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CO MOŻNA ODCZYTAć Z OPERY?

(Elżbieta Nowicka, Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery, Poznań 2012)

MAŁGORZATA SOKALSKA*

Przeciętnemu wielbicielowi opera raczej nie kojarzy się z dziełem, w którym coś mogłoby zo-
stać zapisane. Prędzej zaśpiewane, czasem zatańczone, niekiedy namalowane, ale akurat do zapisu 
tekstowego opery, a więc do jej libretta, z pozoru trudno mieć poważny stosunek i traktować ten 
przekaz jako wysoce artystyczny. Słabość libretta uznać można za główny powód marginalizacji 
badań nad tą formą literacką, która – w mniejszym stopniu interesując muzykologów – nie może za-
dowolić wyrobionego estetycznie literaturoznawcy. Co więcej, opera wydaje się wielką sztuką nie 
z powodu walorów swojego libretta, ale raczej pomimo słabości szkieletu literackiego, na którym 
się wznosi. Tym bardziej zaskakująca może wydawać się formuła tytułowa książki Elżbiety Nowic- 
kiej, która kolejny raz (m.in. po wydanym niemal przed dziesięciu laty Omamieniu – cudowności 
– afekcie. Dramacie w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003) zapuszcza
się w rewiry nietypowe dla historyka literatury polskiej, acz bliższe historykowi teatru. Dodać
wszakże należy, iż autorka od lat włącza w okrąg swoich zainteresowań operę, o czym świadczą
liczne tej sztuce poświęcone artykuły, czy współorganizowane przez nią seminaria librettologiczne
(Poznań 2011, 2012). Książkę tę wpisać by należało także w szerszy nurt współczesnych badań nad
operą (Nowicka przywołuje zresztą wybrane pozycje, które stanowią dobre tło i uzupełnienie dla
tego typu refleksji nad operą, którą sama uprawia, a są to m.in. Czarodziejki J. Starobinskiego oraz
Krzywe lustro opery J. Mianowskiego).

Tytułowa idea czytania czegoś w operze wiązać może się przede wszystkim z odcyfrowaniem 
hermetycznego przekazu, przyswajaniem nieczytelnych współcześnie konwencji operowych, nie-
zbędnych do tego, by tę sztukę właściwie zrozumieć. Badaczka zachęca jednak nie tylko do wysił-
ku interpretacji zamkniętego świata opery w celu jej lepszego zrozumienia, ale również proponuje 
ścieżkę odwrotną – otwierające spojrzenie na operę, co pozwala w niej ujrzeć nie tyle dzieło wyma-
gające egzegezy, ile klucz ułatwiający rozumienie innych zjawisk kultury (celowo nie ograniczam 
tej uwagi jedynie do tekstów literackich, ponieważ nie tylko one stają się tu kontekstem dla opery). 
Opera w tej szerokiej perspektywie okazuje się „zapisem doświadczeń kultury, ludzkiej mentalno-
ści i wrażliwości” (Wstęp, s. 7), można ją potraktować jako kulturowe świadectwo o wadze równej 
tej, jaką przyznajemy innym wypowiedziom artystycznym. Z libretta zaś daje się odczytać nie tylko 
zarys ostatecznej postaci dzieła (sugestia dla opracowania muzycznego, wstępna charakterystyka 
postaci, dopełniona potem w muzyce, czy nawet szereg pomysłów inscenizacyjnych), ale również 
zapis dywagacji filozoficznych, starć estetycznych, refleksji społecznych i politycznych danego 
czasu. Zauważając, że

[l]iteratura i opera w swoich odrębnych przebiegach i wzajemnych zależnościach kreślą, na rozle-
głym tle kultury, to linie równoległe, to znów przecinające się pętle [Wstęp, s. 9],

Nowicka proponuje punktowy ogląd owych paraleli i miejsc przecięcia.

Książka podzielona została na trzy rozdziały (I: Polska i Moskwa w pułapkach historii i dra-
matu, II: Obrazy losu, obszary sztuki, III: Cyprian Norwid pisze operę), proponujące bardzo nie-
jednorodne metody i modele operowych lektur. Zapowiedziana podtytułem książki kompozycja ta 

* Małgorzata Sokalska – dr, Wydział Polonistyki UJ.
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– obejmująca dodatkowo wewnętrzny podział rozdziału drugiego, który jest najbardziej zróżnico-
wany, składający się z sześciu autonomicznych studiów – najlepiej ujawnia metody badawcze i cel
przyświecający autorce. Zaprezentowane więc zostają zróżnicowane podejścia, odmienne perspek-
tywy, dzieła z różnych epok, o różnym ciężarze gatunkowym (choć głównie, przyznać to trzeba, ar-
cydzieła operowe, w tym wiele takich, które posiadają bogatą tradycję badawczą, jak Così fan tutte
W. A. Mozarta czy Tosca G. Pucciniego), ich interpretacje zaś każdorazowo prowadzą do odmien-
nych wniosków na temat kulturowych uwikłań opery. Ten brak ujednolicenia po części wynika
z historii powstania książki (jak informuje Nota bibliograficzna część studiów była już wcześniej
opublikowana), po części jednak, co ważniejsze, uznać go trzeba za świadomą i konsekwentnie rea-
lizowaną strategię badawczą, mającą na celu otwarcie wielu nowych perspektyw „czytania opery”,
nie zaś zamykanie ich w interpretacjach ostatecznie uporządkowanych, pretendujących do mia-
na kompleksowych i nieodwołalnych. Książka Nowickiej jest więc raczej małym przewodnikiem
tego, jak można czytać operę, niż kompendium wniosków z owego procesu lekturowego.

Najbardziej rozbudowanym studium zamieszczonym w książce jest kulturowa historia dy-
mitriad, historycznego wątku z początku XVII wieku, popularnego tak w literaturze polskiej, jak 
i rosyjskiej, co zresztą skłania autorkę do sugerowania pewnej aktualności niemodnego wszak dzi-
siaj, przynajmniej w Polsce, motywu. Z oczywistych względów w książce nie zostały wspomniane 
takie współczesne nawiązania do tematu, jak Rok 1612, powstały przed kilku laty, skądinąd „grand- 
operowy”� film rosyjski, choć z pewnością mógłby on stanowić uzupełnienie dla snutej w tym 
rozdziale refleksji na temat odmiennego podejścia Polaków i Rosjan do owego dramatycznego 
spięcia w historii obu narodów. Byłby to również koronny dowód tezy, od której rozpoczyna się 
prezentacja kolejnych ujęć tematu. Otóż pomimo dużego zapotrzebowania na historyczne mity 
narodowe, które tak chętnie zwłaszcza w dziewiętnastym wieku prokurowano, pomimo ważkiego 
tła historycznego i nośnej intrygi (z jednej strony starcie polsko-rosyjskie, moment triumfu oręża 
polskiego i jedyny okres polskiego panowania na Kremlu, z drugiej – atrakcyjna awanturnicza 
otoczka), w polskiej literaturze ten konkretnie motyw nie doczekał się godnej realizacji. Najbliższy 
sukcesu wydawałby się Zygmunt Krasiński ze swoim Agaj-Hanem, gdyby nie tak mały zasięg tej 
książki, jak również mimo wszystko liczne – wynikające po części z młodocianego wieku autora 
i niedostatków warsztatu – usterki.

Kolejne partie książki poświęcone zostały gruntownemu przeglądowi tak tekstów źródłowych, 
z których czerpano informacje i inspiracje do opracowań artystycznych, jak i samych tekstów lite-
rackich. Interesującym analizom poddano przekaz J. U. Niemcewicza, powieści historyczne T. Buł-
haryna i M. Zagoskina, refleksję historyczną i dramat J. Szujskiego, dramat A. Nowaczyńskiego, 
by z kręgu literatury polskiej przenieść się w szerszy europejski wymiar (niedokończona tragedia 
F. Schillera, rosyjskie teksty A. P. Sumarokowa, wreszcie dramat A. Puszkina i dzieła jego licznych
naśladowców). W tej sporej grupie tekstów, z których wyłania się prawdziwy „poczet Dymitrów”,
wyróżnione zostały dwa ujęcia, Schillera i Puszkina, w których zdaniem badaczki zauważyć moż-
na znamienną różnicę w podejściu do postaci Samozwańca, a które jednocześnie skupiają się na
kwestii kształtowania jego tożsamości – obaj Dymitrowie wchodzą w przypisane im role preten-
dentów do tronu, mając wszakże różną świadomość uwikłań, w których się znaleźli. Błyskotliwa
analiza Puszkinowskiej sceny z mapą (s. 58-60), przeniesionej potem do opery, prowadzi badaczkę
do interpretacji, w której antagonizm między Borysem Godunowem i Dymitrem Samozwańcem
sięga znacznie głębiej, niż tylko w dziedzinę historycznej intrygi. Pierwszy okazuje się związany

� Używam tego terminu, rzecz jasna, w sensie przenośnym i mocno umownym, choć charak-
terystyczną rzeczą jest to, że współczesne kino o tematyce historycznej pełnymi garściami czerpie 
ze stylistyki grand opéra oraz z typowej dla tego gatunku kompozycji, w której łączą się ze sobą 
melodramatyczna akcja miłosna i tło w postaci wielkich wydarzeń historycznych, masowych ruchów, 
dających pretekst do widowiskowych scen zbiorowych. 
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z historią-mapą, postrzeganiem władzy jako pojęcia niemal przestrzennego oraz pragnieniem jej 
legitymizacji; drugi z kolei tkwi w pułapce historii-opowieści, niewyraźnej i przekazywanej ustnie, 
rodzącej się z pogłosek (aspekt ten uwypuklony został w operze w scenie narodzin Dymitra – ze 
snu mnicha Griszki, asystującego spisującemu dzieje Pimenowi).

Uwagi na temat opery M. Musorgskiego zgromadzone zostały na ledwie kilku kartach wień-
czących pierwszy rozdział książki. Wydaje się to niewspółmiernie małym udziałem w całości tego 
proporcjonalnie najrozleglejszego w książce studium, tym bardziej że polski odbiorca odczuwać 
może istotny niedostatek prac naukowych poświęconych właśnie operze rosyjskiej (zdecydowanie 
więcej szczęścia mają dzieła włoskie, francuskie czy niemieckie). Należy jednak sądzić, że intencją 
autorki było potraktowanie opery na równych prawach z omówionymi wcześniej tekstami literac- 
kimi. Nie jest to więc gruntowna i wszechstronna analiza arcydzieła Musorgskiego, a raczej punk-
towo zarysowane zbliżenie kilku tylko jego aspektów – kwestii scen zbiorowych, sięgnięcia przez 
kompozytora po wielowymiarowy efekt kontrastu (w obrębie poszczególnych scen i pomiędzy 
nimi), wreszcie odmiennych wersji, w jakich opera powstawała. Szczególnie interesująco rysuje 
się tu kwestia tzw. „aktu polskiego”, bez którego w operze właściwie nie byłoby postaci Samo-
zwańca. W pierwszej wersji dzieła występuje on głównie jako postać opowiedziana przez innych, 
wyłania się z pogłosek, domysłów, powszechnych przekonań, on sam jednak pozostaje głównie 
ukryty (ta refleksja doskonale uzupełnia wcześniejsze dywagacje na temat różnicy między kreacją 
postaci Dymitra i Borysa oraz reprezentowanym przez nich odmiennym pojęciem władzy). Dopie-
ro barwny, uzupełniony o niezbędną rolę kobiecą Maryny Mniszchówny akt trzeci, dopełnia portret 
Samozwańca – ale też czyni go postacią inną niż bohater z wersji pierwszej. Dzieło więc niby jest 
jedno, ale bohater istnieje jednak w dwóch odmiennych wariantach.

W ten sposób dochodzimy w książce Nowickiej po raz pierwszy do tak trudnego (i nieroz-
strzygniętego) pytania o status dzieła operowego, które to pytanie przewijać się będzie jeszcze 
kilkakrotnie w rozdziale drugim. Istniejące w rozmaitych wersjach językowych, a niekiedy i mu-
zycznych, opracowywane na potrzeby konkretnych teatrów i zamawiających je artystów lub mece-
nasów opery, w o wiele większym stopniu od równolegle z nimi powstających dramatów, okazują 
się dziełami otwartymi. W pewnym miejscu autorka zresztą porównuje efekt niepewności statusu 
dzieła operowego (na przykładzie Opowieści Hoffmanna, które na skutek śmierci autora nie po-
siadają ostatecznie skodyfikowanej, kanonicznej wersji) do zgryzot hipotetycznego edytora dra-
maturgii mistycznej J. Słowackiego, rozwijając na s. 136 książki refleksję o tak częstej w operze 
niekompletności (wynikającej np. z zaginięcia fragmentu lub nieukończenia dzieła), paradoksalnie 
przekształcającej się w nadkompletność (będącą efektem dopisywania fragmentów, cudzych lub 
własnych uzupełnień, które w wielu przypadkach pozwalają mówić o operach jako o bytach arty-
stycznych zmultiplikowanych).

Studium o operze Offenbacha jest jednym z sześciu samodzielnych krótkich szkiców zgroma-
dzonych w rozdziale drugim książki, prezentującym zgodnie ze zbiorczym tytułem „obrazy losu 
i obszary sztuki”. Formuła to pojemna, choć może nadmiernie enigmatyczna, trudno jednak wyob-
razić sobie frazę, która zdołałaby objąć tak zróżnicowaną tematykę, jaka umieszczona została w tej 
części książki. Kolejno bowiem zagłębiamy się w temat zdrady w Così fan tutte Mozarta, władzy 
i miłości oraz adaptacji dzieła literackiego w Don Carlosie Verdiego, historii, zazdrości i sztuki 
w Tosce Pucciniego, poznania, jak również uwikłań opery w struktury epickie, w Opowieściach 
Hoffmanna Offenbacha, iluzji i deziluzji w operach o cieniu i podziemiach (m.in. dzieła Glucka 
i Straussa), wreszcie temat libretta w perspektywie narracji baśniowej w Dziecku i czarach Ravela.

W rozdziale tym czytelnik powinien jednak odnaleźć coś jeszcze, co dodaje poszczególnym 
interpretacjom oper – skądinąd inspirującym i świeżym – dodatkowy walor. Oto na marginesie ko-
lejnych studiów rozrzucone zostały refleksje na temat libretta, które znajdują zastosowanie przede 
wszystkim do konkretnych dzieł, ale które też, po części z braku innych opracowań (póki co, należy 
liczyć na szybkie zmiany w tym względzie i rozwój nowej dziedziny, a zwłaszcza przyswojenie 
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zachodnioeuropejskiego stanu badań, stanowiącego zresztą zaplecze metodologiczne i teoretyczne 
książki Zapisane w operze) ukazują nowe perspektywy badania tej formy literackiej. Odwołując 
się m.in. do prac Alberta Giera oraz Klausa Günthera Justa, autorka oświetla tak fundamentalne 
problemy, jak związek libretta z literaturą. W rozdziale o Don Carlosie pojawia się teza, że litera-
tura „skutecznie zajęła […] miejsce mitu” (s. 99), co skutkuje tak charakterystycznymi – i dla mitu 
i dla libretta operowego – gestami renarracyjnymi. Nieustanne powtarzanie motywów i wątków, 
widziane w tej perspektywie, pozwala oddalić od libretta zarzut braku oryginalności i wtórnego 
charakteru. U podstaw postulatu dowartościowania libretta jako specyficznej, ale nieułomnej formy 
literackiej, leży również według badaczki fakt, że nie należy ono do typu dramatu klasycznego, 
arystotelesowskiego. Trzeba więc dostrzec w libretcie odmienny, nieklasyczny paradygmat drama-
turgiczny. Z drugiej zaś strony takie traktowanie libretta pozwala zauważyć

swoistą «librettowość» ogromnych obszarów sztuki dramatycznej, dotąd nieskojarzonej z operą ani 
w realnych opracowaniach, ani w jednoznacznych ujęciach teoretycznych [s. 101].

Aż szkoda, że autorka nie wykorzystuje własnych studiów dla podkreślenia ciągłości i w pew-
nych aspektach komplementarnego charakteru snutych na temat libretta refleksji. Powracając bo-
wiem pod koniec rozdziału o Tosce Pucciniego i Sardou do kwestii adaptacji literatury i związków 
libretta z dramatem, kolejny raz badaczka natyka się na problem przenikania „operowości” w inne 
dziedziny sztuki. Istnieją więc dramaty, które, choć nie są librettami i nie były pisane z myślą 
o opracowaniu operowym (jak przywołane w książce dzieła V. Hugo, czy właśnie La Tosca Sardou;
dodać by do tego można z polskiego podwórka przykłady dramatów Słowackiego, również tych,
które doczekały się operowych opracowań), przesycone zostały elementami operowymi w takim
stopniu, że autorka nie waha się mówić o problemie mierzenia się „ze śladami tej pierwszej opero-
wości” (s. 134), który – dodajmy – dotknąć może nie tylko potencjalnych librecistów, ale również
czytelników dramatów, a wreszcie ich inscenizatorów. Świadomość tego typu operowych filiacji
dramaturgii, zwłaszcza romantycznej, skutkować powinna nieco odmiennym spojrzeniem na cało-
kształt zjawiska, jakim jest teatr dziewiętnastego wieku.

Rozdział ostatni książki, poświęcony Cyprianowi Kamilowi Norwidowi i domysłom na te-
mat jego tłumaczenia libretta opery Marcella Antoniego Kątskiego, choć nie prowadzi do rewela-
cji ujawniających całość czy chociaż fragmenty zaginionego (jeśli w ogóle istniejącego?) dzieła, 
pokazuje zupełnie inne oblicze operowych dywagacji autorki. Precyzyjne poszukiwania źródło-
we, dokumentacja ujawniająca wszelkie aspekty tej – jak na Norwida, przyznać trzeba, dziwnej 
– współpracy, daty, nazwiska i fakty, które wobec braku samego tekstu pozostają wciąż pustym
tłem, wszystko to nie powinno przysłonić fundamentalnych walorów tej rozprawy. Po pierwsze,
autorka słusznie zwraca uwagę, że Norwid traktowany był do tej pory całkiem po macoszemu w ba-
daniach związków operowo-literackich, a zatem upomina się o należne mu miejsce w tego typu
refleksji naukowej, wstępnie zestawiając listę problemów i tekstów, którymi należałoby się zająć.
Po drugie, pomimo braku choćby śladu tekstów źródłowych (nie mamy bowiem ani tłumaczenia
Norwida, ani nawet oryginału libretta), oświetlonych jednakże zostało kilka aspektów, ciekawie
uzupełniających portret polskiego poety. Badaczka odwołuje się do dramatu Bernarda Lopeza, na
którym oparte było libretto, oraz do gruntownej znajomości konwencji opery w epoce, co pozwala
jej z dość dużym prawdopodobieństwem przewidywać, które partie dramatu i w jaki sposób mo-
gły przekształcić się w libretto. Eksperyment ten służy próbie odnalezienia w dramacie Lopeza
miejsc wspólnych, które były w stanie zainteresować Norwida w dziele ze wszech miar obcym jego
wrażliwości i zainteresowaniom. Wyniki eksperymentu są obiecujące, bowiem niewątpliwie Nor-
widowski charakter ma idea ofiary, którą odnaleźć można w nie najlepszym skądinąd francuskim
dramacie.
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*

Książka Zapisane w operze jest wielotematyczna i wieloaspektowa. Choć jej forma zachęcać 
może do autonomicznej lektury wybranych studiów – ze względu na wszystko to, co rozgrywa się 
pomiędzy poszczególnymi rozdziałami – warto zapoznać się z całością. Badacz i wielbiciel opery, 
literatury, znawca kultury, ale również teatrolog – bo dla nich szczególnie interesujące są te studia 
– znajdą tu sygnały spójności refleksji snutych w poszczególnych rozdziałach, nawet jeśli nie zo-
stały one dodatkowo podkreślone przez autorkę. Książka nie zawiera natomiast rozbudowanego
aparatu przypisów, które prezentowałyby pełną bibliografię dziedziny, nie to jest bowiem jej celem.
Uwypuklone zostały w niej jedynie potraktowane pomocniczo wybrane koncepcje (przywoływa-
nych już Giera i Justa), które zdaniem autorki powinny zostać szerzej w Polsce spopularyzowane.
Pomimo niemonograficznej koncepcji, książka ta jako całość stanowi istotny punkt na mapie roz-
woju polskich badań operowych.

 

* Alina Nowicka-Jeżowa – prof. dr hab., Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski.
� J. A x e r, Zamiast wstępu, s. 12.


