooru zapełniona jest gośćmi, przybyłymi na ślub 
Łucji z lordem Arturem Bucklawem. Nadchodzi kapelan Rajmund, zwiastując 
obecnym tragiczną wieść: Łucja w przystępie szału zabiła swego nie kochanego 
małżonka. A oto pojawia się wśród zebranych obłąkana Łucja; idzie nie spo
strzegając nikogo, wydaje się jej, że rozmawia z ukochanym Edgarem (aria Il 
dolce suono). Zebrani s toją jak skamieniali, przejęci grozą tragedii. 

O ds łona II I 

Przy grobowcu rodzinnym Edgar, rozpaczając nad rzekomą zdradą Łucji, 
oczekuje pojawienia się Ashtona (aria Tombc degl'avi miei). Ashton jednak nie 
przybywa, natomiast z wieży niedalekiego Lammermooru słychać posępny 
dźwięk dzwonu śmierci . Od strony zamku nadchodzi żałobna procesja, której 
uczestnicy opowiadają Edgarowi o tragicznych wydarzeniach w Lammermoorze 
i o śmierci Łucji. Zrozpaczony Edgar przebija się sztyletem; umiera, ostatnią 
myślą zwracając się ku ukochanej. 



Bingham Melcombe (z oryginalnego wydania angielskiego Josepha Nash' a „ The Mansiom of England", 
1839-49) 

Bargielski 

Beethoven 
Berg 
Bizet 
Bogusławski 

Britten 

Bruzdowicz 

Donizetti 

Duniecki 

Haendel 
Humperdinck 
Krauze 

Kurpiński 

Ashton 

Balanchine 

Bćjart 

Bournonville 

Drzewiecki 

Gruca 

Kujawa 

TEATR WIELKI ZAPRASZA 

Repertuar w sezonie 1984/85 

W małym dworku (Mała 
scena) 
Fidelio - premier a 
Wozzeck 
Poławiacze pereł 
Sonata Belzebuba (Mała 
scena) 
Mały kommiarczyk (Ma
ła scena) 
Trojanki (Mała scena) -
wznowienie 
Łucja z Lammermoor -
premiera 
Paziowie królowej Mary
sieńki (Mała scena) 
Amadigi (Mała scena) 
I aś i Małgosia 
Gwiazda (Mała scena) -
prapremiera polska 
Jad wiga królowa potska 

premiera 

OPERY: 

Moniuszko 

Mozart 

Musorgski 
Offenbach 
Puccini 

Rudziński, Z. 
Szymanowski 
Verdi 

Wagner 
anonim XIII w. 

Hrabina 
Halka 
Paria 
Straszny dwór 
Wesele Figara 
Uprowadzenie z seraju 
(Mała scena) -'-- p r e
m 1 e r a 
Borys Godunow 
Opowieści Hoffmanna 
Cyganeria 
Madame Butterfly 
Tosca 
Turandot - premier a 
Manekiny (Mała scena) 
Król Roger 
Don Carlos 
Rigoletto 
Traviata 
Holender tułacz 
Ludus Danielis (Gra 
o Danielu) 

BALETY: 

La Filie mal gardće (muz. 
Herold/Lanchbery) 
Apollon Musagete (muz. 
Strawiński) - premiera 
Ognisty ptak (muz. Stra
wiński - p r e m i e r a 
La Sylphide (muz. Love
nskjold) 
La Ventana (muz. Lum
bye, Holm) 
Kosmogonia, De natura 
sonoris (muz. Penderecki) 

premiera 
Nokturn i Tarantella 
(muz." Szymanowski) -
wznow1en1e 
Stanisław i Anna Oświc;
cimowie (muz. Karło
wicz) 
Wesele w Ojcowie (muz. 
Kurpiński, Damse) 
Goya (muz. Rodrigo, Tu
rina) 
Harnasie (muz. Szyma
nowski) 
Mandragora (muz. Szy
manowski) 
Mity (muz. Szymanow
ski) 
Tancerze Narodowi J.K. 
Mości (muz. M. Radzi-

Lifar 

van Miinen 

Mendez 

Neumeier 

Perrot, Coralli, 

will) - p r e m i e r a 
Yerma (muz. de Falla) 
Suite en blanc (muz. La
lo) 
Koncen in D (muz. Stra
wiński ) - p r e m i e r a 
Lalki (muz. Egiies) 
Pas de trois (muz. Mauri) 
Popołudniowa sjesta 
(muz. Lecuona) 
Rara avis (muz. Haendel/ 
Marcello) 
Miłość i ból i świat i ma
rzenie (muz. Mahler) -
premiera 

Petipa Giselle (muz. Adam) 
Perrot, A., Alonso Gqmd pas de quarte 

(muz. Pugni) 
Gorski, Messerer Jezioro łabc;dzi'e (muz. 
Iwanow, Czajkowski) 
Petipa, Gusiew Śpiąca królewna (muz. 

Czajkowski) 
Rudnicka Nowy balet (muz. J. Sa

tanowski) - p r e m ie
r a (Mała scena) 

Wesołowski Nowy balet (muz. Skrzek) 
p r e m i e r a (Mała 
scena) 

Wycichowska Nowy' balet (muz. Knit
teł) - p r e m e r a 
(Mała scena) 
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