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Gaetano Donizetti 

1797 Urodził się 29 listopada w Bergamo, otrzymując na chrzcie imiona Domenico Gaetano Maria. Był jednym 
z sześciorga dzieci Andrei Donizettiego, dozorcy domu, i szwaczki Domeniki z domu Nava. 

1805 Rozpoczyna naukę na muzycznych kursach dobroczynnych prowadzonych w Bergamo przez znanego kompo
zytora operowego Simona Mayra, który stał się z czasem protektorem i przyjacielem Gaetana. 

1815 Dzięki staraniom Mayra podejmuje studia w sławnej Accademia Filharmonica w Bolonii, gdzie otrzymuje grun
towne wykształcenie muzyczne, a jego mistrzem jest kompozytor i teoretyk Stanislao Mattei. 

1816 W Bolonii powstaje pierwsza opera Donizettiego Pigmalion (wystawiona w Bergamo dopiero w 1960) oraz mło
dzieńcze kwartety smyczkowe i symfonie. 

1817 Wraca do Bergamo, gdzie kompomJje nieukończone opery Gniew Achillesa i Olimpiada (dotąd nie wystawiane} 
oraz Henryka Burgundzkiego, ale też utwory kameralne, wokalne i religijne. 

18]8 Powodzenie premiery Henryka Burgundzkiego w Wenecji owocuje pierwszymi zamówieniami operowymi. We-
necka premiera farsy Szaleństwo karnawałowe. 

1819 Opery: Mali wędrowni wirtuozi w Bergamo i Cieśla łotewski w Wenecji. 

ił.820 Premiera opery buffa Wesele w willi w Mantui. 

1821 Doni1zetti wyjeżdża do Rzymu, gdzie dzięki poleceniom Mayra wkracza w świat artystyczny miasta. 

1822 Wielki sukces nowej opery Zoraida z Grenady w Rzymie ustala pozycję kompozytora we włoskich te
atrach operowych. Udane premiery Cyganki i Listu anonimowego w Neapolu. Niepowodzenie opery Klara i Serafin 
w mediolańskiej La Scali. 

1823 Przebywa w Neapolu, gdzie komponuje kantatę i wystawia bez powodzenia dwie opery: Alfreda Wielkiego 
i Szczęśliwe oszukanie. 

1824 Sukces Nauczycie/a w kłopotach w Rzymie i nie najlepsze przyjęcie Emilii z Liverpoolu w Neapolu. 

1825 Powstają opery: Alahor z Grenady i Zamek inwalidów dla Palermo (premiery 1826). 

1826 Premiera Elvidy w Neapolu. Powstają też: Gabriella di Vergy (pośmiertna premiera w Neapolu, 1869) i farsa 
Piękna branka, która nie doczekała się realizacji. 

1827 Rzymska premiera opery Olivio i Pasquale. Donizetti pozostaje w Rzymie pod urokiem panny Virgi
nii, córki znanego adwokata Vassellego, i zyskuje wzajemność. Jej rodzice wahają się jednak ze zgodą na 
ślub, powątpiewając w stabilizację finansową kompozytora. Z tego powodu podpisuje on kontrakt na trzy lata 
z impresariem Domenico Barbają, zobowiązując się do komponowanie dla niego czterech oper rocznie. Ne
apolitańskie premiery: Ośmiu miesięcy w dwóch godzinach, Burmistrza miasta Saardam i wielki sukces saty
rycznej farsy operowej Stosowności i niestosowności teatralne z własnym tekstem Donizettiego. 

1828 Premiery Wygnańca z Rzymu w Neapolu i Aliny, królowej Go/condy w Genui. Ślub Donizettiego z Virginią 
Vasselli w Rzymie. Nowożeńcy zamieszkują w Neapolu, gdzie wystawione zostają kolejne opery kompozytora: 
Jan z Calais i Tłusty czwartek. 

1829 Zostaje dyrektorem muzycznym królewskiego Teatra San Carlo w Neapolu. Urodził się pierwszy syn kompo
zytora, który umiera niedługo po porodzie, podobnie jak dwoje następnych dzieci. Premiery Parii i Elżbiety na 
zamku Kenilworth w Neapolu. 

1830 Kolejne prace dla Neapolu: Rzekomi wariaci, Potop powszechny i /me/da dei Lambertazzi. Rzymski sukces 
Anny Bo/eny, która przynosi Donizettiemu rozgłos w całej Europie. 

1831 Premiery Franceski di Foix oraz Romantyczki i człowieka w czerni w Neapolu, pisze też Jana z Paryża (pre
miera w mediolańskiej La Scali, 1839). 

]832 Opera Fausta w Neapolu. Hugo, hrabia Paryża w La Scali. Ogromny sukces opery komicznej Napój miłosny 
w mediolańskim Teatro della Canobbiana i premiera Sancii di Castiglia w Neapolu. 

Giovanni Carnevali zwany li Piccio Gaetano Donizetti 
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1833 Kolejne premiery oper Donizettiego: Szalony w Rzymie, Parisina we Florencji , Torquato Tasso w Rzymie 
i głośna Lukrecja Borgia w La Scali. 

1834 Powstają opery: Rosamun€fa angielska dla Florencji, Maria Stuart (premiera w wersji pt. Buondelmonte 
w Neapotu „ 1334; a w wersji oryginarnej w Mediolanie, 1835) i Gemma di Vergy dla La Scali. 

1835 Donizetti zostaje profesorem kontrapunk~u i kompozycji królewskiego konserwatorium w Neapolu, co poza 
prestiż.em daje mu stafy dodiód. Gioaclhino Rossini zaprasza go do Paryża z nową operą Marin Faliero dla 
Theatre ltalien. Triumf premiery Łucji z Lammermooru w neapolitańskim Teatra San Carlo. Komponuje Messa 
da Requiem po śmierci Vincenz.o Belliniego· i Symfonię opartą na tematach z oper zmarłego . Śmierć ojca 
k0mpozyt0ra. 

1836 Umie~a matka Donizettiego, a jego żona zapada na zdrowiu . Premiery: Belizariusza w Wenecji oraz Nocnego 
dzwonka, Betty i Oblężenia Calais w Neapolu. 

1837 Opera Pia de' Tolomei w Wene-0:ji. Umiera Virginia , ukochana żona kompozytora. Jest w rozpaczy, pisze do 
szwagra: „Będę wiecznie niesz.częśliwy. Nigdy tak szczerze nie pragnąłem śmierci jak obecnie ... Bez ojca, bez 
rmatkil, bez żo~y. bez dzieci!. .. Dla ~ogo więc lillam pracować? Dla kogo? Będę szczęśliwy, kiedy ona wybłaga 
u Boga lillOją śmierć i nasze wieczyste połączenie". Opera Robert Devereux w Neapolu. 

1838 Premiera Marii di Rudenz w Wenecji. f?racuje też nad operą Poliuto dla sceny neapolitańskiej . 

1839 Powstaje opera Książę Alby (pośmiertna premiera w Rzymie, 1882). Po ostrych zatargach z cenzurą neapoli
tańską, która nie zezwala na wystawienie opery Poliuto, kompozytor wyjeżdża do Paryża. Premiera tej opery 
w Neapolu odbyła się dopiero w 1848 roku. 

1840 Paryskie premiery Córki pułku w Opera Comique oraz Męczenników (przeróbki Poliuta) i słynnej Faworyty 
w Grand Opera. 

1841 Nowe opery: Adelia dla Rzymu, Rita (pośmiertna premiera w paryskiej Opera Comique, 1860) i Maria Padil/a 
dla mediolańskiej La Scali. 

1842 Zaproszony do Wiednia, Donizetti wystawia tam z wielkim sukcesem Lindę z Chamonix, a w ślad za tym otrzy
muje tytuł nadwornego kompozytora i dyrygenta orkiestry dworskiej. 

1843 Wraca do Paryża , gdzie w Theatre ltalien dochodzi do głośnej premiery jego nowej opery komicznej Don 
Pasquale. Kolejne opery to: Maria di Rohan w Wiedniu i Don Sebastiano w paryskiej Grand Opera. 

1844 Neapolitańska premiera Cateriny Camaro, ostatniej opery Donizettiego. 

1845 Pierwsze objawy choroby psychicznej kompozytora: uporczywe bóle głowy i ogólne osłabienie . 

1846 Bratanek umieszcza podstępnie Donizettiego w zakładzie zamkniętym w lvry pod Paryżem, gdzie przebywa 
niemal w więziennych warunkach. 

184 7 Interwencja oddanego kompozytorowi barona Eduarda de Lannoy powoduje, że po 16 miesiącach chory 
opuszcza szpital i zostaje tymczasowo ulokowany w paryskim apartamencie, gdzie odwiedzają go przyjaciele. 
Wreszcie, zostaje przewieziony do rodzinnego Bergamo, a tam na zaproszenie baronowej Rosy Basoni spę
dza zimę pod troskliwą opieką w jej pałacu. 

1848 Po niespodziewanym wylewie krwi do mózgu Gaetano Donizetti umiera 8 kwietnia w Bergamo. W jego pogrze
bie na podmiejski cmentarz Valtesse uczestniczą tłumy i liczni przyjaciele, oddając cześć wielkiemu kompozy
torowi. Dopiero w 1875 roku doczesne szczątki Donizettiego przeniesione zostały do kościoła Santa Maria 
Maggiore w Bergamo. 

[W kronice uwzględniono przede wszystkim twórczośt operową kompozytora , ale poza tym pozostaw~ on ogromny dorobek 
muzyczny: oratoria , kantaty, hymny, muzyką religijną, kompozycje symfoniczne i kameralne, utwory fortepianowe i wokalne.] 
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Gaetano Donizetti 
z partyturą .Łucji z Lammermooru". 

Rycina: Vincenza Roscioni 



Real Teatro di San Carlo w Neapolu, 
gdzie w 1835 roku odbyła się prapremiera .Lucji z Lammermooru" 
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G aetano Donizetti Lucia 
DI LAMMERMOOR 

Libretto: Salvatore Cammarano 
Prapremiera: 26 września 1835 
Real Teatro di San Carlo w Neapolu 

Dyrygent: NICOLA FESTA 
Scenografia: ANTONIO NICCOLINI 

Lord Enrico Ashton: DOMENICO COSSELLI 
Miss Lucia Ashton: FANNY TACCHINARDI-PERSIANI 
Sir Edgardo di Ravenswood: GILBERT-LOUIS DUPREZ 
Lord Arturo Bucklaw: ACHlLLE BALESTRACCI 
Raimondo Bidebent: CARLO PORTO-OTTOLINI 
Alisa, towarzyszka Lucii: TERESA ZAPPUCCI 
Normanno, kapitan gwardii: ANAFESTO ROSSI 
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Fanny Tacchinard1-Persiani (1812-1867) w swej najsłynniejszej roli Łucji z Lammermooru, 
którą kreowała podczas prapremiery w Neapolu (1835) 1 premiery w Londynie (1838). 

Litografia: Edward Morton wg przedstawienia angielskiego, 1839 
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Pieśń o tniłości i o śtnierci 
Wi rosłavv Sandel wski 

Najświeższy kontrakt z Teatra San Carlo [w Neapolu) 
przewidywał napisanie [przez Gaetano Donizettiego] 
nowej opery, która zostałaby wystawiona w pierwszych 
miesiącach 1835 roku. Kompozytor nie miał chwilowo 
na uwadze żadnego tematu, toteż gorączkowo przerzu
cał szereg książek w poszukiwaniu jakiegoś pomysłu. 
Wreszcie znalazł. Uwagę jego przyciągnęła powieść 

The Bride of Lammermoor (Narzeczona z Lammenno
oru) Waltera Scotta, cieszącego się wówczas ogrom
nym rozgłosem w całej Europie, i na tę właśnie powieść 
padł jego wybór; ale znalezienie tematu i zatwierdzenie 
go przez kierownictwo teatru to jeszcze nie wszystko: 
trzeba było znależć poetę, lktóry wykroiłby z powieści 
odpowiednie libretto. Po smutnych doświadczeniach 

z będącymi zawsze do dyspozycji Bardarim 1i Bide
rą, kompozytor nie miał więcej ochoty korzystać z ich 
usług. Ktoś ze znajomych podsunął mu kandydaturę 
Salvatora Cammarana, a ponieważ czas naglił, kompo
zytor - acz nie miał dotąd okazji wypróbowania literac
kich umiejętności kandydata - bez większych trudności 
wyraził zgodę. 

Neapolitańczyk Salvatore Cammarano (1801-1852) nie 
był poetą wysok1iej klasy, miał jednak wrodzony zmysł 
charakterystyki dramatycznej i doskonałą znajomość 
sceny. Pochodził z rodziny pracowników teatralnych 
i zanim poświęci/ się pisaniu librett, był zatrudniony w 
Teatra San Carlo: początkowo jako malarz-dekorator, 
a póżniej jako kierownik sceny. Powierzenie mu napi
sania libretta do Łucji z Lammermooru nie pozbawione 
było pewnego ryzyka (Cammarano bowiem jako libre
cista miał za sobą jedynie tekst opery lnes de Castro 
Giuseppe Persianiego, napisany wspólnie z Biderą, 
i zaczyna! dopiero swą karierę) okazało się jednak po-

sunięciem nader szczęśliwym. Cammarano potrafił do
skonale uchwycić w powieści Scotta punkty zasadnicze 
i na ich osnowie zbudował libretto jasne i logiczne, a 
przy tym odznaczające się dużymi walorami drama
tycznymi. Donizetti docenił zalety pióra Cammarana 
i w przyszłości chętnie z nim współpracował. Ogółem 
Cammaramo dostarczył Donizettieimi libretta do ośmiu 
oper, różnej co prawda wartości, niemniej jednak trudno 
nie uznać go za jednego z lepszych librecistów swoich 
czasów. Poza Donizettim dostarczył librett wielu innym 
kompozytorom, wśród których znajdujemy Paciniego, 
Mercadantego i Verdiego (Alzira, Bitwa pod Legnano, 
Luiza Miller i Trubadur). 
Po zatwierdzeniu tematyki przez kierownictwo teatru 
można było przystąpić do pracy nad operą. Kiedy to 
nastąpiło dokładnie nie wiemy, prawdopodobnie jed
nak miało to miejsce dopiero w ostatnich dniach maja 
1835 roku, gdyż jeszcze w pismach datowanych 25 i 29 
owego miesiąca Donizetti ponagla kierownictwo teatru, 
aby dało mu „placet" na wybór tematu i osobę librecisty, 
tłumacząc, że dalsza zwłoka może uniemożliwić odda
nie teatrowi gotowej partytury w określonym kontraktem 
terminie. Zarówno kompozytorowi, jak i libreciście praca 
szła jak z płatka: do dostarczanych mu stopniowo frag
mentów tekstu kompozytor natychmiast pisał muzykę 
i wreszcie 6 lipca 1835 roku mógł na ostatniej karcie 
partytury umieścić słowo „Fine". W ten sposób skompo
nowanie i zinstrumentowanie Łucji zajęło Donizettiemu 
nie więcej jak 40 dni. 
Premiera odbyła się 26 września 1835 roku, antycypo
wana o dwa dni w stosunku do przewidzianego terminu, 
i zakończyła się tryumfem - jednym z największych za
równo w karierze artystycznej autora, jak i w dziejach 
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słynnego neapolitańskiego teatru. Publiczność- zdawa
ło się - oszalała z entuzjazmu, wiwatując nie tylko na 
cześć kompozytora, ale i wykonawców, wśród których 
znajdowało się dwoje śpiewaków zaliczanych do naj
wspanialszych głosów ówczesnej epoki: sopran Fanny 
Tacchinardi-Persiani w roli tytułowej i tenor Gilbert-Louis 
Duprez. W liście do mediolańskiego wydawcy Giovan
niego Ricordiego pisze Donizetti jeszcze „na gorąco" w 
trzy dni po pamiętnej premierze: 
„Łucja z Lammermooru poszła na scenę i pozwól mi, 
abym - jak przyjacielowi - bez fałszywej skromności po
wiedział prawdę. Podobała się bardzo , o ile mogę wie
rzyć aplauzom i otrzymanym gratulacjom. Wielokrotnie 
byłem wzywany przez publiczność, wielokrotnie rów
nież wywoływano śpiewaków. Leopold, brat J.K. Mości, 
który był obecny i oklaskiwał , powiedział mi szereg na
der pochlebnych komplementów [„ .]. Byłbym Ci bardzo 
zobowiązany, gdybyś zechciał powiedzieć przyjacielowi 
Cerriemu , aby wysiał kilka słów z nowinami do mojego 
Mayra w Bergamo". I to wszystko, co w bardzo obfitej 
korespondencji mówi Donizetti o jednym z najważniej
szych wydarzeń w swoim życiu. 
Nie potrzeba dodawać, że gdziekolwiek póżniej Łucja 
znalazła się na scenie , odnosiła - z małymi wyjątkami 
- wielkie sukcesy, a w ciągu najbliższych kilkunastu lat 
nie było naprawdę ważnego teatru operowego na kuli 
ziemskiej , który by jej nie wystawił (Teatr Wielki w War
szawie dał premierę 7 października 1843). Opera ta we
szła nawet do historii literatury powszechnej: zajmują 
się nią Flaubert i Tołstoj, omawiając przeżycia swych 
bohaterek: Emmy Bovary i Anny Kareniny. 
Talent muzyczny i dramatyczny Donizettiego, który w 
dziedzinie opery komicznej uzewnętrznił się najdobit
niej w Napoju miłosnym, teraz potwierdził się również 
w dziedzinie opery seria , udowadniając, że Donizetti 
jest kompozytorem wsz.echstronnym i że zarówno ro
dzaj komiczny, jak i tragiczny potrafi traktować w spo
sób pewny, sugestywny i artystycznie przekonywający. 
Rene Leibowitz w swej Historii opery tymi słowami cha
rakteryzuje Donizettiego: 
„Jego wyjątkowa płodność przejawiła się we wszystkich 
rodzajach i w każdym z nich doszedł on do perfekcji; w 
ten sposób zawdzięczamy [mu] pewną liczbę arcydzieł , 

które na swoim polu stanowią punkty szczytowe (.„ ). 
Głęboki i trwały był („.) jego wkład do włoskiej opery 
romantycznej i właśnie w nim póżniej sztuka Verdiego 
znajdzie jedno ze swych głównych żródeł („.) . Jesz
cze silniej niż w operach Rossiniego przejawia się tu 
romantyzm muzyczny w swej najczystszej i najbardziej 
typowej postaci. Taka opera, jak Łucja z Lammermooru, 
sławna jeszcze dzisiaj i obecna na afiszach większości 
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teatrów operowych, jest pod tym względem szczególnie 
charakterystyczna i bezspornie może być uważana za 
jedną z największych oper swej epoki. Zawsze uważa
łem, że proroctwo Stendhala dotyczące syntezy sztuki 
operowej owego czasu manifestuje się w pełni w tej 
operze , gdzie do romantyzmu Webera przyłączają się 
bel canto i kunszt scen zbiorowych Rossiniego". [R. Lei
bowitz, Storia del/ 'opera, Milana 1957] 
ów element romantyczny odnotowuje również William 
Ashbrook, który słusznie nadmienia: „Aczkolwiek Doni
zetti daleki jest od tego, aby być wyłącznym przedsta
wicielem ducha. romantycznego we włoskiej operze, dal 
mu on jednak najbardziej reprezentatywny wyraz. Doni
zetti rozumiał cierpienie. Jego własne życie zawierało 
tyle udręki co treść romantycznej opery". [W. Ashbrook, 
Donizetti, London 1965] 
Dzieje szkockich kochanków rzucone na burzliwe tło 

historyczne wojny domowej między stronnikami zde
tronizowanych Stuartów i zwolennikami nowego władcy 
Wilhelma Orańskiego w końcu XVll wieku (Cammarano 
błędnie lokuje akcję libretta u schyłku XVI stulecia) - oto 
zasadnicza kanwa opery, w której z jednej strony spo
tykamy szczerość i głębię uczucia , z drugiej nienawiść 
i egoizm powodujące końcową katastrofę. 

Zapowiedż mającej się dokonać tragedii przynosi już 
orkiestralny wstęp (opera nie zawiera uwertury) utrzy
many w ponurej tonacji b-moll, gdzie złowrogie brzmie
nia rogów, kotłów i „tutti" orkiestrowego w sposób nader 
sugestywny wprowadzają w kl imat ogólny opery. 
Następuje odprężająca scena myśliwska , w której z ust 
lorda Henryka Ashtona dowiadujemy się o jego wrogo
ści do rodu sir Edgara Ravenswooda i opozycji wobec 
jakichkolwiek planów tego ostatniego w stosunku do 
siostry Henryka, Łucji. Jest to scena czysto „informacyj
na" - wprowadzenie w tok akcji. 
Podobny mniej więcej charakter ma scena następna, 
rozgrywająca się w zamkowym parku Ashtonów. Po 
pięknym preludium, wykonywanym przez harfę solo z 
towarzyszeniem orkiestry, widz i słuchacz poznaje głów
ną bohaterkę Łucję , która w słynnej arii „Regnava nel si
lenzio alta la notte e bruna" („Panowała w milczeniu noc 
pełna i ciemna") opowiada Alicji , swej zaufanej damie 
do towarzystwa , o uczuciu do Edgara Ravenswooda. 
Przybywa Edgar i oznajmia , iż w ważnych sprawach 
państwowych musi udać się na Kontynent, przychodzi 
zatem pożegnać się . Pomimo krzywd doznanych w 
przeszłości od Ashtonów, Edgar skłonny jest pojednać 
się z Henrykiem. Łucja jednak zaleca mu działać ostroż
nie i wystrzegać się jakiejkolwiek nierozwagi . Scena 
kończy się duetem miłosnym „Verranno a te sull'aure 

. . Pierwsi wykonawcy ról Henryka, lucji i Edgara w neapolitańskiej prapremierze: 
Domernco Cosselh, Fanny Tacchmard1-Pers1arn (sportretowana w roli lucji) i Gilbert-Louis Duprez. Litografie : N.N. , August Bry i Ridolfi 

Scena z neapolitańskiej prapremiery ,lucji z Lammermooru" Donizelliego. Rycina: Tancredi Liverani, połowa XIX w., Museo Teatrale alla Scala 



i miei sospiri ardenti", w którym Donizetti , mimo skrom
nych środków harmonicznych, os iąga niebywałą jak na 
owe czasy ekspresję dramatyczną. 
Następna scena przenosi nas do zamku Ashtonów. 
Henryk, brat Łucji i głowa rodu , skompromitowany za
angażowaniem się po stronie przegrywających Stuar
tów i zrujnowany majątkowo. nie widzi innej możliwości 
poprawy sytuacji , jak w wydaniu Łucji za mąż za lorda 
Artura Bucklawa , mającego n iemałe wpływy na dworze 
nowego władcy i gwarantującego Ashtonowi odzyska
nie utraconej pozycj i. Zdając sobie sprawę z ewentu
alnego oporu Łucji, Henryk ucieka się do fałszerstwa 
- każe podrobić listy Edgara , z których wynika , iż uko
chany zdradza Łucję. Zrozpaczona i zrezygnowana Łu
cja ustępuje i zgadza się poślubić lorda Artura. 
Nadchodzi kulminacyjny punkt opery: scena zaślubin. 
Po wprowadzającym , świetnym muzycznie chórze „Per 
te immenso giubilo" Uego melodia została później za
adaptowana przez powstańców polskich jako tzw. Marsz 
Mierosławskiego : Oo broni, Judy, powstańmy wraz) na
stępuje błyskotliwy dialog Henryka z Artu ~em, który za
niepokojony pogłoskami na temat rzekomego romansu 
Łucji z Edgarem, dąży do wyjaśnienia sytuacji . Henryk 
jednak usiłuje przekonać Artura, że powodem dziwnego 
zachowania Łucji jest przygnębienie po zgonie matki. 
Prostolinijny Artur przyjmuje to wyjaśnienie . Pojawia się 
Łucja , bynajmniej nie uszczęśliwiona losem, który ma 
ją spotkać, i podpisuje wprawdzie kontrakt ślubny, ale 
świadoma tego, iż został on na niej wymuszony, mówi 
jasno i wyraźnie : „ Podpisałam wyrok na siebie''. 
W tym momencie niespodziewanie pojawia sią Edgar. 
Następuje najwspanialszy fragment opery - sekstet z 
chórem „Chi mi frena in tal memento", gdzie sześć osób: 
Łucja , Alicja, Edgar, Artur, Henryk i Rajmund (kapelan 
Ashtonów) wypowiadają rozmaite uczucia w zgodnej 
z muzycznego punktu widzenia harmonii . Tylko wielki 
mistrz mógł sobie pozwolić na muzyczną realizację tego 
rodzaju sytuacji , i Donizetti1 okazał się takim mistrzem. 
Rene Leibowitz pisze: „Moment najbardziej sugestywny 
tej bogatej partytury reprezentuje, według mnie , wiel
ki sekstet z chórem, który przewyższając objętością 
i wyszukaną fakturą wszelkie precedensy (z wyjątkiem 
epizodu w F-dur w ostatniej scenie Fidelia Beethove
na) , przypomina nam wielkie sceny zbiorowe Mozarta 
i zapowiada Verdiego oraz słynny kwintet ze Śpiewa
ków norymberskich (Wagnera)". [R. Leibowitz, Storia 
de/l 'opera, Milano 1957] 

1-1 I LUC) :\ z L\i\ IM fR \\I O OR U 

Edgar, przekonany o n iewierności ukochanej i wzburzo
ny sceną, jaka się przed nim rozgrywa , z pasją rzuca pod 
nogi Łucji pierścień zaręczynowy i opuszcza zamek, po
zostawiając ją zemdloną. 

Następuje scena niesłusznie w praktyce teatralnej pomi
jana, a stanowiąca logiczne ogniwo całej akcji . Bez tej 
sceny dalsza akcja staje się dla widza mało zrozumiała . 

Henryk wyzywa Edgara na pojedynek. Edgar przyjmuje 
wyzwanie i zgadza się , by strony spotkały się o świc ie na 
cmentarzu w pobliżu rodzinnego grobowca Ravenswoo
dów. 
Tymczasem do zamku Ashtonów napływają goście z oka
zji ślubu Artura z Łucją. Zabawę i tańce przerywa pojawie
nie się kapelana Rajmunda, który oznajmia zebranym, 
iż Łucja w przystępie szaleństwa zabiła nie kochanego 
Artura. Wśród skamieniałych ze zgrozy gości pojawia się 
obłąkana Łucja - nie widzi nikogo i przekonana jest, iż 

rozmawia z ukochanym Edgarem. Jest to najsłynniejsza 
scena obłąkania w historii opery. 
Analizie tej sceny poświęcili obszerne studium Józef 
i Krystyna Chomińscy w IV tomie Form muzycznych: 
„W jednej z najpopularniejszych oper Donizettiego, Łu
cji z Lammermooru - piszą Chomińscy - widzimy prze
wagę scen i dużych zespołów. Dzieło bowiem zawiera 
6 scen i 4 chóry, obok 3 kawatyn, 2 arii i 2 duetów. Scenę 
obłąkania Łucji należy uważać za typowy wytwór opery 
romantycznej . Wprawdzie dla dzisiejszego widza i słu
chacza scena ta nie we wsz.ystkim jest przekonywająca , 

zawiera szczegóły banalne , niemniej lilustruje ogólną ten
dencję romantyków w muzycznym kształtowaniu sceny. 
Donizetti wprowadził w scenie obłąkania obok głównej 
bohaterki chór oraz trzech solistów: Normana (intenden
ta), Rajmunda i Henryka. Chór ma charakter komentu
jący („.). 
Zmieniające się stany psychiczne Łucji wpływają na duże 
zróżnicowanie jej parti i. Ze stanu depresji przechodzi w 
stan wzburzenia, ma halucynacje, widzi jak róże kwitną 
dokoła jej ukochanego, słyszy śpiewy weselne, odczuwa 
woń kadzideł i świec. Dla zobrazowania tych przeżyć Do
nizetti wykorzystuje dotychczasowe środk i wyrazu: arie, 
recytatywy, duże kontrasty agogiczne i fakturalne. We 
fragmentach aryjnych posługuje się zarówno sylabicz
nym traktowaniem tekstu, jak i szeroką koloraturą („.). 
Scena obłąkania stanowi z dramatycznego punktu wi
dzenia węzłowy punkt w rozwoju akcji dramatycznej. Jej 
znaczenie nie ogranicza się do jednego aktu, ale odnosi 
się do całości dzieła. 

W dalszym ciągu rozwoju opery coraz częściej przewa
żają względy dramatyczne. Znika sztuczność kumula
cji scen o dużym ładunku dramatycznym z banalnymi 
ariami, chociaż arie nadal odgrywają w operze znaczną 
rolę. Zmienia się wówczas funkcja arii w ramach formy 
dramatyczna-muzycznej . Partie aryjne są wchłaniane 
przez w iększe sceny. Proces ten jest widoczny już w 
omówionej scenie obłąkania Łucji . Utwierdza go w dru
giej połowie XIX wieku twórczość Verdiego i potęgują
cy się coraz bardziej wpływ Wagnera ". (J. Chomiński , 

K. Wilkowska-Chomińska , Formy muzyczne, t. IV. Ope
ra i dramat, Kraków 1976] 
Scena obłąkania - aczkolwiek stanowi kluczowy punkt 
opery - nie jest bynajmniej jej konkluzją, widz bowiem 
jeszcze nie wie, co stało się z Edgarem. Wyjaśnia mu to 
ostatnia scena opery, której protagonistą jest wyłącznie 
Edgar. Scena ta pod względem artystycznym staje god
nie obok sceny obłąkania Łucji. Preludium orkiestrowe 
znakomicie oddaje ponurą atmosferę oraz myśli Ed
gara , oczekującego swego przeciwnika na cmentarzu , 
gdzie ma się odbyć pojedynek. 
Zaobserwowane przez Chomińskich zjawisko wchła

niania partii aryjnych przez większe sceny występuje 
tutaj w sposób najbardziej widoczny. W całej tej scenie 
trudno byłoby określić gdzie kończy się recytatyw, a za
czyna aria I[„.]. Następuje wreszcie aria „Fra poco a me 
ricovero"; głos ludzki jest tu wprawdzie czynnikiem de
cydującym , ale bynajmniej nie jedynym, gdyż orkiestra 
także ma dużo do powiedzenia. 
Oczekiwanie Edgara na Henryka okazuje się daremne; 
nadchodzący od strony zamku orszak oznajmia Edga
rowi , iż oszalała Łucja zamordowała najpierw Artura, a 
potem popełniła samobójstwo. Na wiadomość o śmierci 
ukochanej Edgar, nie widząc celu własnego dalszego 
życia , a pocieszając się nadzieją spotkania ukochanej 
na tamtym świecie , wykorzystuje nieuwagę obecnych 
i rani się śmiertelnie szpadą. Czyn ten wywołuje począt
kowo potępienie , a potem litość zebranych. 
Agonia Edgara i jej muzyczna ilustracja jeszcze raz do
wodzą, iż wielkie sprawy dają się wyrazić najprostszy
mi środkami muzycznymi : do skomentowania tragedii , 
uchodzącego życia Edgara i przerażenia świadków tej 
sceny wystarczają Donizettiemu harmonie najprostsze 
i znakomite użycie dwóch wiolonczel solo. 
Opera nie posiada może tej doskonałości formalnej, 
która charakteryzuje Napój miłosny, a jej akcja dość 

znacznie odbiega od powieści Scotta . [Różnice pomię
dzy pow ieścią Scotta a librettem Cammarana polegają 
na niezbyt jasnej ekspozycji tła dziejowego, eliminacji 
szeregu epizodów i niektórych postaci. I tak Camma
rano eliminuje rodziców Łucji: matkę nieprzejednaną w 
stosunku do Ravenswoodów i ojca nastawionego raczej 
pojednawczo. Henryk Ashton, brat Łucji , w powieści jest 
postacią drugorzędną, w operze natomiast postacią klu
czową, asymilującą cechy swego starszego brata Do
uglasa. Edgar, udający się na pojedynek z Douglasem, 
ginie w sposób tragiczny nie na cmentarzu, lecz na ru
chomych piaskach nadmorskich - przypis autora]. 
Również pod względem muzycznym opera nie stanowi 
monolitu. Są w niej partie genialne (za najlepsze punkty 
partytury trzeba uznać scenę zaślubin , scenę obłąkania 

i scenę finałową) , ale nie brak jej też momentów sła
bych , gdzie natchnienie ustępuje miejsca rutynie (np. 
aria Rajmunda „Ah , cedi , cedi" w I akcie, zazwyczaj 
opuszczana w inscenizacji, oraz scena wyzwania Ed
gara przez Henryka - użyteczna, a nawet pożądana z 
punktu widzenia dramaturgii , ale muzycznie raczej mało 
ciekawa) . 

Pomimo jednak takich czy innych zarzutów, jakie moż
na by postawić Łucji, nie ulega wątpliwości, iż dla teatru 
muzycznego stanowi ona jedno ze szczytowych osią
gnięć na polu opery seria i jest jednym z tych arcydzieł , 

które decydują o żywotności muzyki Donizettiego i o 
jego zaszczytnym miejscu w historii europejskiej kultury 
muzycznej. 

Wiarosław Sandelewski 

[Wiarosław Sandelewski (1912-1983), sosnowiczanin z urodze
nia, muzykolog, pedagog i kompozytor osiadły we Włoszech , 
profesor konserwatoriów w Wenecji , Padwie, Bolonii i Mediola
nie. Autor wielu publikacji muzykologicznych w języ ku włoskim 
oraz trzech popularnych u nas monografii: Donizettiego, Puc
ciniego i Rossiniego. Publikowany wyżej tekst jest obszernym 
fragmentem jednego z rozdziałów jego bezcennej na naszym 
rynku książki Donizetti, opublikowanej w 1982 roku przez Pol
skie Wydawnictwo Muzyczne w serii "Monografie popularne".] 
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~o// Sir Walter Scott. 
Rycina: 
Albert H. Payne 

w al ter s co tt angielski poeta i powieścio
pisarz. Urodził się w 1771 roku w Edynburgu jako syn szkockiego notariusza 
królewskiego. Z zawodu był prawnikiem, z zamiłowania kolekcjonerem realiów 
dawnej Szkocji. W latach 1802-03 wydał trzytomowy zbiór ballad szkockich Min
strelsy of the Scottish Border, a w 1805 roku pojawił się pierwszy jego ważniejszy 
własny utwór, poemat w sześciu pieśniach Pieśń ostatniego minstrela. Zarówno 
w tym, jak w następnych swoich poematach: Marmion ( 1808), Dziewica z jezio
ra (1810) , Rokeby (1813), czy Pan wysp (1815) wskrzesza/ średniowieczne 
legendy i patriarchalno-rodową przeszłość Szkocji. Dzieła te zapoczątkowały for
mę powieści poetyckiej, którą podjął później i rozpowszechnił w literaturze euro
pejskiej Byron. Znaczenie twórczości Scotta dla rozwoju romantyzmu utrwaliła 
jednak przede wszystkim jego proza. Stworzył powielany przez kilka pokoleń wzór 
powieści historycznej, kształtując akcję i sylwetki bohaterów na szerokim tle 
walk narodowych i przemian społecznych oraz podnosząc wartość kultury i oby
czajów narodowych. Dawał w fikcji literackiej zarys tendencji, określanych póź
niej mianem historyzmu romantycznego. Do najwybitniejszych jego dzieł należą 
powieści związane tematycznie z dziejami pogranicza szkocko-angielskiego w 
XVll i XVIII wieku, m.in. Waverley (1814), Rob Roy (1818), Więzienie w Edyn
burgu (1818) i Narzeczona z Lammermooru (1819). Łączą one realizm histo
ryczny z elementami fantastyczno-nastrojowymi, tragiczny patos z komizmem. 
Ich wartka akcja toczy się w malowniczej scenerii pejzażu szkockiego, ubarwiona 
tajemniczością legend i wierzeń ludowych. Scott należał do najpopularniejszych 
postaci współczesnego mu świata literackiego, był przez wszystkich ceniony i lu
biany, przyjaźnił się z Byronem. Zmarł w 1832 roku po ataku apopleksji w Abbots
ford. W kilkanaście lat potem wystawiono mu pomnik w Edynburgu. 
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' N-n-KŁ\DEM TŁOMACZA. 

• 1828 . 

Narzeczona z Lallllllertnooru 
Walter Scott 

Któż to wychodzi z małżeńskiej ko1nnaty? 

Azrael, anioł zatraty. 

R bert Southey 

Stanąwszy u drzwi, pułkownik zastukał, zawołał na siostrę 
i Bucklawa, lecz miasto odpowiedzi, usłyszał jęk głuchy 
i przedłużony. Nie wahał się dłużej, otworzył drzwi, zna
lazł jakiś opór, który jednak za pierwszym usiłowaniem 
usunął. Wpadli do pokoju i ujrzeli Bucklawa leżącego na 
ziemi przy progu, i pływającego we krwi własnej. Wszy
scy razem wydali okrzyk zadziwienia i zgrozy, który w sali 
usłyszano, a całe zgromadzenie, nową i coraz większą 
przejęte obawą, rzuciło się ku miejscu skąd wrzask ten 
pochodził. 

- Zabiła go! Rzekł cichym głosem pułkownik do lady 
Ashton. - Szukajmy jej! I dobywając szpady stanął we 
drzwiach i przysiągł, że nikt nie wejdzie prócz duchow
nego i chirurga obecnego w zamku. Bucklaw oddychał 
jeszcze, podnieśli go i w innym umieścili pokoju; za nim 
udali się przyjaciele, aby co rychlej wiedzieć jakie będzie 
zdanie lekarza. 
Tymczasem lady Ashton, pułkownik i dwaj krewni, nie 
znaleźli Łucji ani w łożu małżeńskim, ani w pokoju. Jed
no tylko było wejście do komnaty, a to zastali zamknięte; 
obawiali się więc czyli nie wyskoczyła oknem, gdy wtem, 
jeden z nich przeglądając pilniej komnatę postrzegł, że się 
w dużym kominie coś bieli. Była to nieszczęśliwa Łucja, 
która przysiadła na popiele. Włosy miała rozpuszczone, 
suknie poszarpane i krwią zbroczone, oczy jej ponurym 
jaśniały blaskiem, a konwulsje wściekłości zmieniły rysy 
jej twarzy. Gdy ją znaleziono zgrzytnęła zębami i pokrwa
wione wyciągnęła ręce, jak najokropniejszym miotana 
szaleństwem. 

Trzeba było kilka sług przywołać, bo gwałtem tylko dała 
się wyciągnąć ze swojej kryjówki. Nie wyrzekła dotąd 
ani jednego wyraźnego słowa i dopiero gdy ją do innego 
przenoszono pokoju, z ponurą wykrzyknęła radością: 

Strona tytułowa pierwszego polskiego wydania .Narzeczonej z Lammermooru" 
w przekładzie Franciszka Salezego Dmochowskiego, Warszawa 1828 
Egzemplarz Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

- Gdzie ładny wasz pan młody? Zabraliście go sobie? 
Złożono ją w innym pokoju, gdzie kilka kobiet zostało 
aby ją pilnować i mieć koło niej staranie, jakiego stan jej 
wymagał. 

Niepodobna opisać niewymownego smutku familii, prze
rażenia i zamieszania panującego w całym zamku, przy
mówek wzajemnych między przyjaciółmi Bucklawa a 
przyjaciółmi Ashtonów, rozgrzanych jeszcze zbytkowym 
użyciem napojów. 
Sam tylko chirurg dokazał tego, że go obie strony po
słuchały. Oświadczył, że rana Bucklawa chociaż bardzo 
niebezpieczna, śmiertelną nie będzie , jeśli mu zupełnej 
dozwolą spokojności. Oświadczenie to zmusiło do mil
czenia krewnych jego i przyjaciół, albowiem wprzódy 
chcieli koniecznie wynieść go z zamku Rawenswood. Żą
dali jednak, aby przez wzgląd na wydarzony przypadek, 
czterem z nich pozwolono przy nim pozostać, i zatrzymać 
przy sobie orszak liczny i zbrojny. Sir William z bojaźni 
przystał na taki warunek, pułkownik zaś, chociaż niechęt
nie, zezwolił także, nie mogąc się oprzeć: reszta przyja
ciół nowożeńca natychmiast pomimo ciemności nocnej 
opuściła zamek. 
Po opatrzeniu ran Bucklawa, chirurg udał się do panny 
Ashton i oświadczył, że w największym jest niebezpie
czeństwie. Przywołano innych lekarzy, którzy jego zdanie 
podzielili. Całą noc zostawała w szaleństwie, rano wpadła 
w zupełne odrętwienie. Lekarze mniemali, że wieczorem 
nastąpi przesilenie choroby, która o jej życiu rozstrzygnie. 
Sprawdziły się ich słowa. Panna Ashton obudziła się z 
letargu; zdawało się , że jest dosyć spokojną. Nie opierała 
się gdy ją przebierano; lecz gdy irękę poniosła do szyi, 
szukając nieszczęsnej swojej wstążki, ogarnął Ją nawał 
okrutnych wspomnień. Okropne konwulsje jedne po dru-
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gich następowały, i śmierć dopiero koniec im położyła. 
Nie zdołała przez cały ten czas wyrzec choć jednego sło
wa, które by mogło wytłumaczyć to straszliwe zdarzenie. 
Sędzia powiatowy, przybył nazajutrz po śmierci panny 
Ashton, dla odbycia śledztwa względem smutnych wy
padków zaszłych w zamku sir Williama, i wykonał ciężki 
ten obowiązek z względami należnymi rodzinie w żalu 
pogrążonej. Niczego jednak więcej dowiedzieć się nie 
mógł prócz tego, że Łucja zraniła Bucklawa w zapędzie 
szaleństwa . Znaleziono w jej pokoju żelazo, którego uży
ła, jeszcze krwią zbroczone. Był to oręż , który Henryk 
miał nosić; zapewne go porwała, gdy jej w wigilię ślubu 
pokazywano wszystkie przygotowania. 
Przyjaciele Bucklawa mieli nadzieję , że przyszedłszy do 
zdrowia, zapewne ich oświeci względem tak przerażają
cego zdarzenia. Skoro tylko nieco do sil przyszedł, obar
czali go pytaniami; nie odpowiadał na nie, wymawiając się 
osłabieniem. Na koniec, kiedy już we własnym był domu 
i zupełnie przyszedł do zdrowia, zebrał pewnego dnia 
wszystkie osoby pici obojga, które od niego objaśnień 
żądały, a podziękowawszy im za przychylność okazaną 
i za oświadczenia usługi , i przyjaźni , dodał: - Proszę was 
kochani przyjaciele, bądźcie najmocniej przekonani, że nie 
mam nic do opowiedzenia, że nie mam powodu do zemsty, 
że nie bylem znieważony. Jeżeli więc jaka dama pytać mię 
będzie o wypadki owej nocy, zamilczę, a pytanie jej we
zmę za dowód, iż wszelkie ze mną związki chce zerwać; 
jeżeli zaś mężczyzna równą ciekawość okaże, będzie to 
dla mnie wezwaniem do zmierzenia się z nim sam na sam 
za murami przechadzki księcia 1 o wschodzie słońca, naza
jutrz po dniu, w którym wspomniał mi o tej rzeczy. 
Ostateczne to oświadczenie położyło tamę wszelkim na
trętnym pytaniom. Wkrótce przekonano się, że Bucklaw 
od bram tamtego świata rozsądniejszym i roztropniej
szym powrócił, albowiem postępowanie jego odtąd tak 
było umiarkowane, jak d~wniej rozpustne. [„.] Bucklaw 
po niedługim czasie opuścił Szkocję, resztę życia na sta
łym lądzie przepędził i nigdy najmniejszej nawet wzmian
ki o nieszczęsnym małżeństwie swoim nie uczynił. 
Niejeden czytelnik osądzi, że powyższe zdarzenia są 
niepodobne do wiary, romansowe; będą je uważali za 
owoc rozmarzonej autora wyobraźni , w mniemaniu, że 
je napisał dla przypodobania się lubownikom scen smut
nych i okropnych; lecz osoby znające gruntownie dzieje 
Szkocji, łatwo postrzegą, pomimo tego żeśmy usilnie 
starali się wszystkie odmienić nazwiska: postrzegą mó
wię, wśród wypadków tu i ówdzie przydanych, że ogól 
tej powieści, niestety! aż nadto z prawdą jest zgodny2

. 

(Fragment XI rozdziału] 

Przekład: Franciszek Salezy Dmochowski (1828) 

' Miejsce w okolicach Edynburga, gdzie częste bywały pojedynki. 
2 Oba wydarzenia kończące tę powieść przytrafiły się w Szkocji na po
czątku siedemnastego wieku. 

Ilustracja z angielskiego wydania 
powieści „The Bride of Lammermoor", 1831 
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Ocalały afisz warszawskiego przedstawienia .. lucji z Lammermooru" w Teatrze Wielkim z 19 stycznia 1847. 
Muzeum Teatralne 
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ŁUCJA 

Z LAMMERMOORU 
w Warszawie 

Paweł Chynowski 

Odtwarzając warszawską tradycję sceniczną opery Donizettiego, zestawiłem 
głównie te wykonania, w których pojawiali się nowi i zmieniający się wykonaw
cy ról głównych. Przedstawień Łucji z Lammermooru było u nas jeszcze więcej 
(także fragmentarycznych). Z braku dokumentacji repertuaru Teatru Wielkiego, 
zniszczonej w okresie li wojny światowej, zestaw opracowałem korzystając 
z cennych wypisów obsadowych z prasy warszawskiej, będących w posiada
niu Muzeum Teatralnego. Gromadziła je przez lata pracy dwójka zasłużonych 
badaczy historii warszawskiej sceny operowej: Józef Grubowski (1925-2006) 
i Janina Pudełek (1930-2004). Te niepełne, często niedokładne dane prasowe 
zostały teraz zweryfikowane przeze mnie i uzupełnione według innych żró
deł polskich i zagranicznych. Gwiazdkami oznaczyłem obsady hipotetyczne, 
niemożliwe dziś do potwierdzenia. Ilustracje ze zbiorów Muzeum Teatralnego 
skompletowała Maria Staniszewska . 
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Warsza-wska pretniera 
Giovtmni Battista Rubin i 
i inni śpie\Yacy włoscy w pierwsz ych przt!d tawicnh1ch 

W lipcu 1843 roku nowy prezes warszawskiej Dyrekcji 
Teatrów Warszawskich, Ignacy Abramowicz, w trosce 
o podniesienie poziomu artystycznego opery w Teatrze 
Wielkim sprowadził włoską trupę wokalną, którą zorga
nizował i przywiózł znany impresario Evasio Bocca• . 
Z udziałem naszej orkiestry, chóru i baletu, we współpra
cy z reżyserem Janem Jasińskim, scenografem Antonio 
Sacchettim i ówczesnym dyrektorem baletu warszaw
skiego Filippo Taglionim, w ciągu półtora roku artyści ci 
przygotowali całą serię premierowych realizacji niezna
nych jeszcze u nas oper Donizettiego, Belliniego, Rossi
niego, Mercadantego i Ricciego. Brali też udział w zasta
nych już przedstawieniach Cyrulika sewilskiego i Napoju 
miłosnego. 

Bocca miał świetną ońentacją i dobre kontakty na europej
skim rynku operowym swojej epoki. Znał wielu znakomitych 
śpiewaków włoskich, których promował w innych krajach. 
Również do Warszawy sprowadzU Wówczas pierwszorzęd

nych solistów, uczestniczących m.ln. w premierze Łucji z 
Lammermooru. 
Partię tytułową wykonywała Laura Assandri, jeden z czoło
wych sopranów dramatycznych tamtych czasów. Była W'f" 
chowanką mediolańskiego konserwatońum. Zanim przyje
chała do Warszawy, śpiewałam.in. u boku legendarnego 
tenora Giovanniego Battisty Rubiniego: Adalgisę w Normie 
Belliniego w paryskim Theatra ltalien (1835) i Desdemo
nę w Otellu Rossiniego w Berlinie (1843). Znano ją także 
z występów w La Scali, na innych scenach włoskich, w 
Barcelonie i Moskwie. Była jedną z konkurentek pierwszej 
neapolitańskiej wykonawczyni roli Łucji , ulubienicy Doni
zettiego, sławnej Fanny Tacchinardi-Persiani. 
Nie udało się jeszcze Bocce w 1843 roku sprowadzić 
do Warszawy .króla tenorów" tamtych czasów, wielkie-

Giovanni Battista Rubini (1794-1854), legendamy wioski śpiewak, 
król tenorów XIX wieku, gwiazdor Real Teatro di San Carto w Neapolu 
i Teatro alla Scala w Mediolanie, oklaskiwany także na czołowych scenach 
europejskich - w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Petersburgu i Moskwie. 
W maju 1844 roku dal koncert oraz śpiewał dwukrotnie Edgara w .luCJi 

go Rubiniego - niezrównanego mistrza frazowania, który 
jako pierwszy wprowadz~ do śpiewu operowego szloch 
i tremolo, a jego piękny i silny głos o rozległej skali oraz 
nowy romantyczny styl interpretacji w operach Belliniego 
I Donizettiego wzbudzały zachwyt całej Europy. ów .tenor 
doskonały" - jak oceniał go Chopin - pojawił się jednak w 
Teatrze Wielkim już w kilka miesięcy póżniej i wystąp~ 
w dwóch przedstawieniach naszej Łucji, a towarzyszyła 
mu w roli tytułowej Adelaide Perelli , czołowa sopranistka 
Teatra de Sao Carlos w Lizbonie. 
Rolę Edgara kreował więc jako pierwszy w Warszawie 
Salvator Lavia. Niewiele dziś wiemy o tym śpiewaku 
poza tym, że w 184 7 roku był czołowym tenorem sezonu 
Królewskiej Opery Włoskiej w Covent Garden, zapowia
danym tam jako śpiewak Cesarskiego Teatru w Sankt 
Petersburgu. Henryka Ashtona śpiewał włoski bas-ba
ryton Antonio del Vivo, notowany w jako solista teatrów 
operowych w Prato i Livorno. Rajmundem był natomiast 
Giuseppe Torre z weneckiego Teatra la Fenice, wystę
pujący póżniej także na scenach Bolonii i Mediolanu. 
Również w pozostałych rolach obsadzeni zostali Włosi, 
a wśród nich znany z Turynu, La Scali i Berlina tenor 
Achille Bassi; pozostał on póżniej u nas prawie dziesięć 
lat jako chórmistrz Teatru Wielkiego. 
Evasio Bocca zapros~ wtedy także do Warszawy młode
go włoskiego dyrygenta, który z czasem zapisał się zło
tymi zgłoskami w histońi naszej sceny operowej. Był nim 
Giovanni Luigi Quattńni. 

*Evasio Bocca (nie zaś Rocca, jak podaje większość polskich opra
cowań) był cenionym w Europie organizatorem przedstawień opery 
włoskiej, znanym ze swojej działalności impresaryjnej we Włoszech, 
Hiszpanii, Francji , Belgii, w Niemczech i Rosji. 

z Lammennooru· na scenie Teatru Wielkiego. Był najwyżej cenionym i najlepiej 
opłacanym śpiewakiem swoich czasów. Kiedy zakończył karierę, osiadł w Romano. 
kup~ tytuł książęcy i wybudował zamek, w którym obecnie mieści się jego muzeum. 
Rycina: Selene Benizzi, 1829, La Scala, Nuove Edizioni Milano. ŁUCJA z LAM MERMOORU I 25 



Warsza-wska pretniera 

Giovanni Luigi Quattrini 
dyrygent pierwszego trzydziestolecia 

Przyjechał do nas jako 21-letni młodzieniec, ale miał już wtedy za sobą niemały dorobek arty
styczny. Urodził się 13 maja 1822 roku w Brescii. Polska historiografia nie zajęła się wprawdzie 
jego pochodzeniem, ale mógł być synem weneckich tancerzy Francesco i Giustiny Quattrinich , 
notowanych na przełomie wieków m.in. w przedstawieniach La Scali. Studiował w konserwatorium 
mediolańskim . Był flecistą, ale też krótko śpiewał w Teatra alla Scala. Wykonywał tam m.in. partie 
basowe w premierach oper Saverio Mercadantego: I briganti (1837) i li bravo (1839). Jednak od 
1839 roku rozpoczął już praktykę kapelmistrzowską w Mantui. Dyrygował m.in . w Genui, Medio
lanie, Wenecji i Turynie, a od 1840 roku kierował włoską trupą operową w Berlinie. I stamtąd 
właśnie przyjechał do Warszawy, gdzie pozostał już aż do śmierci. Tu zamieszkał , ożenił się z 
naszą śpiewaczką Kornelią z Pionów, założył rodzinę i działał aktywnie aż do emerytury (1891 ). 
Tolerował nawet spolszczone imiona Jan Ludwik i zdeformowane przez prasę nazwisko Kwatrini. 
Tu na koniec, przetrwał schorowany i w biedzie ostatnie dwa lata życia. Zmarł 10 kwietnia 1893 
roku i pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim. 
Quattrini pracował w Teatrze Wielkim prawie 50 lat: krótko jako chórmistrz, a potem jako dyrygent, 
W latach 1853-7 4 był dyrektorem zespołu operowego, przy czym przez dłuższy czas dzielił te obo
wiązki ze Stanisławem Moniuszką (1858-72). Zajmował się też pracą pedagogiczną jako nauczy
ciel i szef przyteatralnej szkoły śpiewu. Był wytrawnym kapelmistrzem operowym i symfonicznym, 
dyrygował ponad setką oper i wieloma koncertami. Propagował w Warszawie wielki repertuar 
europejski: Donizettiego, Belliniego', Bizeta, Gounoda, Meyerbeera, Ponchiellego, Halevy'ego, ale 
przez wszystkim dzieła Verdiego. Popierał także polską twórczość operową: Stanisława Moniusz
kę i innych kompozytorów; to on wprowadził na scenę Halkę i osobiście dyrygował jej prapremierą. 
Zasłynął jako nauczyciel wielkiej śpiewaczki Bronisławy Dowiakowskiej, ale także Kwiecińskiej, 
Leśniewskiej , Filleborna, Kozieradzkiego, Millera , Cieślewskiego , Chodakowskiego, Grąbczew
skiego i innych znanych solistów naszego teatru . Był również kompozytorem, choć niewiele czasu 
pozostawało mu na twórczość własną; pozostawił po sobie Te Deum, pieśni na głos z fortepianem 
i transkrypcje utworów Chopina. 
To właśnie Giovanni Luigi Quattrini , u progu swojej kariery w Teatrze Wielkim, w 1843 roku przy
gotował muzycznie warszawską premierę Łucji z Lammermooru, a potem dyrygował tym przed
stawieniem przez blisko 30 lat, wprowadzając nowe polskie obsady i towarzysząc gościnnym 
występom wybitnych solistów zagranicznych . 

Giovanni Luigi Quattrini (1822-1893), dyrygent włoski, 
który w 1843 roku przygotował warszawską premierę „lucji 
z Lammermooru' w Teatrze Wielkim i prowadził to przedstawienie 
na naszej scenie przez kolejne trzy dziesięciolecia . 
Fot. Michele Schemboche, Muzeum Teatralne ŁUCJA z LAMMER~IOORU I 27 



~ '/~cló'1·1 . z~~lniej11" ... ·yrh ihie"t' · ii~eiiidlr.t~li n 'm'.r.,.. 
t-;,g 0, ~ -o p·irl. '. f:iU:'Ju -·Lamer _pt a hi„- " •ciiE~jC p~ ~ł',i· 
Arb iltó .i wl'i1 :11k~cb pr1"e~•tioiinna· w W'ldł:irti : T1 ri~ 
t ri.i:; sl'rfl'wiid~ilw ifo· W!IZ)S_tkijb~ : .~iięS~ r:{n;~ r,'y.'f.
Sł~·,h"riy'.' Oftlasl«i c?:ę~ ~z-~ a-.11i 11 b6', 'ś~tr.~gó1uil'j' 
P'' ' fi1~n .le .11ktu' 2rto. : Pr.ywnri1nk· po . ~ś~y~n>· ~~t:ie 
JPnrioii Assnrtłł11i i JP~ · Lm11/ia · p~brw~tj · T~~11~1 

r-y~ta, pr•~~ ~tiiwi~iąr.y Mię_'pjt~"'i11.~ · \o-~z~~;t~t~j~~·tj:· 
11 ccoie, pi'i p() 2"ghń akcie., or.n. J PP~. '(o'r<re <i . ~·: 
wi~o po 2 - ~ri'.r; . iir · ąrim ak~le ·, pn 11.c-tfi;e · :<fh'~!!Y11:
ń iu JPeob1t Aunrufri}-'ilr<•ć, ·· 'po ~k!l'iłc,eni~. JP.1 
Lciniiia : ·2-kroć, ' JP./nnli' .Aiari-di-~ "i ,JP·. Di:lwif-ł1t);:; . 
Ork'ir~tia',' C~tiry;· n .lc~iid _' d~~•ir.a/ji. ~ 1ilslnY.~t~·na> . 
:-i ~;ji"-l·l~Jliwą ntłt:.ide . 

- W c1oraj11r.c widowi11ko w Wiełki11} Teatr&e nu
)eiało do nader- pr-11.yiemnych; wuylllkic miej11c1 
Lyły : natłocaone Słucbacumi. Łucja LCJmumo· 
ru_tym .rnęnł _ by_ła . '!':~~hj()_lll\ -~-znio11tym_t_11l_r.!1'. 
tem Rubini"lo· . . To wuy1tlco coiiuiy po•ieih.idi 
e l!na talencie ·okunnym u nu w irodowym_ .Ron
Hrcie, powtónyć inoina o roli wcr.oujs7.rj, 1 'tym 
liodatkiem i.e ,przekonano- 11ię ii Rubirii do 11.11let 
sukomitego Spiewalci·, łąr.z.y zalrty dramatycr.ne
IG Arty1ty. Te" Wirtuoz :ipiewn, · •~?raj pny 
wejściu· Da . 1cenl), był powit1Dy długo trwa
iącemi i se •ny1tkich miej11c· wznawianemi olcla
•kawi„ kt6remi ciągle iipiew i grę iego' okrywa· 
•o, a pnprołanym został I 0-kro,ć . I inni Ar· 
tyści wcaoraj -zjednoczyli ewe zdolności w :wyko
•aniu„ tecn d:a.iela; JPannc.i Perelli 5, a JPaoów 
Cukimi i .Dl!lwi"•o praywołano po ~·kroi. Cba:
ry i · 0 .rkit18lra rÓwni~ż Da powuechoą sHłozy• 
ły _poclawałę. Po„taraamy, ii wc1orajs1e praed· 
st"wienie . . Opr.ry naleialo do najlwielnaeJHych. 

7, Op1~ 1· /h11ii:.1•/,,go 111·1.t'Cl~r"" i;111ych 1111 \Vnr:;;o:nwHkicj 
!\Cc11ic p1 ·z1 ~ ;o: Arlyslf)w w·l·oskid1 w l'i:i~. 1/ z1·;·1:h·g1> ich 
pn:f'łiywnnin w \\'nrn.awi•", l1ył11 11aj11p11dok11'1 .~zr1 ·/:11"/r1 
:. f~<111Jc1 ' flłPl'llj tl11111\ i ;! if; 1·i1or.y, Io it •s l uujwi ~: t:t.•j ' od in.1 

11ycl1. 1'1 · 7.,~<ldln"· io1rn wc;o:o1·11 j "' \'\' {dl1im '1'1·1it1·:w w i ~: 
:f.yku p11ł s k:111, 1110~.cm zapcw11i1': i}. 7. 7.apalcm zoslał"1t 
p1·r.Ji~·1,1; ok la~ki l11 · 1.111inły 11rnwic po k11~1lym śpicwic 1 
"~1. i: z1·g \ól11icj po pi1 · n"~1:0-j nrji .j·,11„ji, i po .luce le w :lcim 
11ko:i1·; :rn; s·h1w11y s1.<• . .:cio.-'pi o: w w li1ll1lc :li.:o 1111111, ""o· 
~, ·„„„ §,;!1L111ic Sh11:l1aczów zo,,f „l l"""l1°11·1.011y. Jl'. /)o/,„. 

,1,/, ~;:·• l'""·i1a110 1'7.\.'si,lemi i w11:lck1·01: w·1. 11„wia11<~111i o• 

ldasb11;i. P1 · zywołn11i, Jl'. /)ohl'.l!.i 11 7 Jl'n11i Hy1mclia 
~ 1 i-Jl',· 'li·.,u_-:,r/ 3-k1•0Ćr Całe "Jko11 ,111ic Lak l'OI j;oko 
1·li11niw isl (1!11i1~ zns ·fu1-:lwało 11a pocliwnły. Oyry;:11w11ł 
11•111 pirk111·m 1hic ·ł<:111 Jl'. Ji' ... 11tri11i, i w kn\1ki111 c'lll•ic 
t;ok 1lok ·ł: 1<l11ie wyuc7.ył. 'l'ł1111rna.ył :t włoHlcici;o Jl'. 
Leon Sygit:Ly/u!.:i, l11ó1·y iu,, 1łu111:icr.c11ln'111i killrn 1>1-.1111 
i Komc<lj i 7. francuzklc~o, przy~łuiyłsi~ Pnhlirznośd. 



7 X 1843 Premiera warszawska. Oryginalna wersja językowa . Dyrygent i chórmistrz'~: GIOVANNI QUATIRI N I. 
Reżyseria: JAN TOMASZ SEWERYN JASIŃSKI. Scenografia: ANTONIO SACCHETTI* 

Data Dyrygent Miss Lucia Ashton 
7 X 1843 Premiera Giovanni Quattrini Laura Assandri 
9, 11XI1843 Giovanni Quattrini Laura Assandri 
30 Ili; 8, 13 IV 1844 Giovanni Quattrini Adelaide Perelli 
12, 14 V 1844 Giovanni Quattrini Adelaide Perelli 
20 VI; 18 VII; 6, 19 VIII 1844 Giovanni Quattrini Adelaide Perelli 
19, 29 IX 1844 Giovanni Quattrini Adelaide Perelli 
19, 24, 29 X; 16, 19 XI; 14 Xll 1844 Giovanni Quattrini Adelaide Perelli 
71; 1, 1511; 4, 15111; 1 IV 1845 Giovanni Quattrini Adelaide Perelli 
17, 19, 26 VI; 8, 15 VII; 15 XI 1845 Giovanni Quattrini Ludwika Rywacka 
Przekład : Leon Sygietyński 
6, 181; 22111; 9 IV; 30 V 1846 Giovanni Quattrini Ludwika Rywacka 
19, 211; 8 IV; 11, 23V1847 Giovanni Quattrini Ludwika Leśniewska 
15 VI 1847 Giovanni Quattrini Ludwika Rywacka 
24 VIII; 4 Xll 1847 Giovanni Quattrini Ludwika Leśniewska 
4, 17 VIII 1848 Giovanni Quattrini Ludwika Leśniewska 
14 IX 1848 Giovanni Quattrini Ludwika Rywacka 
18, 31 I; 26 VI 1849 Giovanni Quattrini Ludwika Rywacka 
8, 25 IX; 13 Xll 1849 Giovanni Quattrini Ludwika Leśniewska 
17, 20, 29 VIII; 9, 12 IX 1850 Giovanni Quattrini Cornelia Holóssy 
9 11851 Giovanni Quattrini Cornelia Holóssy 
9 IX; 23 Xll 1851 Giovanni Quattrini Aurora Valesi 
6, 8 IV 1854 Giovanni Quattrini Angiola Ortolani 
15, 29 Xll 1858 Wznowienie Giovanni Quattrini Valeria Gomez de Wolowski 
171111859 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
29 1111859 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
19 IV 1859 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
6 VIII 1859 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
21 VIII 1859 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
4 X 1859 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
1Xll1859 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
3111860 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
261111860 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
22 V 1860 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 
17 VII 1860 Giovanni Quattrini Maria Gruszczyńska 

Sir Edgardo di Ravenswood 
Salvator Lavia - Salvator Lavia 

~ Salvator Lavia 
Giovanni Battista Rubini 
Salvator Lavia 

~ Salvator Lavia 
Raimondo Castigliano 
Raimondo Castigliano 
Julian Dobrski 

I! Julian Dobrski 
,, Leopold Matuszyński 
li Leopold Matuszyński 
'1 Leopold Matuszyński 

,, Leopold Matuszyński 
Leopold Matuszyński 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 
Leopold Matuszyński * 

Leopold Matuszyński* 
Julian Dobrski 
Francesco Ciaffei 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 

li ! Julian Dobrski 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 
Julian Dobrski 

Lord Enrico Ashton Raimondo Bidebent 
Antonio Del Vivo Giuseppe Torre 
Antonio Del Vivo Giuseppe Torre 
Antonio Del Vivo Agostino Zucconi 
Antonio Del Vivo Agostino Zucconi 
Antonio Del Vivo Agostino Zucconi 
Antonio Del Vivo Agostino Zucconi 
Antonio Del Vivo Agostino Zucconi 
Antonio Del Vivo Agostino Zucconi 
Wilhelm Troschel Alojzy Stolpe 

Wilhelm Troschel Alojzy Stolpe 
Adam Ziółkowski Aleksander Lucas 
Wilhelm Troschel Alojzy Stolpe* 
Wilhelm Troschel* Aleksander Lucas* 
Adam Ziółkowski Aleksander Lucas* 
Adam Ziółkowski* Aleksander Lucas* 
Wilhelm Troschel* Alojzy Stolpe* 
Wilhelm Troschel* Alojzy Stolpe* 
Adam Ziółkowski* Aleksander Lucas* 
Adam Ziółkowski* Aleksander Lucas* 
Francesco Steller Aleksander Lucas* 
Lodovico Butli Władysław Miller 
Adam Ziółkowski Władysław Miller 
Jan Koehler Władysław Miller 
Adam Ziółkowski Władysław Miller 
Jan Koehler Władysław Miller 
Jan Koehler Adolf Kozieradzki 
Jan Koehler Władysław Miller 
Adam Ziółkowski* Władysław Miller* 
Jan Koehler Władysław Miller 
Jan Koehler Władysław Miller 
Adam Ziółkowski Władysław Miller 
Jan Koehler Władysław Miller 
Adam Ziółkowski Władysław Miller .. 

M ria r zez ńska li Julian Dobrski Jan ler* 30 Xll 1860 Giovanni Quattnn1 a G us Y Koeh Władysław Miller 
Julian Dobrski Jan Koehler* 
Julian Dobrski Jan Koehler 
Julian Dobrski* Jan Koehler* 
Julian Dobrski* Jan Koehler* 
Julian Dobrski* Jan Koehler* 
Julian Dobrski* Jan Koehler* 
Julian Dobrski* Jan Koehler* 
Daniel Filleborn Jan Koehler 
Achille Corsi Maura Zacchi 
Daniel Filleborn Jan Koehler 
Gustave-Hippolyte Roger Jan Koehler* 
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Data Dyrygent Miss Lucia Ashton Sir Edgardo di Ravenswood Lord Enrico Ashton Raimondo Bidebent 

11VIII1867 Giovanni Quatlrini Teodozja Jakowicka-Friderici - Daniel Filleborn Jan Koehler Józef Stanisław Prohazka 

4 X 1867 Giovanni Quatlrini Bronisława Dowiakowska* Gonzalo Tintorer Jan Koehler* Józef Stanisław Prohazka* 

15 X; 19 XI 1867 Giovanni Quattrini Bronisława Dowiakowska Daniel Filleborn Jan Koehler Józef Stanisław Prohazka 

30 11868 Giovanni Quatlrini Bronisława Dowiakowska Daniel Filleborn Jan Koehler Józef Stanisław Prohazka 

14, 161111868 Giovanni Quattrini Elisa Villar de Volpini Achille Corsi Giacomo Rota Cesare Bossi 

23 VI 1868 Giovanni Quatlrini Bronisława Dowiakowska Daniel Filleborn Adam Ziółkowski Józef Stanisław Prohazka 

6 VIII 1868 Giovanni Quatlrini Teodozja Jakowicka-Friderici Daniel Filleborn Adam Ziółkowski* Józef Stanisław Prohazka* 

2411; 18 X; 22 XI 1870 Giovanni Quatlrini Bronisława Dowiakowska Daniel Filleborn Adam Ziółkowski* Józef Stanisław Prohazka* 

25 V 1871 Giovanni Quatlrini Adelina Budel-Adami Daniel Filleborn Adam Ziółkowski Józef Stanisław Prohazka 

2611872 Giovanni Quatlrini Bronisława Dowiakowska Daniel Filleborn Adam Ziółkowski* Józef Stanisław Prohazka* 

30Xll1872 Clemente Castagnari* Pia Caroselli Ludovico Caroselli Lodovico Butli Giovanni Bernardoni 

3, 10 11873 Clemente Castagnari* Pia Caroselli* -:r Antonio Oliva-Pavani Ludovico Butli* Giovanni Bernardoni 

3, 41111873 Clemente Castagnari* Maddalena Mariani Antonio Oliva-Pavani Enrico Storti Lodovico Butli 

261111873 Clemente Castagnari* Maddalena Mariani* Antonio Oliva-Pavani Enrico Storti* Lodovico Butli* 

1411874 Cesare Trombini* Nelli Marzi Antonio Oliva-Pavani Lodovico Butli Enrico Gasperini 

6,9,1111875 Cesare Trombini* Aglaja Orgeni Antonio Oliva-Pavani Augusto Souvestre Enrico Gasperini 

31 1111876 Cesare Trombini* Aglaja Orgeni* Antonio Franchini Augusto Souvestre Enrico Gasperini* 

1011878 Cesare Trombini* Emilia Chiomi Daniel Filleborn Józef Szczepkowski jr Aleksander Siwicki* 

1 VIII 1878 Cesare Trombini* Bronisława Dowiakowska Julian Zakrzewski Józef Szczepkowski jr* Aleksander Siwicki* 

12Xl1878 Cesare Trombini* Teodozja Jakowicka-Friderici Daniel Filleborn* Józef Szczepkowski jr* Aleksander Siwicki* 

19111879 Cesare Trombini* Antonina Kossakowska (ps. Corvini) Daniel Filleborn* Józef Szczepkowski jr* Aleksander Siwicki* 

12 XI 1879 Cesare Trombini* Teodozja Jakowicka-Friderici Daniel Filleborn* Józef Szczepkowski jr* Aleksander Siwicki* 

17 Xll 1879 Cesare Trombini* Marcella Sembrich-Kochańska Daniel Filleborn* Józef Szczepkowski jr* Aleksander Siwicki* 

20 11880 Cesare Trombini* Elvi ra Repetlo-T risol i n i Antonio Oliva-Pavani Eugenio Aleni Aleksander Siwicki* 

13IV1880 Cesare Trombini* Alma Fohstrom Castelmare Trapolli Eugenio Aleni Aleksander Siwicki* 

15V1880 Cesare Trombini* Kamila Morzkowska Daniel Filleborn* Józef Szczepkowski jr* Aleksander Siwicki* 

21X1880 Cesare Trombini* Adela Gloser* Giuseppe Curie! Józef Szczepkowski jr* Angelo Tamburlinl* 

4, 20 XI 1880 Cesare Trombini* Marcella Sembrich-Kochańska Giuseppe Curie! Józef Szczepkowski jr Angelo Tamburlini 

Warszawskie Łucje: Bronisława Dowiakowska, Teodozja Jakowicka-Friderici i Ella Russell. 
Kolejne fot.. Jan Mieczkowski, N.N. i Karoli & Pusch. Muzeum Teatralne 

Warszawscy wykonawcy roli Edgara Daniel Filleborn i Mikołaj Lewicki oraz Wilhelm Troschel, pierwszy polski Henryk. 
Kolejne fot: Kostka & Mulert, NN i Karoli & Pusch, Muzeum Teatralne 



Data Dyrygent Miss Lucia Ashton Sir Edgardo di Ravenswood Lord Enrico Ashton Raimondo Bidebent 
1 XI 1883 Wznowienie Josef Rebicek Elena Varesi - Serafino Defalco Ludwik Wierzbicki (ps. Vicerbi) Teofil Niedźwiedzki* 

_5_V_1_88_4 _________ ~J_os_e~f~R_eb~ic~·e~k-,-----______ ----=B~rin~is~ła_w_a~D~o_w_ia_k_ow_sk_a_* ______ _ -::-~-~~-A~le~k_sa_n_d~e~rM~y~s_z_ug~a~(~ps_.~F~ili_pp~i) __ ~Lu~d_w~ik~W_ie_~_bi_ck_i~(p_s_.V_i_ce_r_bi~)* _ __ ~_e_of_il_N_ie_d_źw_i_ed_z_ki_* _____ _ 
15 x 1884 Josef Rebicek* Ella Russell ...--- Aleksander Myszuga (ps. Filippi) Józef Chodakowski Teofil Niedźwiedzki 
23 X; 17 XI; 23 Xll 1884 Josef Rebicek* Ella Russell .....- Aleksander Myszuga (ps. Filippi)* Józef Chodakowski* Teofil Niedźwiedzki* 

_21_1_V_1_8_85 ____ _____ J_~_e_f~R_eb_~_·e_k_* ________ Tu_o_d_~~ja_Ja_k_~_i_d_a_-F_r~id_er~ic~i--=-~--~~. A~~andITTM~mga(~.Flli~) ~d~kW~~~~(~.~~~i) ~~~aw~~man 
11~111885 J~clRebi~~ Bron~~waCe~a~icz~s.H~e~B~nij ~-~~~M~~-c-~-s~~-w~K~a-m7in~.s~~-,---------~W~~7~7S~z-a-n~~-w~sk~i~--~---Tu-o~fi~IN_i_~_ź_w_~_d_rt_i-----~ 
-20_1_11_1_M_6 _________ J_~_e_f~R-~-~-.e-k_* ________ M_a_~-e-lla-S~e-m_b_ri~~--~~-c~h-an~'s7~--~---~~ A~~andITTM~m~(~.Flli~) J~clC~~~w~· Tu~INi~~~~~ 

13 IV 1886 Josef Rebicek* Jenny Broch Aleksander Myszuga (ps. Filippi) Józef Chodakowski Teofil Niedźwiedzki 
12 VIII 1886 Josef Rebicek* Bronisław Dowiakowska r Marian Alma* Józef Chodakowski* Teofil Niedźwiedzki* 

~~~--:~-=-~~----------:-:-----:c-=-:---:----:------:--,--------=--~---,---,---------

~2 ~X~ll~1~88~6 _ _ _______ J_o_se_f~R_e_bi_ce_k_* ________ E~lla_R~u~s~s~el_I --.,----------~~~~~---:-cC~ar~lo_B_u~lt_er~in~i---,---=-,--::---7J~óz~e~f7C~ho~d_a_ko~w_s7k1_··-,---~-----,--,------=Te_o~fi_IN_ie_d~ź_w_ie_dz_k_i* _____ ~ 
6 IV 1887 Josef Rebicek* Józefa Szlezygier Aleksander Myszuga (ps. Filippi) Witold Aleksandrowicz (ps. Alessandrin) Teofil Niedźwiedzki 
27IV1887 J f R b" k* Ella Russell C Io Bulterini* Wt Id Al k d . ( Al d. )* ~ fi N d' . d k'* ose e tce I ar IO e san rowtcz ps. essan nn eo 1 te zwie z 1 

-

24 XI 1887 Josef Rebicek* Ella Russell r Aleksander Myszuga (ps. Filippi) Witold Aleksandrowicz (ps. Alessandrin) Teofil Niedźwiedzki 

3 11888 Josef Rebicek* Ella Russell Carlo Bulterini* Józef Chodakowski* Teofil Niedźwiedzki* 

31 11888 Josef Rebicek* Ella Russell Aleksander Myszuga (ps. Filippi) Józef Chodakowski Władysław Seideman 

31VII1888 Josef Rebicek* Helena Rejewska Aleksander Myszuga (ps. Filippi) Witold Aleksandrowicz (ps. Alessandrin) Teofil Niedźwiedzki 

23 VIII 1888 Josef Rebicek* Helena Rejewska ~ ! Ignacy Warmuth Witold Aleksandrowicz (ps. Alessandrin) Teofil Niedźwiedzki 

25 VII 1889 Josef Rebicek* Helena Rejewska .1 Antonio Aramburo Massimiliano Poili Teofil Niedźwiedzki 

26 VII 1890 Josef Rebicek* pani Viler Giuseppe Migliori Witold Aleksandrowicz (ps. Alessandrin)* Teofil Niedźwiedzki* 

9 X 1890 Josef Rebicek* Józefa Szlezygier Aleksander Myszuga (ps. Filippi) Rudolf Bernhardt Teofil Niedźwiedzki* 

6 VI 1891 Josef Rebicek* Sophie Heymann Aleksander Myszuga (ps. Filippi)* Witold Aleksandrowicz (ps. Alessandrin) Aristodemo Sillich 

18Vl1891 Josef Rebicek* Jadwiga Camillowa Aleksander Myszuga (ps. Filippi)* Witold Aleksandrowicz (ps. Alessandrin)* Aristodemo Sillich* 

10 XI 1891 Cesare Trombini Ella Russell Emmanuel Suagnes Józef Chodakowski Aristodemo Sillich 

7 VII 1,892 Cesare Trombini* Aleksandra Stromfeld-Klamrzyńska Henri Prevost Józef Chodakowski Aristodemo Sillich 

8IX1892 Cesare Trombini* Aleksandra Stromfeld-Klam~yńska Achilles Stehle Józef Chodakowski* Aristodemo Sillich* 

18 IV; 31V1893 Cesare Trombini* Aleksandra Stromfeld-Klam~yńska Giuseppe Russitano Józef Chodakowski* Aristodemo Sillich* 

19 VI; 4 VII 1893 Cesare Trombini* Aleksandra Stromfeld-Klam~yńska Giuseppe Russitano Ruggero Astillero Aristodemo Sillich* 

19 IX 1893 Cesare Trombini* lnes de Frate Emmanuel Suagnes Enrico Broggi-Muttini Aristodemo Sillich 

27 XI; 2 Xll 1893 Cesare Trombini* Giulietta Biondelli Emmanuel Suagnes Enrico Broggi-Muttini Aristodemo Sillich 

17, 22 IX 1894 Cesare Trombini* Frances Saville-Brown Luigi lribarne Enrico Broggi-Muttini Aristodemo Sillich 

4, 15 X 1894 Cesare Trombini* Frances Saville-Brown Enrico Ginnini-Grifoni Enrico Broggi-Muttini Aristodemo Sillich 

18IV1895 Cesare Trombini* Regina Pacini Alfonso Garulli Enrico Broggi-Muttini* Aristodemo Sillich 

1 X 1895 Francesco Spetrino Jadwiga Camillowa Ignacy Warmuth Józef Chodakowski Aristodemo Sillich 

12, 28 XI 1895 Francesco Spetrino* Regina Pacini Girolamo Piccaluga Józef Chodakowski Aristodemo Sillich 

2411896 Francesco Spetrino Aleksandra Stromfeld-Klamrzyńska Amerigo Stampanoni Józef Chodakowski Aristodemo Sillich 

20 V 1896 Francesco Spetrino* Luisa Tetrazzini Amerigo Stampanoni Antonio Scotti Aristodemo Sillich 

21 IV 1897 Cesare Trombini Regina Pacini Girolamo Piccaluga Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi) Aristodemo Sillich 

11 VI 1897 Cesare Trombini* pani Piccaluga Girolamo Piccaluga Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi)* Aristodemo Sillich 

29 Xll 1897 Cesare Trombini* Josefina Huguet de Arnold ,I Giuseppe Russitano Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi)* Aristodemo Sillich 

4V1898 Cesare Trombini* Regina Pacini :1 Giuseppe Russitano Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi)* Aristodemo Sillich 

2 VI 1898 Cesare Trombini* Anna Floriani-Zbie~chowska Stanisław Sienkiewicz (ps. Roland) Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi)* Aristodemo Sillich 

2 11899 Vittorio Podesti* Regina Pacini Giuseppe Russitano Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi)* Aristodemo Sillich 

8 V 1899 Vittorio Podesti* Anna Floriani-Zbie~chowska Stanisław Sienkiewicz (ps. Roland) Józef Chodakowski Aristodemo Sillich 

11 X 1900 Vittorio Podesti* Luisa Tetrazzini Florencio Constantina Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi) Aristodemo Sillich 

3 1111902 Vittorio Podesti* Alma Fohstri:im I Giuseppe Russitano Józef Chodakowski Aristodemo Sillich 

22 VI 1902 Vittorio Podest1* Olimpia Boronat L__ Mikołaj Lew1ck1 Wiktor Grąbczewski (ps. Edmond1) Anstodemo Sllltch 
~~~~~~~~--:c~~~-----::,--------'--=--c--~~~~~------,[ -~~~~~~~~----=~------"--~-----'--~~~~~~~ 

1 Xll 1902 Vittorio Podesti* Regina Pinkret .;...____ Giuseppe Anselmi Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi) Aristodemo Sillich 
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Data Dyrygent Miss Lucia Ashton Sir Edgardo di Ravenswood Lord Enrico Ashton Raimondo Bidebent 

13 Xll 1902 Vittorio Podesti* Regina Pinkret - Giuseppe Anselmi Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi)* Aristodemo Sillich 

17 Xll 1903 Vittorio Podesti* Regina Pinkret Giuseppe Anselmi Giuseppe Kaschmann Aristodemo Sillich 

26 XI, 2 Xll 1904 Vittorio Podesti* Maria Barrientos Giuseppe Anselmi Antonio Magini-Coletti Aristodemo Sillich 

21 Xll 1904 Vittorio Podesti* Regina Pinkret Giuseppe Anselmi Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi) Aristodemo Sillich 

11111907 Vittorio Podesti* Maria Aleksandrowicz Mikołaj Lewicki* Wiktor Grąbczewski (ps. Edmondi)* Aristodemo Sillich* 

11111910 Pietra Cimini* Maria Galvany Attilio Salvaneschi Wacław Brzeziński Antonio Baldelli 

19, 27 111910 Pietra Cimini* Maria Galvany Guido Ciccolini Wacław Brzeziński Antonio Baldelli 

16, 19 1111911 Pietra Cimini* Gina Moretti-Stefani Giuseppe Acerbi Wacław Brzeziński Piotr Szepietowski 

281; 13111912 Pietra Cimini Lidia Lipkowska Giovanni Genzardi Wacław Brzeziński Piotr Szepietowski 

27 li; 91111912 Pietra Cimini* Giuseppina Finzi-Magrini Giovanni Genzardi Wacław Brzeziński Piotr Szepietowski 

27 li; 4, 30 1111913 Pietra Cimini Giuseppina Finzi-Magrini Giovanni Genzardi Wacław Brzeziński Piotr Szepietowski 

12, 16, 20 IX; 1, 10 X 1917 Teodor Ryder Ada Sari Julian Hoffman (ps. Gelmaro) Wacław Brzeziński Józef Munclingr 

11 111928 Premiera Przekład libretta: Leon Sygietyński*. Dyrygent: JERZY SILLICH 
Reżyseria: FRANCISZEK FRESZEL. Scenografia: WINCENTY DRABIK*. Chórmistrz: WACŁAW LACHMAN* 

Data Dyrygent Miss Lucia Ashton Sir Edgardo di Ravenswood Lord Enrico Ashton Raimondo Bidebent 

11 111928 Premiera Jerzy Sillich Ewa Bandrowska-turska Józef Woliński Augustyn Wiśniewski Roman Wraga 

16, 26111928 Jerzy Sillich Ewa Bandrowska-Turska Józef Woliński Augustyn Wiśniewski Roman Wraga 

12 VI 1928 Jerzy Sillich* Ada Sari Józef Woliński Augustyn Wiśniewski Roman Wraga 

8 VI 1930 Jerzy Sillich* pani Milcova-Zabotović Wiktor Bregy Augustyn Wiśniewski Roman Wraga 

27 VI 1930 Jerzy Sillich* Ewa Bandrowska-Turska Wiktor Bregy Augustyn Wiśniewski Józef Trembicki (ps. Junelli) 

9 XI 1930 Jerzy Sillich* Mercedes Capsir Wiktor Bregy Augustyn Wiśniewski Józef Trembicki (ps. Junelli) 

18 X 1935 Jerzy Sillich* Ada Sari Witold Łuczyński Edmund Płoński Edward Bender 

25, 28111937 Jerzy Sillich* Ewa Bandrowska-Turska Wiktor Bregy Zenon Dolnicki Edward Bender 

Warszawskie lucje: Józefa Szlezygier, Ada Sari i Luisa Tetrazzini. 
Kolejne fot„ Jan Mieczkowski, N.N. i Maurycy Pusch. Muzeum Teatralne 

Warszawscy wykonawcy roli Edgara: Achil le Corsi, Aleksander Myszuga i Giuseppe Anselmi. 
Kolejne fot.: Kloch & Dutkiewicz, N.N i Jan Mieczkowski, Muzeum Teatralne 



Marcella Sembrich-Kochańska (1858-1935) w roli lucji. 
Fot. Mora. Metropolitan Opera Archives 

Marcella Sembrich-Kochańska 
„Od początku do ostatniej nuty partii Łucji pani Kochańska olśniewała i zachwycała słucha
czów. Po cadenzy w scenie obłąkania bieg akcji musiał być przerwany wobec huraganu 
braw i oklasków. Artystka zażegn ała burzę powtórzeniem cadenzy" [„Kurier Codzienny" , 
5.11.1880). Marcella Sembrich-Kochańska śpiewała też Łucją m.in. w londyńskiej Covent 
Garden (1881-84) i w nowojorskiej Metropolitan Opera (24 października 1883, w jednym 
z przedstawień inaugurujących działność tego .1egenidarnego teatru , a później też w latach 

1899-1908). 
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Ewa Bandrowska-Turska (1894-1979) w roli lucji 
na scenie Teatru Wielkiego. Fot. N.N., Ąrchiwum TW 

Ewa B androwska-Turska 
Premiera Łucji z Lammermooru w 1928 roku: „Było to bardzo piękne 
przedstawienie. Ze znakomitym tenorem Józefem Wolińskim , we wspania
łej oprawie scenicznej ... Miałam w tym przedstawieniu kreować rolę Łucj i , 

lecz nim do tego doszło ... Pewnego dnia zelektryzowała nas, śpiewaków, 

wiadomość , że zjawił się dyrygent Włoch , zaangażowany specjalnie do 
prowadzenia Łucji, specjalista od oper włoskich. Nikt z nas go nie znał . nikt 
o nim nic nie wiedział . [ ... ] Kiedy nadszedł dzień rozpoczęcia prób, zjawił 
się na scenie nasz Włoch . Przedstawiony zespołowi przez reżysera Adolfa 
Popławskiego. Rozmawiał z każdym uprzejmie i miło mówiąc, że zna nas 
wszystkich doskonale, ponieważ przez wiele wieczorów uważnie nam się 
przysłuchiwał. Następnie wygłosił mówkę , w której podkreślił, że bardzo 
się cieszy ze współpracy z nami. że Łucja to bardzo trudna opera zarówno 
dla śpiewaków, jak i dla dyrygenta, że łatwo może wpaść w banał i stać się 
„katarynką" . Trzeba więc bardzo pracować , ażeby wydobyć z muzyki i tre
ści tej opery całe jej piękno i jej wątek dramatyczny, który jest w tym dziele 
najważniejszy. Ostrzegał równ ież , aby śpiewaczka kreująca rolę Łucji nie 
myślała , że kilka udanych fioriturek i staccat załatwi sprawę, i wystarczy 
do dobrego wykonania tej partii , że tutaj trzeba głosu, tzw. dramatycznej 
koloratury itd. , itd. [ ... ]Po miesiącu ciężkiej pracy udało mi się zaśpiewać 
rolę Łucji w warszawskiej premierze -podobno bardzo dobrze, ku zadowo
leniu mego maestra, który tak ofiarnie i bezinteresownie ze mną pracował. 
Premiera odniosła wielki sukces, nasz Włoch dyrygował znakomicie, a był 
nim nie kto inny jak Jerzy Sillich [syn znakomitego włoskiego basa Aristo
demo Sillicha, artysty naszego teatru w latach 1890-1906 - przyp. red .], 
który już na stałe pozostał w Teatrze Wielkim. Wszystkie opery włoskie pod 
jego batutą odżyły ... " [Fragment wspomnienia Ewy Bandrowskiej-Turskiej 
z 1972 roku] 



51111972 Premiera (45 razy do 1977 r.) Oryginalna wersja językowa 
Dyrygent: ELIO BONCOMPAGNI (x 8) I Wojciech Rajski (x 34) I Andrzej Straszyński (x 3) 
Reżyseria: LECH KOMARNICKI. Scenografia: ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI. Chórmistrz: ZOFIA URBANYl-ŚWIRSKA 

Sir Edgardo di Ravenswood Lord Enrico Ashton Raimondo Bidebent 
Wiesław Ochman Zdzisław Klimek Edmund Kossowski 
Zdzisław Nikodem Feliks Gałecki Marek Dąbrowski 
Zdzisław Nikodem Zdzisław Klimek Edmund Kossowski 
Zdzisław Nikodem Zdzisław Klimek Edmund Kossowski 
Wiesław Ochman Zdzisław Klimek Edmund Kossowski 
Wiesław Ochman Dan lordachescu Marek Dąbrowski 
Zdzisław Nikodem Feliks Gałecki Marek Dąbrowski 
Zdzisław Nikodem Feliks Gałecki Marek Dąbrowski 
Wiesław Ochman Zdzisław Klimek Edmund Kossowski 
Wiesław Ochman Zdzisław Klimek Marek Dąbrowski 
Wiesław Ochman Zdzisław Klimek Marek Dąbrowski 
Kazimierz Myrlak Zdzisław Klimek Edmund Kossowski 
Kazimierz Pustelak Feliks Gałecki Marek Dąbrowski 
Barry Moreli Zdzisław Klimek Edmund Kossowski 
Kazimierz Pustelak Zdzisław Klimek Edmund Kossowski 
Jose Sanches Córdova Feliks Gałecki Leonard Mróz 
Jose Sanches Córdova Feliks Gałecki Marek Dąbrowski 
Jose Sanches Córdova Feliks Gałecki Marek Dąbrowski 
Antonius Nicolescu Zdzisław Klimek Edmund Kossowski 
Kazimierz Myrlak Zdzisław Klimek Marek Dąbrowski 
Zdzisław Nikodem Zdzisław Klimek Leonard Mróz 
Wiesław Ochman Zdzisław Klimek Leonard Mróz 

40 I LUCJA z Ui\IMERMOORU Edmund Kossowski (Rajmund) i Zdzisław Klimek (Henryk). 
Fot. Edward Hartwig, Archiwum TW 

Urszula Trawińska-Moroz (Łucja) i Wiesław Ochman (Edgar). 
Fot. Edward Hartwig, Archiwum TW 
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29 IX 1984 Premiera (43 razy do 1992 r.) Oryginalna wersja językowa 
Dyrygent: ANDRZEJ STRASZYŃSKI (x 25) I Bogdan Olędzki (x 18) 
Reżyseria : MAREK WEISS-GRZESIŃSKI. 
Scenografia: ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI (z 1972 r.). Chórmistrz: BOGDAN GOLA 

Data Dyrygent Miss Lucia Ashton 
29 IX 1984 Premiera Andrzej Straszyński Zdzisława Donat 
30IX1984 Andrzej Straszyński Grażyna Ciopińska 

19 X 1984 Bogdan Olędzki Grażyna Ciopińska 

21XI1984 Bogdan Olędzki Izabella Nawe 
21 XI 1984 Bogdan Olędzki Izabella Nawe 
24111985 Andrzej Straszyński Zdzisława Donat 
61111985 Andrzej Straszyński Urszula Koszul 
17 IX 1985 Andrzej Straszyński Krystyna Rorbach 
18 Xll 1985 Andrzej Straszyński Urszula Koszul 
21 IX 1991 Andrzej Straszyński Grażyna Ciopińska 

2X1991 Bogdan Olędzki Grażyna Ciopińska 

281111992 Andrzej Straszyński Roma Owsińska 
14V1992 Andrzej Straszyński Brygida Bziukiewicz 

Wiesław Bednarek (Henryk) i Zdzisława Donat (Łucja). 
Fot. Jacek Giluń, Archiwum TW 
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Sir Edgardo di Ravenswood Lord Enrico Ashton Raimondo Bidebent 
Paulos Raptis Wiesław Bednarek Jerzy Ostapiuk 
Dariusz Walendowski Jan Dobosz Ryszard Morka 
Michał Skiepko Jan Wolański Marek Dąbrowski 
Dariusz Walendowski Jan Wolański Ryszard Morka 
Paulos Raptis Jan Wolański Piotr Czajkowski 
Franco Bonanome Wiesław Bednarek Jerzy Ostapiuk 
Dariusz Walendowski Jan Dobosz Ryszard Morka 
Kazimierz Pustelak Wiesław Bednarek Jerzy Ostapiuk 
Marek Torzewski Jan Dobosz Ryszard Morka 
Krzysztof Bednarek Wiesław Bednarek Ryszard Morka 
Andrzej Jurkiewicz Wiesław Bednarek Ryszard Morka 
Krzysztof Bednarek Wiesław Bednarek Jerzy Ostapiuk 
Leszek Swidziński Jan Wolański Ryszard Morka 

Urszula Koszul (Łucja) , Paulos Raptis (Edgar) i Jerzy Ostapiuk (Rajmund). 
Fot. Zbigniew Feliksiak i Jacek Giluń , Archiwum TW 



Urszula 1rawińska-Moroz i Wiesław Ochman 
„Słowa najwyższej pochwały należą się Urszuli Trawińskiej-Moroz . Doskonała technika koloratury, wyniesiona z lekcji 
u Ady Sari , swoboda w posługiwaniu się głosem, umiejętność stopniowania napięć dramatycznych, w końcu kultura 
w przeprowadzeniu całej partii - wystawiły jej doskonale świadectwo[ ... ). Wprawdzie spotkałem się z malkontentami, 
którzy odmawiając jej prawa do wykonywania partii Łucji , ponieważ „nie ma wysokiego es i całą partię musiała prze
transponować o ton niżej" , ale uważam , że przeciętnemu słuchaczowi ten szczegół w wysłuchaniu opery nie bardzo 
przeszkodził. Tradycje bel canta wspaniale zaprezentował Wiesław Ochman w partii Sir Edgara Ravenswooda. [„.] 
Po prostu śpiewał tak jak śpiewają wiei.cy tenorzy. Był znakomity, a każde jego pojawienie się wywoływało burzę okla
sków". [Bogdan M. Jankowski „lieatr'', 16 IV 1972) 

Wiesław Ochman (Edgar) i Urszula Trawińska-Moroz {lucja). 
Fot. Edward Hartwig, Archiwum TW 

Zdzisłavva D onat i Paulos Raptis 
„Oczekiwana z największym zainteresowaniem Zdzisław Donat zaśpiewała tak, jak można się było spodziewać -
pięknym, nośnym głosem, bez kłopotów z oddechem i intonacją. Słynną arię obłędu śpiewała wprost zachwycająco, 
dodając nawet własne , utrudniające jeszcze wykonanie- pasaże.[ ... ) W porównaniu z Donat, inne śpiewaczki wykonują 
jedynie trudne ćwiczenia głosowe w górnym rejestrze. Donat nadaje tym nutom samoisty sens. [„ .) Wspólbohaterem 
wieczoru był Paulos Raptis. Partię Edgara zaśpiewał wspaniale - dżwięcznym, jasnym głosem , bez najmniejszych 
kłopotów technicznych. [„.) Ta dwójka wykonawców przyćmiła resztę obsady". [Jan Latus „Teatr", li 1985) 

Paulos Raptis (Edgar), Jerzy Ostapiuk (Rajmund) i Zdzisława Donat (lucja). 
Fot. Jacek Giluń, Archiwum TW 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 

SCENA 1 
Ogród w zamku Ravenswood. 

NORMANNO I CHÓR MIESZKAŃCÓW 
ZAMKU 
(w stro1ach myśliwskich) 
Przejdźcie pobliskie plaże , 

Przeszukajmy wieży rozległe ru iny; 
Niech opadnie zasłona strasznej tajemnicy, 
Tak każe honor. 
Niech rozbłyśnie przerażająca prawda 
Jak błyskawica pośród 
Złowieszczych chmur. 
(Chór wychodzi w pośpiechu.) 

SCENA 2 
Enrico, Raimondo, Normanno 
(Enrico podchodzi, bardzo zasępiony 
Raimondo idzie za nim, smutny i milczący) 

NORMAN NO 
(Pełen szacunku podchodzi do Enrica.) 
Jesteś zmartwiony? 

ENRICO 
Mam powód. Wiesz dobrze 
Zbladła moja szczęśliwa gwiazda ... 
Tymczasem Edgardo ... 
Ten śmiertelny wróg 
Mego rodu, ze swych ruin 
Zuchwale podnosi czoło i śmieje s ię' 
Jedna tylko ręka umocnić może 
Moją chwiejącą się władzę .. 
Lucia śmie odrzucać tę rękę ... 
Ach I Nie jest już moją siostrą' 

RAI MON DO 
(tonem człowieka , który stara się 
złagodzić czyjś gniew) 
Czyż pogrążona w bólu 
Dziewica , która płacze 
Nad świeżym grobem 
Ukochanej matki, może oczy zwrócić 
W stronę małżeńskiego łoża ? 
Uszanujmy serce, 
Co, bólem złamane , 

Wzdraga się przed miłością. 

NORMAN NO 
(ironicznie) 
Wzdraga się przed miłością!. .. 
Lucia z miłości płonie! 

ENRICO 
Co ty mówisz! . 

RAIMONDO 
(Pochopne słowa') 

NORMAN NO 
Słuchajcie . 
Gdy przechadza/a się w parku, 
W ustronnej alei , 
Tam, gdzie jej matka leży pogrzebana ... 
Oto byk rozwścieczony 
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Ruszył ku niej ... 
Wtedy nagle powietrze 
Rozdarł huk wystrzału , 

A zaraz potem bestia 
Zwaliła się na ziem i ę. 

ENRICO 
Kto strzelił? 

NORMAN NO 
Ktoś ... kto imię swe 
Okrył zasłoną tajemnicy. 

ENRICO 
A Lucia ... 

NORMAN NO 
Lucia go pokochała. 

ENRICO 
Zatem znów się spotkali? 

NORMAN NO 
Widują się co dzień o świcie. 

ENRICO 
Gdzie? 

NORMAN NO 
W tamtej alei. 

ENRICO 
Płonę z gniewu' 
Odkryłeś, kim jest uwodziciel? 

NORMAN NO 
Mam tylko podejrzenie . 

ENRICO 
Mów. 

NORMAN NO 
To twój wróg. 

RAI MON DO 
(O Boże!) 

NORMAN NO 
Ktoś , kogo nienawidzisz. 

ENRICO 
Czyżby to był. .. Edgardo? 

RAIMONDO 
(Ach!) 

NORMAN NO 
Zgadłeś . 

ENRICO 
W mej piersi obudziłeś 
Gniew okrutny, szalony! 
To straszne podejrzenie! 
Cierpnę , wściekłość mnie dusi. . 
Włos się jeży na głowie . 

Któż zrodził moją siostrę 

Brzemieniem takiej hańby obarczoną' 

(w odruchu wściekłości) 
Nim przyznasz się przede mną 
Do przewrotnej miłości, 
Bodaj grom w ciebie tra fi ł . 
Byłby to mniejszy cios. 

NORMAN NO 
W trosce o twoją godność 
Bylem dla ciebie okrutny. 

RAI MON DO 
(Zlitujcie się, niebiosa, 
Zadajcie kłam jego słowom !) 

SCENA 3 
Chór myśliwych, ci sami. 

CHÓR 
(nadbiegając, do Normanna) 
Podejrzenia w pewność się zmieniły. 

NORMAN NO 
(do Enrica) 
Słyszysz? 

ENRICO 
Mówcie. 

RAIMONDO 
(Co za dzień! ) 

CHÓR 
Po długich poszukiwaniach, 
Gdy znużeni przysiedliśmy 
W wieży zrujnowanej sieni , 
Oto człowiek milczący i blady 
Przeszedł tamtędy. Kiedy nas mijał , 

Widzieliśmy twarz nieznajomego. 
On, na szybkim rumaku 
Umknął naszym spojrzeniom ... 
Sokolnik nam wyjawił 
Imię tego człowieka . 

ENRICO 
Jak się zwie? 

CHÓR 
Edgardo. 

RAI MON DO 
Nie wierz im!. .. Czekaj' 
Ona ... Wysłuchaj mnie. 

ENRICO 
Nie chcę słuchać . 

Próżno litość dla niej 
Podpowiada ci kojące słowa ... 
Mów mi o zemście , 

Wtedy cię wysłucham.
Nikczemni!. .. Gniew mój straszliwy 
Grzmi nad waszymi głowami. . 

Niegodny płomień , który was trawi 
Krwią ugaszę . 

CHÓR 
Powściągnij gniew; z nowym świtem 
Wróg nie ujdzie przed twą wściekłością. 

RAI MON DO 
(Ach, jakie groźne chmury 
Zebrały się nad tym domem') 
(Enrico wychodzi, pozostali idą za nim.) 

SCENA4 
Wejście do parku W głębi drzwi. Z przodu 
fontanna. Lucia nadchodzi od strony 
zamku. za nią Alisa: obie są bardzo 
podekscytowane. Lucia rozgląda się wokół. 
jakby kogoś szukała, lecz spojrzawszy na 
fontannę odwraca wzrok.) 

LUCIA 
Jeszcze go nie ma! 

ALISA 
Nierozsądna ... dokąd mnie prowadzisz' 
Ważyć się na to, teraz, 
Gdy twój brat tu przyjechał, 
To głupia lekkomyślność 

LUCIA 
Masz rację! Edgardo musi wiedzieć, 
Jakie niebezpieczeństwo mu grozi. 

ALISA 
Czemu rozglądasz się wokół 
Niespokojnie? 

LUCIA 
Na to źródło 
Nie mogę patrzeć bez drżenia .. 
Ach, sama wiesz; 
Ravenswood, szaloną zazdrością 
Ogarnięty, swoją ukochaną 
Tu zabił; nieszczęsna wpadła 
Do wody, która pozostała jej grobem ... 
Jej cień mi się ukazuje ... 

ALISA 
Co ty mówisz' 

LUCIA 
Posłuchaj' 

Noc była cicha I ciemna„ 
Źródło oświetlał księżyca 
Blady promień „. 

Gdy naraz jęk stłumiony 
Zadrżał w powietrzu 
I oto na tym brzeg u 
Zjawa się ukazała' 
(zakrywając twarz dłońmi) 
Ustami poruszała, 
Jak gdyby coś mówiła .. 
I dłonią omdlałą 
Zdawała się mnie przyzywać. 
Chwilę stała bez ruchu, 
Potem nagle znikła . 
A woda , dotąd przejrzysta, 
Krwawą barwę przybrała . 

ALISA 
Mój Boże , jakże wyraźne i smutne 
Przeczucia słyszę w twych słowach 1 

Ach, Lucio, Lucio, porzuć 
Tę straszną miłość' 

LUCIA 
On jest światłem moich dni, 
Pocieszeniem w mej udręce. 
Gdy w najgorętszym 
Miłosnym uniesieniu, 
W słowach z serca płynących 
Wierność na wieki przysięga , 

O troskach mych zapominam. 
Płacz się w radość przemienia .. 
Zdaje mi się , że przy nim 
Otwierają się przede mną bramy raju' 

ALISA 
Oto nadchodzą dla ciebie 
Dni pełne gorzkich łezl 
Idzie .. . Tam, przy drzwiach 
Będę czuwać . 

(Wchodzi do zamku.) 

Edgardo i Lucia 

EDGARDO 
Lucio, wybacz, 
Że o tak niezwykłej porze 
Prosiłem cię o spotkanie; 
Skłonił mnie do tego ważny powód. 
Nim świt rozjaśni niebo, 
Opuszczę rodzinne strony. 

LUCIA 
Co ty mówisz! 

EDGARDO 
Ku Franków przyjaznym brzegom 
Skieru1ę żagle ; tam układać się będę 
O losy Szkocji. 

LUCIA 
A mnie we łzach zostawisz? 

EDGAR DO 
Nim cię opuszczę , 
Spotkam się z Ashtonem .. 
Wyciągnę do niego dłoń 
W geście pojednapia 
I by przypieczętować pokój 
Między nami, poproszę go o twą rękę. 

LUCIA 
(poruszona) 
Co słyszę! Ach' Nie .. 
Niech pozostanie na razie tajemnicą 
Nasze skrywane uczucie .. 

EDGAR DO 
(z ironią) 
Rozumiem .. . Rodu mego 
Prześladowca , moją krzywdą 
Nie dość się jeszcze nasycił' 

Zabrał mi ojca , dziedzictwo, 
Jeszcze mu mało? 
Czego teraz pragnie jego serce, 
Zie i okrutne? 
Mego ostatecznego upadku? 
Mojej krwi? 
On mnie nienawidzi. 

LUCIA 
Ach! Nie .. 

EDGAR DO 
(z mocą) 
Gardzi mną. 

LUCIA 
Na Boga, powściągnij ten straszny gniew. 

EDGARDO 
Ogień pierś mi rozpala' Słuchaj 

LUCIA 
Edgardo!.. 

EDGAR DO 
Słuchaj i drżyj. 

Nad grobem, 
W którym spoczywa 
Ojciec mój zdradzony, 
Twojej krwi wieczną wojnę 
Poprzysiągłem w gniewie: 
Ujrzałem cię i w mym sercu 
Inne zrodziło się uczucie, 
Gniew umilkł. . 

Lecz przysięgi nie złamałem .. 
Wciąż mogę jej dochować ' 

LUCIA 
Uspokój się ... pohamuj .. 
Zdradzić nas może jedno twoje słowo! 
Nie dość ci mego cierpienia? 
Chcesz, bym umarła z trwogi? 
Porzuć , porzuć inne uczucia, 
Miłość jedna niech w twym sercu płonie ... 
Nad wszelkie przysięgi świętsza 
I szlachetniejsza jest czysta miłość' 
Usłuchaj mnie! 
Usłuchaj miłości ' 

EDGARDO 
(z nagłym postanowieniem) 
Świętą przysięgę małżeńską 
Złóż mi tu , w obliczu niebios. 
Bóg nas słyszy, Bóg widzi. . 
Świątynią i ołtarzem jest serce kochające: 
(wsuwając pierścieri na palec Lucii) 
Z twoim losem mój los wiążę . 
Jestem twoim mężem. 

LUCIA 
(dając swój pierścieri Edgardowi) 
A ja twoją żoną 

LUCIA, EDGARDO 
Ogień , który w nas płonie 
Zgasi dopiero śmierci mrożne tchnienie .. . 

LUCIA 
Przysięgam na moją miłość . 

LUCIA, EDGARDO 
Przysięgam na niebiosa. 

EDGAR DO 
Nadszedł czas rozstania. 
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LUCIA 
Jakże smutne to slowol 
Moje serce z tobą odjedzie. 

EO GARDO 
Moje serce zostanie z tobą 

LUCIA 
Niech czasem list od ciebie 
Będzie twych myśli posłańcem, 
A życie uchodzące 
Nadzieją karmić będę. 

EDGAR DO 
Na zawsze zachowam, najdroższa , 

Żywą pamięć o tobie. 

LUCIA, EDGARDO 
Wiatr poniesie do ciebie 
Moje gorące westchnienia, 
W szumie fal morskich usłyszysz 
Echo moich skarg .. 
Wtedy wiedząc , że szlochem żyję 
I cierpieniem, uroń gorzką łzę 
Gdy o tym wspomnisz! 

LUCIA 
Twoje listy będą we mnie podsycać 
Pamięć wiecznie żywą. 

EDGAR DO 
Odjeżdżam. 

LUCIA 
żegnaj ... 

EDGARDO 
Pamiętajl Złączyły nas niebiosal 

LUCJA 
Edgardo! 

EDGARDO 
Żegnaj! 
(Edgardo odjeżdża , Lucia wraca do zamku.) 

CZĘŚĆ DRUGA 

AKTi 

SCENA 1 
Komnaty Lorda Ashtona. 
Enrico i Normanno. 
(Enrico siedzi przy stoliku. Wchodzi 
Norman no.) 

NORMAN NO 
Lucia zaraz do ciebie przyjdzie. 

ENRICO 
Z lękiem na nią czekam. 
Na uroczyste zaślubiny 
Już do zamku szlachetni krewni 
Z mej rodziny przybyli : 
Wkrótce Arturo nadejdzie .. 
(Wstaje poruszony) 
A jeśli ona ośmieli się sprzeciwić? .. . 
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NORMAN NO 
Nie bój się : 

Długa nieobecność twego wroga, 
Listy przez nas przechwycone 
I ostatnie kłamstwo , 
Jakoby on do innej miłością zapłonął , 

W sercu Lucii zduszą ślepą miłość . 

ENRICO 
Idzie!. .. Daj mi fałszywy list, 
Wyjdż na drogę, która wiedzie 
(Normanno podaje mu list) 
Do królewskiego miasta Szkocji 
I wśród aplauzów 
I radosnych okrzyków 
Sprowadź Artura . 
(Normanno wychodzi.) 

SCENA2 
Lucia i Enrico 
(Lucia zatrzymu1e się w progu. bladość 
na jej twarzy, błędny wzrok, wszystko 
świadczy o jej cierpieniu i zdradza pierwsze 
objawy obłąkania) 

ENRICO 
Zbliż się , Lucio. 
(Lucia podchodzi machinalnie i patrzy 
nieruchomo w oczy Enrica.) 
Miałem nadzieję widzieć cię szczęśliwszą 
W tym dniu, 
W dniu, w którym pochodnie weselne 
Płoną dla ciebie. 
Patrzysz na mnie i milczysz? 

LUCIA 
Bladość okropna, 
Co twarz moją pokryła , 

Jest milczącym wyrzutem 
Za moją mękę , mój ból. 
Niech Bóg ci wybaczy 
Twoją nieludzką srogość . 

ENRICO 
Mam słuszność, będąc bezlitosnym 
Dla twej niegodnej miłości. 
Ale nie mówmy o tym, co było, 
Wciąż Jestem twoim bratem. 
Zgasł już gniew w moim sercu, 
Ty zgaś w sobie tę szaloną miłość. 
Szlachetny małżonek .. 

LUCIA 
Dość już .. . przestań . 
Innemu przysięgłam wierność . 

ENRICO 
(porywczo) 
Nie mogłaś ... 

LUCIA 
Enrico!.. 

ENRICO 
(opanowując się) 

Dość tego. 
(Wręcza jej list, który dał mu Normanno.) 
Ten list ci powie, jakiego łotra , 

Jakiego przeniewiercę pokochałaś . 
Czytaj. 

LUCIA 
(Czyta; zaskoczenie i rozpacz malują się 
na jej twarzy całą ją obejmuje drżenie.) 
Jak mocno zabiło mi sercel 

ENRICO 
(podbiegając, by 1ą podtrzymać) 
Ty mdlejesz!... 

LUCIA 
Nieszczęsna! Ach!. . 
Grom z nieba uderzyli 
We łzach cierpiałam .. 
Marniałam w bólu .. . 
Nadzieję ... życie zlożyłam 
W jednym sercu .. 
Nadeszła dla mnie godzina śmierci ; 
To serce niewierne innej się oddało .. 

ENRICO 
Miłość cię rozpalila 
Szalona i przewrotna; 
Dla podłego uwodziciela 
Krew swoją zdradziłaś, 
Lecz godną otrzymałaś 
Zapłatę z nieba: 
To serce niewierne innej się oddałol 
(l daleka słychać radosne dźwięki 
i głośne okrzyki.) 

LUCIA 
Co to .. 

ENRICO 
Słyszysz radosne odgłosy na wybrzeżu? 

LUCIA 
Co się dzieje? 

ENRICO 
Przybył twój narzeczony. 

LUCIA 
Dreszcz mnie przeszedll 

ENRICO 
Szykuje się dla ciebie małżeńskie łoże!. .. 

LUCIA 
Grób się dla mnie szykuie1 

ENRICO 
Co za straszna chwila! Posłucha) mniel 

LUCIA 
Mam zasłonę na oczach! 

ENRICO 
Guglielmo nie żyje .. 
Tron obejmie Maria .. . 
Pokonane, w proch się rozsypało 
Stronnictwo, które popierałem ... 

LUCIA 
Lęk mnie przejmuje! 

ENRICO 
Z otchłani Arturo może mnie wyrwać, 
Onjeden1 

LUCIA 
Aja? 

ENRICO 
Musisz mnie ratowaćl 

LUCIA 
Enrico! .. 

ENRICO 
Idź do narzeczonego. 

LUCIA 
Innemu przysięgałam. 

ENRICO 
Musisz mnie ratować. 

LUCIA 
Ale .. 

ENRICO 
(kierując się do wyjścia) 
Musisz!. .. 

LUCIA 
Nieba!.. 

ENRICO 
(wracając do Lucii, gwałtownie) 
Jeśli mnie zdradzisz, los mój 
Będzie przesądzony .. 
Odbierasz mi honor i życie, 
Pod topór mnie prowadzisz ... 
W snach wracać będę do ciebie, 
Cień gniewny i złowrogi; 
Wciąż będziesz mieć przed oczami 
Ten topór zakrwawiony! 

LUCIA 
(zwracając ku niebu oczy pełne łez) 
Ty, co widzisz moje łzy, 
Ty, co czytasz w mym sercu, 
Jeśli mój ból nie zostanie odrzucony w niebie, 
Tak, jak został odrzucony na ziemi, 
Odbierz mi, Boże wieczny, 
To życie pełne rozpaczy .. 
Jestem tak nieszczęśliwa , 
Że śmierć jest mi wybawieniem! 
(Enrico pospiesznie wychodzi, Lucia opada 
na krzesło, gdzie pozostaje kilka chwil 
w ciszy Widząc nadchodzącego 
Raimonda, wstaje bardzo niespokojna.) 

SCENA 3 
Raimondo, Lucia 

LUCIA 
I co? 

RAIMONDO 
Twojej nadziei zgasł ostatni promień! 
Wierzyłem , że - jak podejrzewałaś -

Twój brat zamknął wszystkie drogi, 
By na francuską ziemię, 
Do tego, komu miłość przysięgałaś, 
Nie dotarły wieści od ciebie: 
Ja sam list ręką twoją pisany 
Przez zaufanego człowieka 
Doręczyć mu poleciłem .. . na próżnol 
Wciąż milczy ... To milczenie dostatecznie 
O niewierności świadczy! 

LUCIA 
Co mi radzisz? 

RAIMONDO 
Pogodzić się z losem. 

LUCIA 
A przysięga? 

RAIMONDO 
Śnisz chybal Przysięga malżeńska, 
Której kapłan Boży nie pobłogoslawi, 
Ani w niebie, ani na ziemi 
Nie będzie uznana. 

LUCIA 
Ach! Ulega perswazji rozum .. 
Lecz głuche na jego racje pozostaje serce. 

RAIMONDO 
Trzeba je pokonać. 

LUCIA 
Nieszczęsna miłości 

RAI MON DO 
Ulegnij , albo kolejne cierpienia 
Dopadną cię, niebogo .. 
Na moją troskliwą opiekę, 
Na zmarłą matkę , 

Niechaj niebezpieczeństwo 
Grożące twemu bratu 
Wzruszy cię i odmieni twe serce ... 
Albo twoja matka w grobie 
Zadrży ze zgrozy.· 

LUCIA 
Dość już ... dość: wygrałeś ... 
Nie jestem aż tak nieludzka. 

RAIMONDO 
Co za radość mnie ogarnia! 
Jakie chmury rozproszyłaśl 
Dla dobra twych bliskich, Lucio, 
Złóż samą siebie w ofierze , 
A tak wielkie poświęcenie 
Zapisane będzie w niebie. 
Jeśli litość ludzka 
Nie będzie ci dana, 
Jest Bóg, jest Bóg, który wie , 
Jak otrzeć twoje łzy. 

LUCIA 
Kieruj mną. .. , 
Wspieraj mnie ... 
Ja nie jestem już sobą. 
Niekończącym się cierpieniem 
Będzie odtąd moje życie! 

RAI MON DO 
Córko moja, odwagi! 

LUCIA 
(płacząc) 
Niewdzięczny Edgardol 

(Wychodzą) 

SCENA4 
Wspaniała sala przygotowana na przyjęcie 
Artura. W głębi drzwi. Enrico, Arturo, 
Normanno, Damy i Kawalerowie, Krewni 
Ashtona, Paziowie, Straże , mieszkańcy 
Lammermoor, Służba, wszyscy wchodzą 
drzwiami w głębi. 

ENRICO, NORMANNO, CHÓR 
Dzięki tobie wielka radość 
Ożywia wszystkich dokoła, 
Dzięki tobie wstaje dla nas 
Dzień nadziei. 
Przyjaźń cię tu prowadzi , 
Wiedzie cię tutaj miłość, 
Jak gwiazda w noc ponurą, 
Jak uśmiech w cierpieniu. 

ARTURO 
Na krótki czas w ciemności 
Znikła wasza gwiazda; 
Ja sprawię , że się odrodzi 
Jaśniejsza i piękniejsza. 
Podaj mi dłoń , Enrico, 
Przyjmij serdeczny uścisk . 
Przybywam jako przyjaciel, 
Brat twój i obrońca . 

A gdzie Lucia? 

ENRICO 
Przyjdzie tu za chwilę ... 
(na stronie do Artura) 
Jeśli dostrzeżesz w niej zbytni smutek, 
Nie powinieneś się dziwić: 
Bólem przejęta opłakuje zmarłą matkę .. 

ARTURO 
Wiem. Rozwiej moje wątpliwości 
Chodziły słuchy, że Edgardo, zuchwalec, 
Miał czelność wzrok na nią podnieść .. 

ENRICO 
To prawda, ten szaleniec ośmielił się , lecz 

NORMANNO, CHÓR 
Nadchodzi Lucia . 

SCENAS 
Lucia, Alisa, Raimondo, ci sami 
(Lucia bardzo przygnębiona. 
podtrzymywana jest 
przez Raimonda i Alisę.) 

ENRICO 
(przedstawiając Artura Lucii) 
Oto twój narzeczony .. 
(Lucia robi gest, jakby chciała się cofnąć.) 
(po cichu do Lucii) 
(Co robisz! Chcesz mnie zgubić?) 
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LUCIA 
(Wielki Boże!) 

ARTURO 
Zechciej przyjąć przysięgę 
Mojej czułej miłości ... 

ENRICO 
(Podchodząc do stolika, na którym 
leży akt ślubu, przerywa Arturowi.) 
Niech dopełni się rytuał; 
(do Artura) 
Podejdź. 

ARTURO 
Słodkie zaproszenie' 
(Podchodząc do Enrica, który podpisuje 
dokument: on sam również składa swój 
podpis. W tym czasie Raimondo i A lisa 
prowadzą drżącą Lucię do stolika.) 

LUCIA 
(Idę spełnić ofiarę') 

RAI MON DO 
(Dobry Boże , wesprzyj nieszczęśliwą') 

ENRICO 
(po cichu do Lucii, ciskając jej skryte, 
złowrogie spojrzenia) 
Nie wahaj się. Podpisz! 

LUCIA 
(Ja nieszczęsna') 
(Przerażona, niemal bez zmysłów. 

podpisuje akt ślubu.) 
(Podpisałam swój wyrok!) 

ENRICO 
Co za ulga. 

LUCIA 
(Marznę i płonę ... Słabo mi. .) 
(Wspiera się na ramieniu Raimonda.) 

WSZYSCY 
Cóż to za hałas' 
(Drzwi otwierają się gwałtownie.) 
Kto idzie? 

EDGAR DO 
(Owinięty jest obszernym płaszczem; 

strasznym głosem) 
Edgardo' 

POZOSTALI 
Edgardo! 

LUCIA 
Grom z nieba! 
(Pada zemdlona.) 

POZOSTALI 
Zgroza! 
(Ogólne zamieszanie. Alisa z pomocą kilku 
kobiet podnosi Lucię i sadza ją na krześle.) 
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ENRICO 
(Kto hamuje mój gniew i dłoń, 
Co do broni pospieszyła? 
Z litości dla tej nieszczęsnej 
W mej piersi krzyk się zrodził' 
To moja krew! Zdradziłem ją, 
Oto stoi między życiem i śmiercią . 
Ach' Stłumić nie mogę 
Wyrzutów, jakie czuję w sercu.) 

EDGAR DO 
(Kto mnie wstrzymuje w takiej chwili? 
Kto uciszył gniew szalejący? 
Jej ból , jej przerażenie 
Są świadectwem wyrzutów! 
Lecz, jak róża usychająca , 
Stoi między życiem i śmiercią 
Jestem pokonany. „ jestem poruszony!. . 
Kocham cię, niewdzięczna, nadal cię kocham') 

LUCIA 
{odzysku1ąc świadomość. do Alisy) 
{Miałam nadzieję, że życie 

Odbierze mi przerażenie „ 
Lecz śmierć nie przybywa na pomoc ... 
Wciąż żyję, ku swej rozpaczy' 
Z oczu spadła zasłona . 

Zdradziły mnie ziemia i niebo' 
Chciałabym płakać , lecz nie mogę .. 
Nawet łzy mnie opuściły') 

ARTURO, RAIMONDO, ALISA, 
NORMANNO, CHÓR 
(Co za straszna chwila' 
Słów mi brak ... 
Gęsta chmura przerażenia 
Zdaje się słońce zakrywać' 
Jak róża usychająca 
Stoi między życiem i śmiercią .. 
Kto litości dla niej nie czuje , 
Ten ma w piersi serce tygrysa.) 

ENRICO, ARTURO, NORMANNO, 
KAWALEROWIE 
(rzucając się ze szpadami 
w kierunku Edgarda) 
Odejdź , nikczemny, 
Albo twa krew się poleje .. . 

EDGARDO 
(Dobywając szpady) 
Zginę , ale wraz z moją inna krew popłynie. 

RAIMONDO 
(stając pomiędzy nimi; władczym tonem) 
Uszanujcie w mojej osobie 
Boga groźny majestat. 
W Jego imieniu rozkazuję wam: 
Odrzućcie gniew i oręż; 
Pokój, pokój „. On gardzi 
Zabójcą; jest napisane: 
Kto mieczem drugiego ugodzi , 
Ten sam od miecza zginie . 
(Wszyscy odkładają szpady.) 

ENRICO 
{postępując kilka kroków w stronę Edgarda) 

Szaleńcze! 

Co cię przywiodło w nasze progi? 

EDGAR DO 
(wyniośle) 

Mój los, moje prawo .. 

ENRICO 
Nikczemny' 

EDGARDO 
Tak; Lucia wierność mi przysięgła . 

RAI MON DO 
(stając między nimi) 
Zapomnij o tej nieszczęsnej miłości: 
Lucia do innego należy. „ 

EDGAR DO 
Do innego! „ . Nie. 

RAI MON DO 
(Pokazuje mu akt ślubu.) 
Patrz. 

EDGARDO 
(przeczytawszy, patrzy na Lucię) 
Drżysz .. . jesteś zmieszana ... 
(wskazując na dokument) 
Czy to twój podpis? Odpowiedz. 
(głośnie1) 
Czy to twój podpis? 

LUCIA 
(głosem przypominającym jęk) 

Tak„ 

EDGAR DO 
(Dusząc w sobie wściekłość 
zwraca jej pierścień.) 
Niewierna, weż z powrotem 
Ten dowód swej miłości. 
Oddaj mi mój. 

LUCIA 
Przynajmniej .. 

EDGARDO 
Oddaj. 
(Oszołomiona Lucia ledwie pojmuje, 
co czyni: zdejmuje z palca pierścień, 
który Edgardo natychmiast zabiera.) 
Niebo zdradziłaś i miłość' 
(Rzuca pierścień na ziemię i depcze go.) 
Przeklęta niech będzie chwila, 
W której cię pokochałem .. 
Rodzie niegodziwy, obrzydły, 
Powinienem był od ciebie uciekać' . „ 
Ach! Niech Boska ręka gniewna 
Zniszczy was „ 

ENRICO, ARTURO, NORMANNO, 
KAWALEROWIE 
Szaleńcza zuchwałość .. 
Odejdź , uciekaj; gniew, co we mnie płonie 
Jeszcze tylko na mgnienie 
Wstrzymuje swe ciosy ... 

Już za chwilę sroższy i bardziej okrutny 
Spadnie na głowę twą znienawidzoną . 
Tak; zniewagi czarna plama 
Krwią twoją zmyta zostanie. 

EDGAR DO 
(rzucając szpadę i wystawiając pierś do 
swych wrogów) 
Zabijcie mnie i drużbą weselnym 
Uczyńcie zagładę 
Zdradzonego serca .. 
Krwią moją zlany próg 
Słodkim widokiem 
Będzie dla niewiernej' 
Depcząc moje martwe ciało 
Tym szczęśliwsza pójdzie do ołtarza' 

LUCIA 
(padając na kolana) 
Boże, ocal go„ 
W tak strasznej chwili 
Nieszczęśliwej wysłuchaj lamentów„. 
Oto błaganie niezmierzonego bólu , 
Dla którego na ziemi nie ma już nadziei .. 
Oto ostatnia prośba mego serca, 
Co na ustach mi kona' 

RAIMONDO, ALISA, DAMY 
(do Edgarda) 
Nieszczęsny, uciekaj.„ spiesz się„ 
Jej stan, swoje życie uszanuj. 
Żyj„. może ból twój zgaśnie 
Dla Boga litościwego 
Wszystko jest możliwe. 
Ile razy za jedno cierpienie 
Wiele radosnych chwil zsyłał' 
Idź , uciekaj' 
(Raimondo podtrzymuje Lucię, której 
udręka sięgnęła zenitu: Alisa i Damy 
otaczają ich. Pozostali idą za Edgardem 
aż do drzwi. Spada kurtyna.) 

AKTU 

SCENA 1 
Salon na parterze w wieży Wolferag. 
przylegający do westybulu. Stół bez 
żadnych ozdób i stare krzesło są jedynymi 
sprzętami. W głębi drzwi i otwarte okno. 
Jest noc, słychać odgłosy burzy. Edgardo 
siedzi przy stole, pogrążony 
w melancholijnych myślach. po jakimś 
czasie otrząsa się i patrzy przez okno. 

EDGARDO 
Straszna jest ta noc, 
Tak, jak mój los! 
(błyska się) 

Tak, grzmijcie , niebiosa„ 
Bijcie, gromy„. zburzony 
Niech zostanie porządek natury, 
Niech zginie świat.. 
Nie mylę się! 
W pobliżu słyszę tętent konia „ . staje .. 
Któż taki wśród burzy gróźb i gniewu, 
Któż może do mnie przybywać? 

SCENA2 
Enrico i Edgardo 

ENRICO 
(odrzucając płaszcz) 
Ja. 

EDGAR DO 
Co za zuchwałość! Ashton! 

ENRICO 
Tak. 

EDGAR DO 
W tych murach śmiesz 
Pokazywać mi się na oczy' 

ENRICO 
Jestem tu, by powiększyć twą udrękę. 
Czyż ty nie przybyłeś pod mój dach? 

EDGARDO 
Tu wciąż się błąka mego ojca 
Cień niepomszczony. 
I zdaje się grzmieć gniewem! 
Tu każdy powiew wiatru śmierć ci zwiastuje' 
Ziemia drży pod twą stopą' 
Próg ten przekraczając powinieneś się lękać, 
Jak ten, kto za życia schodzi, 
By w zamieszkać w swym grobie! 

ENRICO 
(z okrutną radością) 
Przed święty ołtarz, a potem 
Do małżeńskiego łoża powiedziono Lucię. 

EDGARDO 
(On rozdziera serce już zranione!„ 
Co za męka!. .. 
Jaka zazdrość') 

ENRICO 
Jest w łożu małżeńskim. 

EDGARDO 
Czego chcesz? 

ENRICO 
Słuchaj. 

Mój dom rozbrzmiewał szczęściem 
I okrzykami radości ; 

Lecz silniej do mego serca 
Zemsta przemawiała! 
Jechałem tu „ . pośród wichury 
Wciąż jej głos słyszałem, 
A wściekłość żywiołów 
Była odpowiedzią na moją wściekłość' 

EDGARDO 
(wyniośle, ze zniecierpliwieniem) 
Czego chcesz ode mnie? 

ENRICO 
Słuchaj. 

By ukarać zniewagę, 
Moich krewnych szpada mścicielska 
Już nad tobą zawisła .. 

Kto inny miałby cię zabić? Nigdy ... 
Ty wiesz, kto ma tego dokonać! 

EDGARDO 
Wiem, że nad ojca prochami 
Przysiągłem wydrzeć ci serce. 

ENRICO 
Tyl . 

EDGAR DO 
Tak. 
(ze szlachetną wzgardą) 
Kiedy? 

ENRICO 
Z pierwszym brzaskiem. 

EDGARDO 
Gdzie? 

ENRICO 
Wśród zimnych grobów Ravenswoodów. 

EDGAR DO 
Przyjdę. 

ENRICO 
Przygotuj się , że tam zostaniesz. 

EDGARDO 
Tam cię zabiję. 

ENRICO 
Z pierwszym świtaniem . 

EDGAR DO 
Z pierwszym świtaniem. 

OBAJ 
O, słońce, wzejdź prędzej .. 
Niech otoczy cię krwawa girlanda żałobna .. 
Oświetl nią pojedynek 
Śmiertelnej nienawiści i ślepego gniewu. 

EDGAR DO 
Przysiągłem, że wyrwę ci serce. 

ENRICO 
Szpada już wisi nad tobą. 

EDGAR DO 
Wśród grobów Ravenswoodów. 

ENRICO 
Przybędę o świcie. 

OBAJ 
Duch szatański , 
Wzywając do zemsty, 
Zawładnie naszymi duszami. 
(Wichura nasila się.) 
Od ryku grzmotów, od wichru wycia 
Straszliwszy jest gniew, 
Co płonie w mym sercu. 
(Enrico odjeżdża, Edgardo wychodzi.) 
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SCENA3 
Sala jak w akcie pieiwszym. Z przyległych 
komnat słychać wesołą muzykę taneczną. 
W głębi sceny widać tłum mieszkańców 
zamku Ravenswood. Nadchodzą 
Kawalerowie i łączą się w grupy 

CHÓR 
Wznieśmy okrzyk niezmierzonej radości. 
Niech obiegnie Szkocję od brzegu do brzegu 
I ostrzeże naszych wrogów przewrotnych, 
Że gwiazdy wciąż jeszcze są nam przychylne. 
Że silniejszymi, że szczęśliwszymi 
Czyni nas powiew boskiej łaskawości. 

SCENA4 
Raimondo, Normanno, ci sami. 

RAI MON DO 
{zdyszany, idąc chwiejnym krokiem) 
Przestańcie ... 
Ach , przestańcie się radować .. 

CHÓR 
Jesteś blady!... Nieba' 
Z czym przychodzisz? 

RAI MON DO 
Straszna nowina! 

CHÓR 
Lęk nas mrozi' 

RAIMONDO 
(Pokazuje gestem, by wszyscy go otoczyli.) 
Z komnat, do których Lucię 
Zaprowadziłem z jej mężem , 

Lament... krzyk usłyszałem , 

Jakby umierającego' 
Pobiegłem tam prędko : 

Ach! Nieszczęście! 

Arturo na ziemi leżał niemy, 
Zimny, krwią zbroczony' 
A Lucia sztylet trzymała , 

Należący do zabitego! .. 
(powszechne przerażenie) 
Wzrok utkwiła we mnie .. 
„Gdzie mój mąż?" - spytała. 

Na jej bladych licach uśmiech błysnął' 
Nieszczęsna! 

Rozumem władać przestała!. . 

WSZYSCY 
Co za okropne zajście!.. 
Ogarnia nas przerażenie! 
Nocy, okryj to straszne nieszczęście 

Swym ciemnym, gęstym całunem . 

Niech ta prawica krwią splamiona 
Nie ściągnie na nas gniewu Bożego . 

RAIMONDO 
Oto ona. 

SCENA5 
Lucia, Alisa, ci sami. 
(Lucia ubrana jest w podkasaną białą 
szatę, ma potargane włosy i śmiertelnie 
bladą twarz. Majaczy) 
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CHÓR 
(Wielkie nieba' 
Zdaje się , jakby z grobu wyszła') 

LUCIA 
Słodki dżwięk uderzył mnie jego głosu !. . 
Ach, ten głos tu, do serca mi spłynął! 
Edgardol Znów jestem twoja; 
Uciekłam od twych wrogów .. 
Pierś mi ściska obręcz lodowata .. . 
Drży każdy nerw!. .. 
Stopa się chwieje'·· 
Koło żródełka siądż na chwilę 
Wraz ze mną .. O, ja nieszczęsna ' 

(przerażona) 
Widmo straszliwe wstaje i nas rozdziela' 
Schrońmy się tutaj, Edgardo, 
U stóp ołtarza ... 
Różami cały obsypany' ··· 
Słyszysz niebiańską harmonię, 

Powiedz? 
Ach, to hymn weselny rozbrzmiewa! .. . 
Nasz ślub się zbliża'·· 
Taka jestem szczęśliwa' 
Tak wielką radość czuję , 

Nie mogę jej wypowiedzieć! 

Palą się kadzidła ... 
Płoną swięte pochodnie dokoła I 
Oto kapłan!. .. Podaj mi dłoń ... 
Radosny dzień' 
Nareszcie jestem twoja , a ty mójl 
Bóg mi ciebie daruje .. 
Każda radość z tobą dzielona 
Bardziej cieszyć będzie ... 
Niebios łaskawych uśmiechem 
Stanie się nasze życie! 

RAIMONDO, ALISA, CHÓR 
(wznosząc ręce do nieba) 
Panie, zlituj się nad nią w tak strasznej chwili! 

RAIMONDO 
Idzie Enrico. 

SCENA6 
Enrico, Normanno, ci sami. 

ENRICO 
(nadbiegając) 

Mówcie: prawdąjest to okropne zajście? 

RAIMONDO 
Prawdą, niestety' 

ENRICO 
Przewrotna!.. 
Poniesiesz zasłużoną karę .. 
(rzucając się w stronę Lucii) 

CHÓR 
Stój ... 

RAI MON DO 
Nieba!... Nie widzisz, w jakim jest stanie? 

LUCIA 
(wciąż majacząc) 
Czego pragniesz? 

ENRICO 
(patrząc na Lucię) 
Jaka blada! 

RAI MON DO 
Jest obłąkana. 

ENRICO 
Wielki Boże' 

LUCIA 
O, ja nieszczęsna 1 

RAI MON DO 
Drżeć powinieneś , okrutny, o jej życie . 

LUCIA 
Nie patrz na mnie tak srogo .. 
Podpisałam ten akt, to prawda ... 
W gniewie straszliwym, 
Mój Boże' Depcze pierścień! .. 
Przeklina mnie'··· Ach' 
Ofiarą byłam okrutnego brata ; 
Lecz zawsze cię kochałam „ 

Przysięgam ... Edgardo .. 
I kocham cię nadal. 

ENRICO, RAIMONDO 
Panie, zlituj się nad nią! 

LUCIA 
O kim mówisz? Arturo! 
Ach! Nie uciekaj .. zlituj się' 
Nie uciekaj„. przebacz. „ 

ENRICO, RAIMONDO, CHÓR 
Nieszczęsna' Zlituj się, Panie . 

ENRICO 
Lucia!. „ Lucia! .. Wielki Boże' 

RAIMONDO, CHÓR 
Co za straszna noc' 

LUCIA 
(klęka) 
Ach! Nie uciekaj , Edgardo' 
Obmyj gorzkimi łzami 
Moje ziemskie przybranie, 
Gdy ja modlić się będę 
Za ciebie tam, w niebiosach. 
Dopiero, gdy przybędziesz 
Raj pięknym się dla mnie stanie! 

RAIMONDO, ALISA, CHÓR 
Nie zdołam dłużej łez wstrzymywać' 

ENRICO 
(Dni wypełnione gorzkim płaczem 
Gotuje mi sumienie') 

LUCIA 
Chcę umrzeć obok ciebie, przy tobie' 
(Pada zemdlona.) 

ENRICO 
Zabierzcie ją stąd . Aliso, 
(do Raimonda) 

Księżę „. Czuwajcie przy nieszczęsnej: 

(Alisa i Damy wyprowadzają Lucię.) 
Ja nie jestem już sobą 
(Wychodzi bardzo przygnębiony) 

RAI MON DO 
(do Normanna) 
Ty szpiclu, ciesz się swym dziełem! 

NORMAN NO 
O czym ty mówisz? 

RAI MON DO 
Tak, pożogi, która szaleje i niszczy 
Ten dom nieszczęsny, 

Tyś pierwszą iskrę wzniecił. 

NORMAN NO 
Nie wiedziałem .. 

RAI MON DO 
Przelanej krwi, niegodziwcze, 
Tyś jest winieni. .. Ta krew 
Ciąży na tobie i już dłoń Najwyższego 
Podpisuje twój wyrok. 
Wynoś się stąd i drżyj! 
(Raimondo podąża za Lucią; Normanno 
idzie w przeciwnym kierunku.) 

SCENA 7 
Zewnętrzna strona pałacu Wolferag 
z drzwiami. Widać oświetlony apartament. 
Groby Ravenswoodów. Noc. 

EDGAR DO 
Grobowce moich przodków, 
Ostatniego potomka 
Rodu nieszczęsnego 
Przyjmijcie do siebie. 
Zgasł gniewu krótki ogień .. 
Na cios nieprzyjacielskiej szpady 
Wystawić się pragnę . 

Życie stało się dla mnie 
Nieznośnym ciężarem' „. 

Wszechświat cały 
Pustyniąjest dla mnie bez Lucii' „ 
Światłem pochodni wciąż jeszcze 
Jaśnieje zamek! Ach! 
Za krótka była noc na świętowanie' 
Niewdzięczna! 
Gdy mnie trawi rozpacz i ból , 
Ty śmiejesz się i weselisz 
U boku szczęśliwego małżonka! 
Ty w samym sercu uciech, 
Ja na progu śmierci! 
Wkrótce zapomniany grobowiec 
Udzieli mi schronienia„. 
Ani jedna łza litości 
Nie spadnie na niego' .. 
Nawet od zmarłych , nieszczęsny, 
Nie otrzymam pocieszenia! 
Ty też , ty też zapomnij 
O tym marmurze wzgardzonym: 
Nigdy tędy nie przechodż , okrutna, 
Ze swym mężem u boku „ 
Uszanuj chociaż prochy 
Tego. kto umarł przez ciebie. 
Przez ciebie umieram, okrutna. 

SCENA8 
Mieszkańcy Lammermooru od strony 
zamku, Edgardo. 

CHÓR 
Nieszczęsna' Los okrutny! 
Nie ma dla niej nadziei! 
Nie doczeka już zmierzchu 
Tego dnia, który wstaje! 

EDGAR DO 
Wielkie nieba!.. 
Powiedzcie, kogo opłakujecie? 
Na litość Boską, mówcie! 

CHÓR 
Lucię. 

EDGAR DO 
(wstrząśnięty) 

Lucię? Dalej, odpowiadajcie . 

CHÓR 
Tak: biedactwo umiera. 
Ślub był dla niej zgubą . 
Do obłędu przywiodła ją miłość .. 
Oto nadchodzi jej ostatnia godzina, 
A ona ciebie wzywa „ . za tobą płacze„ . 
Nie doczeka już zmierzchu 
Tego dnia, który wstaje' 

EDGAR DO 
Ach' Lucia! Umiera' Lucia! 
(słychać długie i monotonne 
bicie dzwonu pogrzebowego) 

CHÓR 
Już słychać dzwonu 
Żałobne bicie! 

EDGARDO 
Ach„. ten dżwięk w serce uderza! 
Mój los przesądzony!. „ 
Zobaczyć ją jeszcze pragnę , 

Zobaczyć ją, a pntem 
(Chce iść.) 

CHÓR 
(zatrzymując go) 
Boże! Co robisz, szalony! 
Ach! Nie czyń tego„ 
Opamiętaj się. 

(Edgardo wyswobadza się siłą, 
Robi kilka szybkich kroków, żeby wejść 
do zamku; jest już na progu. gdy ze środka 
wychodzi Raimondo.) 

SCENA OSTATNIA 
Raimondo, ci sami 

RAIMONDO 
Dokąd biegniesz, nieszczęsny? 
Nie ma jej już na ziemi. 

EDGARDO 
Lucia! Nie ma jej już na ziemi?„. 
Więc ona?„. 

RAIMONDO 
Jest w niebie. 

EDGARDO 
Nie ma już Lucii! 

CHÓR 
Nieszczęsny! 

EDGARDO 
(Ocknął się. ) 

Ty. co do Boga wzleciałaś , 
Duszo kochająca, 
Zwróć się ku mnie, pogodna; 
Twój ukochany wyruszy z tobą 
Chociaż wojnę okrutną 
Złość ludzka nam wytoczyła , 

Choć rozdzieleni zostaliśmy za ziemi, 
Bóg w niebie nas połączy. 
Idę do ciebie„ . 

RAI MON DO 
Szalony!.„ 

RAIMONDO, CHÓR 
Co czynisz!„ 

EDGAR DO 
Umrzeć pragnę . 

RAIMONDO, CHÓR 
Opamiętaj się' 

EDGAR DO 
Nie! 
(Zadaje sobie cios.) 

RAI MON DO 
Coś ty uczynH? Nieszczęsny! 
Zwróć myśl ku niebu. 

RAIMONDO, CHÓR 
Zgroza! 

CHÓR 
Ach, straszliwy' „. Ach, okrutny los!.. 

RAI MON DO 
Boże , wybacz mu ten straszny czyn. 

EDGAR DO 
(słabym głosem) 
Idę do ciebie„. duszo najpiękniejsza „. 

Zwróć się do swego ukochanego. 
Chociaż złość ludzka .. . 
Tak straszną wojnę„ 
O, duszo najpiękniejsza , 
Połączy nas Bóg w niebie. 
(Pada i umiera.) 

Pr.r.eklad: 
Anna Makuracka 
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- Dzieło Donizettiego powstało na kanwie powieści Narze
czona z Lammermooru Waltera Scotta, pisarza niesłychanie 
popularnego w tamtej epoce. W wersji operowej nie ma, co 
prawda, tego co było silą jego opowieści: opisów przyrody, 
starannie przedstawionego tła obyczajowego. Odnajdziemy 
jednak to, co fascynowało współczesnych Scottowi czytelni
ków: średniowieczną, mroczną scenerię . 

- Ale widzianą oczami romantyków, ta wizja odbiega 
od tego, czym naprawdę było średniowiecze. Próbuję 
przedstawić ów wyimaginowany świat, dodając ironię 
typową dla romantyzmu niemieckiego i ,polskiego, któ
rą odnajdziemy choćby u Norwida i Słowackiego. Będą 
więc w przedstawieniu mroczne parki i księżyce, gro
bowce li gwiazdy, ale pokazuję to oczami Łucji. Obraz 
świata zmienia się zatem wraz z psychologicznymi prze
mianami samej bohaterki. Najpierw jest pełen nadziei, 
wręcz entuzjazmu, widziany z lotu ptaka, bo miłość po
zwala jej niemal fruwać. Potem dla Łucji świat przewra
ca się do góry nogami. Nie rezygnuję z romantycznego 
anturażu, ale pamiętam, że dzisiaj lepiej mroczny świat 
Waltera Scotta kreuje kino, by wspomnieć choć Brave
heart Mela Gibsona, oparty także na jego powieści. 

- Wielu krytyków porównuje Łucję z Lammermooru z trage
diami Szekspira, bo takjak u niego można tu odnaleźć ciem
ne strony ludzkiej duszy. Najczęstsze są jednak skojarzenia 
z Romeo i Julią. 

- Nie dla mnie. Szekspir przedstawił historię czystej mi
łości, umieszczonej wprawdzie w pewnym kontekście 
historyczno-społecznym, ale ważniejszy jest fakt, że 

mimo tragicznego finału w Romeo i Julii miłość wygry
wa. Natomiast Łucja to opowieść o kompromisie, sio
stra poświęca się dla brata, płacąc za to wysoką cenę. 

- Ale tak jak w Romeo i Julii mamy dwa zwaśnione rody 
i małżeństwo zawarte pod przymusem, które ma być ukoro
nowaniem rodowych ambicji . 

- Jednak Julia zgadzając się na ślub, decyduje się na 
pewien postęp. Łucja zaś idzie do ślubnego ołtarza 
wskutek intrygi z fałszywymi listami, podsuniętymi jej 
przez Henryka. Ona kocha brata, może zatem siostrzana 
miłość, interes oraz honor rodu są dla niej ważniejsze? 
Porównań szukać należałoby raczej w tragedii greckiej, 
gdyż Łucja musi zdobyć się na poświęcenie w obronie 
innych wartości. Rezygnuje z Edgara dla dobra rodzi
ny. Dla mnie jest to bardziej współczesne niż czysta 
miłość Julii, w którą nie bardzo wierzę. Staliśmy się 

społeczeństwem kompromisu, więc kobieta dokonują
ca wyrzeczeń jest nam bliższa. Związek Łucji z bratem 
jest w ogóle bardzo skomplikowany, ale i bardzo opero
wy zarazem. Henryk to postać bardzo ważna. W operze 
nie ma ostatniej sceny powieści, kiedy zjawia się on za 
póżno i nie może dojść do jego pojedynku z Edgarem. 
Dodaję jąjednak w przedstawieniu. 

- Czyż zatem nie mówimy znów o operowej konwencji, na
kazującej barytonowi spełniać rolę czarnego charakteru, 
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który dwojgu zakochanym staje na drodze do szczęścia? 
Z tego, co pan mówi, wnioskuję , że próbuje pan usprawie
dliwić Henryka? 

- Dla mnie jest on mężczyzną totalnie pogubionym. Mam 
nadzieję, że uda mi się pokazać jego poplątany charak
ter. Stracił majątek, nieważne czy w karty, czy przez złe 
przymierza polityczne. Musi więc poświęcić własną sio
strę, której się boi, którą szanuje i bardzo kocha. Cierpi 
tak samo jak ona. To człowiek słaby, któremu przypisa
no najmocniejsze słowa w operze, co jest jedynie wy
razem udawanej siły. Podkreślam, że sprzedaje siostrę, 
z czego sam zdaje sobie sprawę. Interesuje mnie także 
jego stosunek do Artura, który z kolei wie, po co przy
bywa. Płaci za rękę Łucji, może więc pozwolić sobie na 
upokorzenie !Henryka, którego z pogardą też traktują 
dworzanie i służba, bo zapewne od roku nie płaci jej za 
pracę. Tytułową bohaterką opery Donizettiego jest ko
bieta, ale tak naprawdę to mężczyzna jest motorem zda
rzeń i może pod tym względem Łucja z Lammermooru 
przypomina tragedie szekspirowskie. 

- Chyba jednak nie docenia pan Łucji. Już pierwsze jej wej
ście pokazuje, że odgrywa kluczową rolę. I rzeczywiście jest 
kobietą z charakterem. Zna legendę związaną z parkową 
studnią: przed laty kobietę z jej rodu zabił kochanek, a ciało 
wrzucił do wody, od tej pory duch dziewczyny pojawia się 
przy fontannie . Łucji to jednak nie przeraża , wierzy, że jej 
miłość przyniesie szczęście . 

- Przypomina Tatianę z Eugeniusza Oniegina, na której 
życie też mają wpływ lektury. Łucja, być może, chciała
by zginąć z miłości tak jak bohaterka owej legendy. Ta 
scena pokazuje więc, że Łucja nie boi się ryzyka. Hen
ryk o tym wie, gdyż już wcześniej siostra nie zgodziła 
się na propozycję małżeństwa z Arturem. W XIX wieku 
osiemdziesiąt procent kobiet poddałoby się, postąpiło
by zgodnie z wolą rodziny. Tymczasem Łucja nie chce 
wyjść za mężczyznę, którego wybrała rodzina. Podjęła 
określoną decyiję i brat do końca szanuje jej zdanie. 
Henryk musi zatem wymyślić pułapkę, by zmienić sytu
ację. Łucja podpisuje ślubny kontrakt, ale tylko dlatego, 
że dowiedziała się, iż Edgar jej nie kocha. Warto zwrócić 
uwagę, że Donizetti także podkreśla silny charakter Łu
cji. Długo myślałem nad sceną jej rozmowy z bratem. 
Rozpoczyna się piękną, delikatną muzyką do momentu 
odezwania się Łucji. Wtedy w orkiestrze rozpętuje się 
piekło, w tym więc tkwi klucz do zrozumienia jej charak
teru. Tak chc,iał sarn Donizetti, swej bohaterce przypi
sał dynamiczną partię orkiestrową, która uspokaja się 
dopiero w scenie szaleństwa. Jeśli zaś wsłuchać się w 
scenę zaślubin, w niej pojawia się ironia, o której mówi
łem wcześniej. W radosnej muzyce z Łucją pojawia się 
motyw niemalże żałobnego marsza. 

- Takie spojrzenie kłóci się z tradycyjnym spojrzeniem na 
Łucję z Lammermooru. Mimo barwnego tła historycznego 
i pewnej widowiskowości zwykło się uważać , że to opera 
niemalże kameralna , a na pewno liryczna, pokazującą we
wnętrzny portret tytułowej bohaterki . Pan uważa , że jest on 

bogatszy i bardziej złożony. Liryczną. złamaną życiem Łucję 
Donizettiego przedstawi pan zatem dopiero w scenie obłę
du? 

·Tak, bo wówczas ona już o nic nie walczy. Jest słaba. 

- Jak pokazać romantyczne szaleństwo we współczesnym 
teatrze? Scena obłędu jest kwintesencją XIX-wiecznej opery 
oraz operowego zachowania na scenie. 

- Trzeba okazać pełne zaufanie wykonawczyni. Reży
ser może mieć mnóstwo pomysłów, ale ta scena jest 
tak dobrze napisana dramaturgicznie i muzycznie, że 
należy jej uważnie posłuchać razem ze śpiewaczką. 
Chciałbym odwołać się romantycznych wizji obłędu, ale 
Łucji pozwolę na dowolność w interpretacji szaleństwa. 
W swojej pracy reżyserskiej walczyłem na przykład z 
wykonawczyniami partii Lady Makbet i zawsze niewiele 
miałem do powiedzenia. Budowaliśmy pewne rozwiąza
nia sceniczne podczas prób, ale na przedstawieniu oka
zywało się, że one nie potrafiły tego zrealizować. Teraz 
wolę uprzedzić takie sytuacje i popracować jedynie nad 
pewnymi załamaniami nastrojów zapisanymi w muzyce. 
Ale chyba rzeczywiście tę sytuację trzeba rozegrać na 
proscenium tak, żeby widz mógł usłyszeć każdą wy
śpiewaną nutę. 

- Na tym zresztą polega pułapka zastawiona na reżysera w 
nie tylko w tej scenie Łucji z Lammermooru. Może mieć on 
dziesiątki pomysłów, ale obcuje z operą belcanta. Najważ
niejsze w niej jest to, co zostało ukryte między nutami. Jeśli 
śpiewak potrafi to wydobyć, reżyser przestaje być ważny. 
Poszczególne partie można poprawnie odśpiewać i nic z 
tego nie wyniknie, a muzyka Donizettiego okaże się wręcz 
nudna. Jeśli jednak wykonawca dotrze do jej sedna, wów
czas w melodyjnych frazach odkryje napięcia psychologicz
ne i prawdziwe ludzkie emocje. 

• Pracując z różnymi obsadami widzę, jak każda z wy
konawczyń podchodzi do swej Łucji z innym doświad
czeniem, z inną dojrzałością. Fascynujące jest również 
to, że każda inaczej rozumuje muzycznie. Jedna pragnie 
się popisać, druga odnależć głębię, inna dżwiękami ula
tującymi w pustą przestrzeń chce pokazać wypalone 
serce Łucji. Moja rola polega na tym, by poszczególne 
interpretacje oczyścić z efekciarstwa, przesadnego me
lodramatyzmu, pewnej sztampy wynikającej z własnego 
doświadczenia lub podpatrywania innych śpiewaczek. 
Przykładowo, od Marii Callas można się wiele nauczyć, 
ale też i przejąć jedynie pewną zewnętrzność; dramatur
gicznie ona była inna w każdym przedstawieniu, bo inne 
były tego wieczoru jej relacje z partnerami na scenie, 
miała inny nastrój, inne doświadczenia stawały się dla 
niej ważne. 

- Mówi pan o Marii Callas, ja natomiast kilkakrotnie widzia
łem na żywo inną słynną Łucję - Editę Gruberovą. W scenie 
obłędu zdumiewała bogactwem interpretacyjnych niuansów, 
nigdy nie byłem w stanie przewidzieć , jak do końca ją roze
gra. 

• Są artystki działające jak sprawne maszynki. Wyśpie
wają wszystkie dżwięki, tylko co z tego? Scena obłędu 
jest wówczas zawsze tak samo perfekcyjna, co oznacza, 
że poza nutami - o czym wcześniej mówiliśmy • nic w 
niej nie ma. Nie boję się pracować z rożnymi wykonaw
czyniami pod warunkiem, że każda zrozumie, iż w tym 
fragmencie Łucji należy spojrzeć w głąb siebie. Daję im 
przestrzeń, na której mogą grać, ale najpierw oczekuję 
od nich propozycji. 

- Zaczynam rozumieć , dlaczego wielu współczesnych insce
nizatorów unika takich oper jak Łucja z Lammermooru. One 
wymagają dialogu między wykonawcami a reżyserem , który 
nie może do końca narzucić swojej woli. 

·Jest to możliwe na przykład w recytatywach. Kiedy by
łem młodszy, usiłowałem dyktować śpiewakom pewne 
rozwiązania, ale zawsze ponosiłem porażkę. Okazywało 
się, że przy stresie, przy kontakcie z dyrygentem, przy 
pełnej widowni moje pomysły były niemożliwe do wy
konania. Musiałem godzić się na kompromisy. Teraz 
wiem, że inaczej ustawia się na scenie artystka śpiewa
jąca filato, inaczej ta, która strzela wysokimi dźwiękami. 
W wielu operach reżyser może pójść na całość; tu trze
ba tak ustawiać artystów, by mieli kontakt z dyrygentem. 
To opera belcanto, a nie taka, w której najważniejsza jest 
treść. Donizetti był jednak wspaniałym kompozytorem: 
pozwalał zarówno na teatr, jak i na śpiew. Sam wyznaczył 
granice i wskazał, gdzie może działać reżyser, gdzie zaś 
powinien on pozwolić wykonawcom zaśpiewać . Nawet 
gdybym starał się postępować inaczej i tak poniósłbym 
klęskę. Są opery, w których mogę robić wszystko, ale 
i takie jak Łucja, w których nie należy niszczyć pięknego 
śpiewu. 

- Lubi Pan momenty, kiedy musi poddać się muzyce? 

• Lubię w ogóle sytuacje limitowane, które od początku 
wytyczają mi ścisłe granice. To pozwała lepiej organizo
wać pracę. Wolę od razu mieć określony budżet insce
nizacji; a to, czy będzie on niski czy wysoki ma mniejsze 
znaczenie. Muszę też wiedzieć, ile mam czasu na próby; 
nawet jeśli otrzymam dwa dni, chcę ustawić mój spek
takl tak, by był jak najlepszy. Jeśli wykonawca głównej 
roli przyjeżdża na jeden dzień, muszę poprowadzić jego 
postać tak, by przeistoczył się w nią w krótkim czasie. 
Opera jest zresztą sztuką, w której nagłe zastępstwa 
wykonawców zdarzają się często. Nie mogę więc wymy
ślić inscenizacji pod czyjąś konkretną fizyczność, gdyż 
w przypadku zmiany obsady ta koncepcja upada i widz 
może uznać, że jestem kiepskim reżyserem. Sytuacje, w 
których mam pełną swobodę, w rzeczywistości są uto
pijne. Limity w teatrze zawsze istnieją, tylko nie zawsze 
dowiadujemy się o nich odpowiednio wcześniej. 

Rozmawiał 
Jact:k Marczyr'iski 
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WILL 
CRUTCHFIELD 
Dyrygent amerykański. Swoją przygodę 
z muzyką rozpoczynał jako korepetytor 
solistów i pianista. W połowie lat 80. zo
stał najmłodszym krytykiem muzycznym 
w historii gazety The New York Times 
Jako dyrygent debiutował na małych sce
nach i w konserwatoriach muzycznych. 
W 1997 roku objął stanowisko dyrektora 
ds. opery Międzynarodowego Festiwa
lu Muzycznego Caramoor i sprawuje je 
do dziś . Był też dyrektorem muzycznym 
Opera de Colombia w Bogocie (1999-
-2005) . Dyrygował gościnnie w wielu 
amerykańskich i zagranicznych teatrach 
operowych, m.in. w: Canadian Opera 
Company (Tankred z Ewą Podleś) , Wa
shington Opera (Juliusz Cezar z Hei-Ky
ung Hong), Minnesota Opera (Capuleti 
i Montecchi, Traviata) , Baltimore Opera 
(Kopciuszek, Czarodziejski flet w insce
nizacji Wernera Herzoga), Florida Grand 
Opera (Don Pasquale) , L'Opera Fran9ais 
de New York (Pelerins de la Mecque 
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Glucka), Mark Morris Da11ce Group (Dydona i Eneasz), Wolf Trap Opera (Rzekoma 
ogrodniczka), State Theatre Pretoria (Cyrulik sewilski) oraz Orquestra Filarmonica 
de la Gran Canaria (Norma). Dyrygował też wykonaniami takich oper, jak: Dziewica 
z jeziora , Lukrecja Borgia , Sroka złodziejka i Otello Rossiniego, Pirat Belliniego, Dei
damia Haendla, Parys i Helena Glucka oraz Elisabeth Donizettiego; a ostatnio: Truba
dura Verdiego (z Ewą Podleś w roli Azuceny), Wesela Figara Mozarta, Don Pasqua/e 
i Lindy z Chamonix Donizettiego, a także koncertami symfonicznymi w Nowym Jorku 
i Columbii . W Caramoor zaprezentował amerykańską premierę Lunatyczki Belliniego 
oraz Traviatę Verdiego. Prowadził także działalność pedagogiczną Wykładał w trzech 
najważniejszych szkołach muzycznych Nowego Jorku (Juilliard , Manhattan i Mannes). 
Niestety, obowiązki wiążące się z jego licznymi podróżami spowodowały rezygnację 
z zajęć pedagogicznych. W miesiącach letnich natomiast pracuje z młodzieżą w Ca
ramoor. Wśród śpiewaków, którzy zaczynali swoje kariery pod jego okiem, byli m.in.: 
Vivica Genaux, Nancy Herrera, Marguerite Kru li, Bruce Fowler, Daniel Mobbs, Georgia 
Jarman, Patricia IRisley, Yeghishe Manucharyan, Olga Makarina, Kate .Aildrich i Ale
xandra Deshorties. Chociaż koncentruje się przede wszystkim na operze, z równym 
powodzeniem występuje w repertuarze symfonicznym. Dyryguje dziełami takich kom
pozytorów, jak: Bartók, Beethoven, Britten, Mahler, Mendelssohn, Strauss i Schubert, 
koncertując z wieloma orkiestrami w USA 1i Ameryce Łacińskiej . Jego głos znany jest 
słuchaczom programu radiowego, który prowadzi w przerwach przedstawień z Metro
politan Opera. W naszej Operze Narodowej zadebiutował w 2006 roku wznowieniem 
Tankreda Rossiniego, a następnie przygotował premiery Cyrulika sewilskiego Rossi
niego (2007) i Łucji z Lammermooru Donizetiego (2008). (Fot z archiwum artysty) 

MICHAŁ 

ZNANIECKI 
Reżyser. Studia rozpoczął w warszaw
skiej PWST Następnie kontynuował je na 
Uniwersytecie w Bolonii u Umberto Eco. 
Kolejnym ważnym etapem w jego karierze 
stały się studia pod kierunkiem Giorgio 
Strehlera w Teatra Piccolo di Milano. W 
krótkim czasie jego umiejętności reżyser
skie potwierdził debiutancki spektakl w 
mediolańskiej La Scali , oparty na muzyce 
Monteverdiego; jako zaledwie 24-latek stał 
się najmłodszym reżyserem debiutującym 

w najsłynniejszym włoskim teatrze opero
wym. Uznany w 1995 roku za największy 
talent reżyserski roku, zaczął utwierdzać 
swoją pozycję w teatrach operowych i dra
matycznych we Włoszech , Francji , Irlandii 
i Polsce. Jest twórcą ponad 100 spektakli 
muzycznych i dramatycznych. W teatrze 
operowym, oprócz realizacji klasycznych 

pozycji repertuarowych, takich , jak: Don Pasquale, Carmen. Straszny dwór, Macbeth, Si
mon Boccanegra. Bal maskowy. Otello i Rigoletto, pasjonuje się odkrywaniem i realizacją 
dzieł rzadko wystawianych i nieznanych, wśród których były: Chopin Oreficego (na na
szej scenie, 1997), Maddalena Prokofiewa, Drei Pintos Mahlera, Ożenek Musorgskiego, 
Żydówka Halevy'ego czy Flaminio Pergolesiego. W ostatnich sezonach pojawiał się jako 
reżyser i scenograf na scenach Opery Rzymskiej, Tu ryńskiej , Bolońskiej, Sardyńskiej , a 
także i Wrocławskiej , gdzie entuzjastycznie została przyjęta jego inscenizacja Gosi fan 
tutte Mozarta. Pod koniec 2006 roku kolejne jego produkcje dzieł Mozarta zamknęły rok 
poświęcony temu geniuszowi: Ascanio in Alba w Modenie i Don Giovanni w Bresci, Pavi, 
Como, Cremonie, ale przede wszystkim w Paryżu (Massy) i ponownie Gosi fan tutte , 
tym razem na Sycylii. Rok 2007 rozpoczął spektaklem Cyrano de Bergerac z Placidem 
Domingo w roli tytułowej, zrealizowanym w Walencji i zarejestrowanym w systemie high 
definition na DVD. W Polsce wielką popularność przysporzyła mu plenerowa „superpro
dukcja" Napoju miłosnego Donizettiego zrealizowana przez Operę Wrocławską Jego 
Zamek Sinobrodego, którym Opera w Bilbao zainaugurowała sezon 2007/08 zapoczątko
wał stałą współpracę reżysera z tym ważnym europejskim teatrem. Zrealizował Rigoletta 
Verdiego we Wrocławiu , Gosi fan tutte w Bilbao. W planach reżysera znalazły się kolejne 
inscenizacje operowe w Krakowie i Wrocławiu , w Bilbao, Bolonii, Madrycie, Neapolu, 
Santander ·i Trieście , a także liczne spektakle dramatyczne. (Fot Marek Grotowski) 
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FRANCA 
SQUARCIAPINO 
Włoska projektantka kostiumów. Zdobyła 
wszechstronne wykształcenie humani
styczne. Sludiowała prawo i zgłębiała 
wiedzę o teatrze . Uczyła się sztuki aktor
skiej i tańca. Po trzyletnim kursie aktorskim 
w telewizji włoskiej grała nawet w wielu 
przedstawieniach. Miała 22 lata kiedy 
poznała scenografa Ezia Frigerio, który stał 
się nie tylko jej mistrzem, ale i towarzyszem 
życia. U jego boku odkryła fascynujący 
świat kostiumów i rozwinęła się jako samo
dzielna projektantka. W 1970 roku spotkała 
Giorgia Strehlera, który wywarł ogromny 
wpływ na jej dalszą twórczość . Pracowała 

z nim potem wielokrotnie, głównie w me
diolańskiej La Scali , ale także w Theatre 
du Chatelet i Odeonie w Paryżu oraz w 
Piccolo Teatro w Mediolanie. Na długiej 
liście reżyserów, z którymi współpracowała 
na scenach świata znależli się również : 
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Gilbert Deflo, Nuria Espert, Piero Faggioni , Lluis Pasqual, Sandro Bolchi , Liliana Cavani, 
Robert Wilson, Peter Stein, Andriej Konczałowski, Jorge Lavelli, Roger Planchor;i, Nicolas 
Joel, George Wood, Walter Pagliano, Nuria Espert, Mario Gas. Projektowała kostiumy do 
przedstawień baletowych Rudolfa Nurejewa (Jezioro łabędzie), Rolanda Petit (Kankan, 
Błękitny anioł, Upiór w operze. Kot w butach) i innych choreografów. Jej kostiumy były 
ozdobą przedstawień w takich teatrach operowych, jak: Metropolitan Opera, Opera 
Paryska, Covent Garden, Theatre de la Monnaie, Opera de Lyon, Scottish Opera, Teatro 
de la Zarzuela w Madrycie, Theatre du Chatelet, Glasgow Opera, Opera Bastille i Teatro 
Liceo w Barcelonie. Pracowała też w Japonii i wielu innych teatrach na świecie . Tworzy 
też własne scenografie, ale przede wszystkim współpracuje jako twórca kostiumów przy 
realizacjach scenograficznych Ezia Frigerio. Razem pracowali też w naszym teatrze nad 
inscenizacją plastyczną Śpiącej królewny Czajkowskiego w choreografii Jurija Grigoro
wicza (1996) i Rigoletta Verdiego (1997). Z dorobku filmowego artystki na plan pierwszy 
wysunąć należy wspaniałe kostiumy do Cyrana de Bergeraca w reżyserii Jean-Paula 
Rappeneau, za które otrzymałam.in. Europejską Nagrodę Kina, Cezara i Oscara. Zre
alizowała również kostiumy do filmów: Louis Enfant Roi w reżyserii Rogera Planchon, 
Le colonel Chaber! Yvesa Angelo i L'ussaro sui fetto Jean-Paula Rappeneau. W 1997 
roku zdobyła Nagrodę Goyi za kostiumy do filmu La cameriera del Titanic. Wśród wielu 
wyróżnień jakie otrzymała są też trzy Srebrne Wstążki , przylrilawane corocznie przez 
włoskich krytyków filmowych . (Fot. Piotr Nowak) 

BOGDAN 
GOLA 
Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiuto
wał jako kierownik chóru Opery Śląskiej 
w Bytomiu (1976-1982). Potem kierował 
chórami: Filharmonii im. J Elsnera w 
Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" , 
Akademii Muzycznej w Katowicach oraz 
Chórem Teatru Wielkiego w Warszawie. 
Był •twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All An
tico (1976-1986), specjalizującego się w 
wykonywaniu muzyki renesansu i baroku, 
a także Chóru Polifonicznego Sacri Con
centus działającego w latach 1993-98 przy 
Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. 
Jego wachlarz zainteresowań jest bar
dzo szeroki: od gregoriańskiej monodii do 
monumentów Wagnera i Pendereckiego. 
Kierowany przez niego w latach 1985-95 
i ponownie od 1998 roku Chór Opery Na-

rodowej zdobył sobie trwałe uznanie krytyki i publiczności w kraju i za granicą (m.in . 
Berlin, Londyn, Moskwa, Paryż, Jerozolima, Tokio, Pekin, Hongkong). Artystyczny po
ziom tego zespołu utrwalony został na płytach Polskich Nagrań , Schwann Koch Inter
national, Studio Berlin Classic, CPO, EMI, CD-ACCORD, a także w TVP, ZDF, 3SAT 
i ARTE. Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami i znanymi reżyserami . Za dy
rekcji Roberta Satanowsk,iego na scenie warszawskiej zrealizował z Augustem Everdin
giem tetralogię Wagnera (1988-89). W swoich programach koncertowych sięga nie tylko 
do znanych dzieł oratoryjnych i chóralnych, ale także po stare, zapomniane kancjonały 
i kodeksy oraz partytury mistrzów polskiego baroku i romantyzmu (J Elsner, F. Gotschalk, 
S. Moniuszko, I. Reimann, J Stefani, J Wański i JM. Żebrowski). Przy realizacji nagrań 
archiwalnych tych programów dla TVP 2 współpracował z Orkiestrą Kameralną Concerto 
Avenna i czołowymi wokalistami scen polskich. Równolegle z pracą artystyczną prowadzi 
działalność pedagogiczną, którą rozpoczął w 1979 roku w katowickiej Akademii Muzycz
nej. Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym na wydziale edukacji muzycznej w war
szawskiej AMFC; w latach 1998-2004 był prodziekanem wydziału , a obecnie pracuje na 
stanowisku profesora zwyczajr;iego. W 2001 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk 
muzycznych. Za pracę artystyczną i pedagogiczną został uhonorowanym.in. Srebrnym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis''. (Fot. Juliusz Multarzyński) 
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WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Asystenci dyrygenta: Grzegorz Berniak, Wojciech Semerau-Siemianowski 
Współpraca reżyserska: Zofia Dowjat 
Współpraca scenograficzna: Luigi Scoglio . . 
Asystenci kostiumologa: Klaudia Konieczny, Tiziana Magris, Aldo R1pamont1 
Instruktor akrobacji powietrznych: Davide Riminucci 

Asystent reżysera: Jan Młodawski . , . 
Asystenci scenografa: Joanna Medyńska, Elwira Szyszka, Jadwiga Woyc1cka 
Dyrygent chóru: Mirosław Janowski 
Pianiści-korepetytorzy solistów: Miłosława Brzezińska, Helena Christenko, 
Maciej Grzybowski, Anna Marchwińska, Małgorzata Piszek 
Pianiści-korepetytorzy chóru: Ewa Goc, Maciej Rostkowski 
Inspicjenci: Teresa Krasnodębska, Andrzej Wojtkowiak 
Kierownik statystów: Wiesław Borkowski 
Kierownictwo produkcji dekoracji i kostiumów: Mariusz Kamiński 
Kierownictwo obsługi sceny: Stanisław Jurkiewicz, Andrzej Wróblewski 
Suflerzy: Lech Jackowski, Barbara Skowronek 
Przygotowanie polskiego tekstu na tablicę świetlną: Marzenna Domagało 
wg przekładu Anny Makurackiej 
Emisja tekstu na tablicy świetlnej : Katarzyna Fortuna 
Realizacja świateł: Stanisław Zięba 
Dźwięk: Iwona Saczuk, Adam Ciesielski 
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OBSADA I CAST 
LORD ENIRICO ASHTON, arystokrata szkocki I a Scotch nobleman 
MARCIN BRONIKOWSKI, MANEL ESTEVE, ADAM KRUSZEWSKI 

MISS LUCIA ASHTON, jego siostra I his sister 
IWONA HOSSA, OLGA MAKARINA, KATARZYNA OLEŚ-BLACHA, JOANNA WOŚ 

SIR EDGARDO Dl RAVENSWOOD, ostatni potomek swojego rodu/ last of his family 
PIOTR BECZAŁA, DARIUSZ STACHURA, EMMANUEL Dl VILLAROSA, ADAM ZDUNIKOWSKI 

LORD ARTURO BUCKLAW, wpływowy arystokrata I an influential nobleman 
RAFAŁ BARTMIŃSKI, VASYL GROCHOLSKI, PAVLO TOLSTOY, KONRAD WŁODARCZYK 

RAIMONDO BIDEBENT, wychowawca Łucji I Lucia's tutor 
JACEK JANISZEWSKI, RAFAŁ SIWEK 

ALISA, towarzyszka Łucji I Lucia's companion 
MAGDALENA IDZIK, KATARZYNA SUSKA 

NORMAN NO, kapitan gwardii Lorda Enrica I Lord Enrico's capitan of the guard 
RAFAŁ BARTMIŃSKI, VASYL GROCHOLSKI, PAVLO TOLSTOY 

Przyjaciele, krewni i żołnierze Lorda Enrica I Friends, relatives. and soldiers of Lord Enrico 
CHÓR OPERY NARODOWEJ I STATYŚCI I Chorus of the National Opera, and extras 





Synopsis of the libretto 
Prologue 

Scene 1. We're in the gardens of a castle thai used to belong to the Ravenswood family and now belongs to the rival 
Ashton family. Norman, commander of the guard , suspects thai Lucia, Lord Henry Ashton's sister, is secretly 1in love 
with Edgar, the youngest son of the Ravenswoods. He tells Henry of his suspicions, knowing thai Henry wants his 
sister to marry Lord Arthur Bucklaw in order to restore the family's prestige and standing. Raymond Bidebent explains 
that Lucia is too upset over the recent death of her mother to even consider marriage, but Norman proves him wrong , 
saying thai Lucia has recently been saved from a raging bull by a young man whom she meets every morning and thai 
this man could well be Edgar. Henry is furious , especially when a group of soldiers confirm thai they've seen the young 
man in question hanging about the garden. 
Scene 2. In the moonlit park Lucia, strolling with Alice, feels something awful is going to happen. Alice tries to convince 
her to stop seeing Edgar, but the young man now appears and tells Lucia he's shortly going to leave for France. First, 
though , he'd like to make his peace with Henry, but Lucia begs him to wait a while. On leaving, the two lovers exchange 
a ring as a pledge of their faithfulness and promise of matrimony. 

Treść libretta 
Prolog 

Obraz 1. Jesteśmy w ogrodach zamku , który niegdyś należał do rodziny Ravenswoodów, a potem został zagarnięty 
przez wrogą rodzinę Ashtonów. Norman, dowódca straży podejrzewa, że Łucja, siostra Lorda Henryka Ashtona, kocha 
potajemnie młodego Edgara, ostatniego potomka rodu Ravenswoodów. Tymi podejrzeniami dzieli się z Henrykiem, 
który chciałby jednak wydać siostrę za Lorda Artura Bucklawa, co wzmocniłoby pozycję Ashtonów. Rajmund tłuma
czy, że Łucja jest zbyt przygnębiona jeszcze z powodu niedawnej śmierci matki, aby myśleć o małżeństwie . Jednak 
Norman laprzecza temu twierdząc, że została ona uratowana przed atakiem byka za sprawą jakiegoś młodzieńca, 
z którym spotyka się teraz każdego ranka, a jest nim prawdopodobnie Edgar. Henryk wpada we wściekłość , bo kilku 
strażników potwierdza , że widzieli tego młodzieńca w ogrodzie. 
Obraz 2. Księżycową nocą Łucja spaceruje po parku w towarzystwie Alicji . Ma złe przeczucia. Alicja prosi ją, aby 
zerwała znajomość z Edgarem, ale chwilę później nadchodzi on sam z wiadomością o swoim rychłym wyjeździe do 
Francji. Chciałby pogodzić się jeszcze z Henrykiem, lecz Łucja prosi go, by z tym zaczekał . Przy pożegnaniu zakochani 
wymieniają pierścienie na znak wierności i przyrzeczenia ślubu. 



Act I 

Scene 1. Lord Henry's apartment. Lucia's marriage to Arthur has already been arranged, but Henry stili fears thai his 
sister will refuse; to prevent this from happening, he has intercepted all Edgar's letters to Lucia and now has a false 
letter in his hand which proves Edgar's faithlessness. Lucia approaches, looking very pale; Henry gives her the letter 
and Lucia, terribly upset by the contents, agrees to marry Arthur. Raymond, who has also been convinced of Edgar's 
betrayal , frees Lucia from her promise of matrimony, urging her to do her brother's bidding. 
Scene 2. Arthur Bucklaw enters the hall, all decorated for the marriage ceremony, and swears his allegiance to Henry; 
then Lucia enters, obviously suffering great pain. Arthur signs the marriage contract and !hen it's Lucia's turn. Edgar 
bursts in at that very moment. Swords are unsheathed, but Raymond manages to restore the peace. Edgar reads 
the marriage contract and asks Lucia if the signature is hers: Lucia nods, unsure what to do. Full of contempt, Edgar 
demands thai she return his ring , then throws it to the ground and curses the day he first met her. Edgar is kicked out 
of the castle, while Lucia and Arthur make their way to the bedchamber. 

Akt I 

Obraz 1. Apartamenty Lorda Henryka. Ślub Łucji i Artura jest już przesądzony, jednak Henryk obawia się odmowy ze 
strony siostry. Aby temu zapobiec, przejmował dotąd całą korespondencję Edgara do Łucji , a teraz trzyma w ręku sfał
szowany list, który ma być dowodem zdrady ukochanego. Nadchodzi Łucja , jest bardzo przygnębiona. Henryk wręcza 
jej list, a ona wstrząśnięta zgadza się na ślub. Rajmund także jest przekonany o niewierności Edgara, zwalnia więc 
Łucję z obietnicy małżeństwa, skłaniając ją do pDddania się woli brata. 
Obraz 2. Do sali przystrojonej na wesele wchodzi Artur Bucklaw i zapewnia Henryka o swoim poparciu . Pojawia się też 
zdjęta bólem Łucja . Artur podpisuje akt ślubu , po czym nadchodzi kolej Łucji . W tym momencie wbiega Edgar. Zebrani 
dobywają szpad, lecz Rajmund nakazuje spokój. Edgar widzi akt ślubu i .pyta Łucję , czy rzeczywiście złożyła na nim 
swój podpis. Przerażona Łucja potwierdza. Wtedy on w gniewie żąda, by zwróciła mu pierścień, a zaraz potem rzuca 
go na ziemię przeklinając dzień, w którym ją poznał. Edgar zostaje wypędzony, a Łucja kieruje się z Arturem w stronę 
alkowy. 



Act II 

Scene 1. Sounds of the marriage celebrations can stili be heard. Raymond enters with some bloodcurdling news: Lucia 
has stabbed Arthur to death. Lucia fellows immediately, dressed in a bloodstained white night-gown, her hair dishev
elled and with the frenzied look of a madwoman. As she staggers about the room, she calls Edgar's name, begging 
him to remember the happy times they had when stili in love, then she falls to the ground dead. All those present are 
much moved with pity for her and Henry is torn by remorse. 
Scene 2. Edgar is wandering around the Ravenswood graveyard , determined to get himself killed by Henry in the im
minent duel. Sounds of mourning are heard. Edgar makes to enter the castle, but Raymond stops him and tel Is him that 
Lucia has died. Racked with grief, Edgar kills himself with a dagger, his last thoughts going to Lucia. 

Akt II 

Obraz 1. Rozbrzmiewają jeszcze weselne odgłosy. Wchodzi Rajmund, przynosząc mrożącą krew w żyłach wieść: 
Łucja zabiła Artura sztyletem. Po chwili zjawia się Łucja w poplamionej krwią koszuli nocnej, z potarganymi włosami , ze 
wzrokiem obłąkanej . Idąc przez salę wzywa Edgara, wspominając szczęśliwe chwile ich wzajemnej miłości , po czym 
pada bez zmysłów na ziemię , budząc litość zebranych i wyrzuty sumienia u Henryka. 
Obraz 2. Edgar czeka na cmentarzu Ravenswoodów. Jest zdecydowany dać się zabić przez Henryka w zbliżającym 
się pojedynku. W pewnym momencie dochodzą go jednak ponure żałobne odgłosy. Chce wejść do zamku, lecz zatrzy
muje go Rajmund i powiadamia o śmierci Łucji. Zrozpaczony Edgar przebija się sztyletem i umiera zwracając ostatnią 
myśl ku Łucji. 



Gaetano Donizetti Lucia 
DI LAMMERMOOR 

Gaetano Donizetti composed this opera with Fanny Tacchinardi-Persiani in mind. 
lt was Persiani , one of the most brilliant coloratura sopranos of her day, who cre
ated the role of Lucia not only in ltaly (1835) but England (1838). In Warsaw this 
role was created for the first time by ltalian singer Laura Assandri (1843). Since 
their time virtually every great coloratura has appeared as Lucia and counted that 
role as one of her most grateful. These artists have included Adelina Patti , Jen
ny Lind, Marcella Sembrich-Kochańska , Nellie Melba, Luisa Tetrazzini , Amelita 
Galli-Curci , Ada Sari, and Lily Pons. Containing two of the most famous numbers 
in all opera , the sextet and Lucia's mad scene, Lucia has remained popular with 
audiences quite as much because of the sustained beauty of its lyricism. 
Lucia has never lost its place in the popular affection, although there has been 
a change from the days when it was regarded primarily as a vehicle for a coloratura 
soprana; now, in the wake of the impact of Maria Callas, it has come to be appreci
ated as a compelling Romantic melodrama. Far from being a conventional score, 
it is filled with original touches. The prevailing orchestra! colour, dominated by horns, 
and the subtle repetition of brief motivic ideas lend the score its distinctive tinta. The 
psychological and dramatic appositeness of its striking contrasts in situation and 
melody, now idyllic, now propulsively energetic, add to its richness. Clearly, Lucia is 
one of the scores that Verdi knew during his formative years. 
When it was new, Lucia was regarded as the last word in Romantic sensibility. And 
as such it was used by Flaubert in the famous episode in Madame Bovary when 
Emma meets Leon again at the theatre in Rouen; he even wove phrases from the 
French libretto into the narrative. 
Lucia is filled with memorable melodies, but it is easy to overlook their dramatic ap
positeness and psychological depth . For instance, during the accompanied recita
tive preceding the famous mad scene, Lucia's mental confusion is underscored by 
the recurrence of earlier themes in altered form; the one tune she manages to keep 
straight is !hat of her Prologue duet with Edgardo: „Yerranno a te". A striking con
tras! is afforded by the merry chorus at the beginning of Act li , Scene 2, followed by 
Raimondo's grim narrative, „Dalie stanze ove Lucia", with its uneasy modulations. 
lt is followed by the elegiac chorus in E major, „Oh, qual funesto avvenimento", 
which, like Edgardo's final aria, testifies to Donizetti 's unusual skill in expressing grief 
in the major modę. Although much of the score of Lucia uses conventional com
pound structures, the dramatic propulsiveness of the plot, combined with Donizetti's 
melodie inventiveness, endows the work with surprising strength. 

[Alter Encyclopedia of the Opera, Hill and Wang, Inc .. New York 1955, and The Penguin Opera Guide, 
Penguin Books, London 1997] 
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00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 66 lok. 24 
te l. +48 0-22 621 28 02, 0-22 621 86 47; fax +48 0-22 628 28 35 

Szanowni Państwo , 

w okresie składania przez wszystkich Polaków rocznych rozliczeń podatkowych PIT ale też 
w ciągu całego roku Zarząd Fundacji DOM MUZYKA SENIORA zwraca się z gorącą prośbą 

o zainteresowanie środowiska muzycznego oraz jego miłośników ideą naszej Fundacji. 

Ma ona za zadanie doprowadzić do utworzenia Domu Seniora dla osób zawodowo zwią
zanych ze srodowiskiem muzycznym, naszych starszych kolegów, którzy ze względu na 
podeszły wiek, trudności życiowe , chorobę czy osamotnienie wymagają opieki innych. Dom 
Muzyka Seniora zapewni potrzebującym poczucie bezpieczeństwa I godne życie. 

Fundacja - dzięki darowiznom - dysponuje już działką budowlano-leśną o powierzchni 1,46 
ha, decyzją o lokalizacji Inwestycji, projektem architektonicznym oraz srodkarni finansowymi 
na pokrycie pozostałych prac projektowych I przygotowawczych. Wciąż zbieramy fundusze 
na rozpoczęcie budowy. 

29 września 2005 Fundaqa otrzymała status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 
201927), co uprawnia wszystkich składa1ących PIT-y do przekazania na jej rzecz 1% wyli
czonego podatku . Zwracamy się do Państwa z apelem, aby szeroko rozpowszechnić naszą 

ideę I zachęcić jak największe grono osób do przekazania 1 % rocznego podatku na budowę 
wspólnego środowiskowego Domu Seniora. 

Do Państwa należy wybór, czy chcą Państwo należny podatek w całości oddać fiskusowi, 
czy świadomie wspomóc budowę DOMU MUZYKA SENIORA. 

Z góry dziękujemy wszystkim NIEOBOJĘTNYM. 

Jolanta Bilińska 
Wiceprezes Zarządu Fundacji 

Zofia Wit 
Prezes Zarządu Fundacji 

Bank Millennium S.A. Swift BIGBPLPW 
PLN : 59 1160 2202 0000 0000 4025 4742 

EURO: 75 11 60 2202 0000 0000 4950 2531 
USD: 53 1160 2202 0000 00004950 2733 



Patron prasowy premiery 

ZECZPOSPOLITA 

Partner Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Patron medialny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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Sponsor i wykonawca plakatów i afiszów 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Opracowanie programu: Paweł Chynowski 
Projekt graficzny I realizacja: Jarek Mazurek I Jacek Wąsik 
Na okładce: plakat Wiktora Sadowskiego 
Wydawca: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 2008 
Druk: Spot Color 
Cena: 15 zł 

. . 
v1s1on express super optyk 

Tu są Twoje okulary 

Nowoczesna opieka nad wzrokiem 

Vision Express Super Optyk to sieć salonów optycznych na terenie 
całego kraju. Już ponad milion klientów skorzystało z naszych usług. W każdym 
salonie Vision Express znajduje się kompleksowo wyposażony gabinet okulistyczny. 
Zatrudniamy wykwalifikowanych, doświadczonych lekarzy okulistów, którzy przyjmują 

w godzinach otwarcia salonu. Dzięki temu czas oczekiwania na badanie jest skrócony 
do minimum, bez potrzeby umawiania się na wizytę. 
W każdym salo11ie znajduje się od 2000 do 2500 opraw okularowych w wielu kształtach, 

kolorach i typach materiałów. Nasz personel zna zasady wi zazu i potrafi dobrać 

nie tylko najwygodniejsze okulary, ale również najbardziej atrakcyjne. Zarówno ceny 
opraw, jak i soczewek mineralnych zaczynają się już od 39 zt. 

Soczewki Progresywne to najnowsze rozwiązanie okularowej korekcji wady 
wzroku. Przeznaczone dla osób, które do tej pory używały dwóch par okularów. 

Soczewki z antyrefleksem są uszlachetnione wielowarstwowymi powłokami 
a11tyrefleksyjnymi. Zalecane są do pracy przy komputerze oraz do Jazdy samochodem. 

Warszawa CH Reduta, Al. Jerozolimskie 148, tel. (O 22) 823 94 08; CH Arkadia, ul. Jana Pawła li 82, tel. (O 22) 331 
21 56, 331 65 41; CH Targówek, ul. Głębocka 15, tel. (O 22) 675 94 55; CH Klif, ul. Okopowa 58/72, 
tel. (O 22) 531 47 01; CH Wola Park, ul. Górczewska 124, tel. (O 22) 533 40 80, 81; CH King Cross, 
ul. JLibilerska 1/3, tel. (O 22) 611 48 70, 71; CH Wileńska, ul. Targowa 72, tel. (O 22) 331 60 97; 
CH Promenada, ul. Ostrobramska 75C, tel. (O 22) 611 77 04; CH Ikea, Pl. Szwedzki 3, Janki, 
tel. (O 22) 720 47 14; Centrum Janki, ul. Mszczonowska 3, Janki, tel. (O 22) 711 30 11, 12, 13; Real, ul. Puławska 427, 
tel. (O 22) 648 27 04; Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, tel. (O 22) 541 31 20. 541 31 49; CH Bemowo, 
ul. Powstańców Śl. 126, tel. (O 22) 569 71 39; Złote Tarasy, ul. Złota 59, tel. (O 22) 222 05 80, 82; 
Fashion House Outlet Centre, ul. Puławska 42E, Piaseczno, tel (O 22) 735 05 11 
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b~ Kupon ważny do 30 06 2008 

vision express super optyk 
Tu s '-' okular 

zniżki na badanie zroku 
salonle, bez konlecznoscl zakupu 




