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O.  Rozprawianie o aktorstwie w teatrze operowym jest zajęciem niebezpiecznym, choć 
pociągającym dla kaŜdego, kto w refleksji nad niepochwytną naturą spektaklu upatruje sens 
pracy teatrologicznej. Nie ulega bowiem wątpliwości, Ŝe najpowaŜniejsze wyzwanie przed 
jakim niezmiennie stoi teatrologia wiąŜe się z określeniem statusu ontologicznego widowis-
ka, narzędzi do jego interpretacji, w tym równieŜ tych, które dotyczą aktorstwa. Dali temu 
wyraz polscy teatrolodzy, którzy w dyskusji pt. Jak badać teatr?, w gorącej atmosferze meto-
dologicznego sporu, podtrzymali w zasadzie wszystkie wątpliwości Ŝywione w tej sprawie 
przez badaczy, krytyków i artystów1. Podejmując temat aktorstwa, jego miejsca i roli w uksz-
tałtowaniu i Ŝyciu spektaklu operowego, natkniemy się zatem na trudności fundamentalne, 
umniejszające wiarę kaŜdego badacza w powodzenie misji.  

1.  Jak juŜ powiedzieliśmy pierwsza trudność pojawia się wraz z próbą sformułowania 
definicji widowiska. Określenie jego dziwnego sposobu (nie)istnienia – gdy powraca w cza-
sie w postaci rozmaitych śladów, które w rozproszeniu i wzajemnym wymieszaniu trwają 
w kulturze długo po „wybrzmieniu” ostatniego gestu i dźwięku, i kolejnego, osobnego spek-
taklu – wymaga przyjęcia perspektywy, którą rządzi estetyka znikania. Zaś gra aktorska, 
choć stanowi jeden z fundamentów spektaklu, opiera się w duŜej mierze na momentach 
olśnienia (obecność w terminologii Henri Gouhiera), czerpiących z krótkotrwałej emocji, 
której podstawowym składnikiem jest subiektywność2. Wartości, zrodzone w wyniku pow-
stałego w ten sposób napięcia pomiędzy wszystkimi partnerami procesu komunikacji (dzie-
ło, twórcy spektaklu i publiczność), mają prawo być niepowtarzalne, gdyŜ podstawą inter-
pretacji budującej warstwy sensów jest właśnie emocja. Mają teŜ prawo być redukowalne do 
osobistego sensorium odbiorcy jako odpowiedzi na wyzwanie spektaklu. Podmiotowość 
zawarta w głosie, w śpiewie, ma tę samą niepowtarzalność i tymczasowość, co podmioto-
wość zawarta w geście akceptacji lub odrzucenia jakie stają się udziałem odbiorcy; „wido-
wisko jest zatem tajemnicą” – powiada w Debussy et la mystere Vladimir Jankelevitch3.  

 Wszystko to stwarza w planie poznawczym nie dające się znieść przeszkody, co pro-
wadzi badaczy do stawiania tez tyleŜ radykalnych, co niezbędnych by oŜywiać naukę. Dobro-

                                                 
1   Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historyczno-teatralnym, Kraków 28 wrze-

śnia 2002, red. Marek Dębowski, Kraków 2003. 
2   WaŜne pytanie: czy emocja jest – z grubsza rzecz biorąc – doświadczeniem subiektywnym czy zdarzeniem 

interpersonalnym, pozostawiamy nie rozstrzygnięte z braku miejsca. Nie da się jednak ukryć, Ŝe zróŜnico-
wany proces jaki zachodzi między odbiorcą a twórcami widowiska (zwłaszcza aktorem) naleŜy, choć nie bez 
reszty, do sfery interpersonalnej.  

3   VLADIMIR JANKELEVITCH, Debussy et la mystere, Neuchatel 1949; cyt. za CAROLYN ABBATE, In search of opera, 
Princeton University Press 2001, s. VIII. 



chna Ratajczakowa, która być moŜe podpisałaby się pod zdaniem Christophera Balmego, Ŝe 
„nauka o teatrze ma dwóch wrogów: naukę i teatr”, zrównała nawet spektakl z „niebytem”4.  

Co zatem stanowi dla nas źródło wiedzy o spektaklu, a zwłaszcza o tej jego warstwie, 
która obejmuje sztukę interludycznych działań śpiewaka – aktora? Lakoniczność i powierz-
chowność przekazów historycznych, zmuszają badacza do przyjęcia jednego z dwóch ułom-
nych rozwiązań. Jednym jest snucie ogólnych interpretacji, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje 
intersemiotyczne między teorią gry aktorskiej w teatrze a jej – rzeczywistą bądź moŜliwą 
i domniemaną – aktualizacją w sferze aktorstwa operowego. Drugim zaś – koncentracja na 
refleksji krytycznej jako pośrednim świadectwie spektaklu, źródle o wątpliwej wiarygodnoś-
ci. O ułomności takiego materiału źródłowego decyduje wiele przyczyn, z których jednej po-
święcimy tu chwilę uwagi. Chodzi o to, Ŝe sąd krytyczny utkany jest ze sprzeczności. Z jed-
nej strony doświadczenie widowiska przez kaŜdego odbiorcę jest zawsze hic et nunc et Ego, 
z drugiej – scenariusz doznań krytyka jest w duŜo większym stopniu niŜ odbiorcy niepro-
fesjonalnego określony przez świadome rozpoznanie parametru teoretycznego danej inter-
pretacji artystycznej: odniesienie do norm praktyki wykonawczej, doktryn i smaku estetycz-
nego epoki, konwencji przedstawiania np. teatralnego etc. Co więcej – sąd krytyczny zawiera 
informację w jakim stopniu badacz zna z grubsza moŜliwe nieprofesjonalne scenariusze od-
biorcze. Dla naszych rozwaŜań znaczenie mają te z nich, które sytuują się na osi „zaanga-
Ŝowanie – dystans” (oś ta jest waŜna równieŜ w odniesieniu do typów zachowań aktorskich)5.  

                                                 
4   Rozumiem, Ŝe Dobrochna Ratajczakowa uŜywa słowa “niebyt” (Jak badać teatr…, s. 90) w znaczeniu przenoś-

nym, albowiem fakt, Ŝe np. spektakl X w czasie T2 „nie istnieje” a „istniał” – np. była to premiera tego spek-
taklu w czasie T1 – nie stanowi, Ŝe naleŜy on – po czasie T1 – do sfery „niebytu”. Osobną, choć waŜną 
kwestią jest to, w jakim znaczeniu rozumiemy i uŜywamy tu określenia „istnieje” („nie istnieje”), gdyŜ inna 
jest charakterystyka tego istnienia zarówno w czasie T2, jak inna w czasie T1 – „właściwym”, tj. takim, w któ-
rym spektakl X miał miejsce w konkretnych warunkach czasoprzestrzennych i był przedmiotem odbioru hic 
et nunc et Ego. Fakt, Ŝe spektakl X nie jest badaczowi dostępny w czasie T2 tak, jak – załóŜmy – był dostępny 
w czasie T1, nie znaczy równieŜ, Ŝe „nie istnieje”, albowiem trwa w kulturze poprzez ślady – i to zarówno 
w znaczeniu historyczno-dokumentalnym tego słowa (recenzje, wspomnienia artystów, czy nagrania), jak 
i współcześnie filozoficznym. Anna Kuczyńska pisze: „[ślad] jest znaczeniem, ale znaczeniem pozbawionym 
uzaleŜnień właściwych swojej epoce. [...], wyrastając z określonego czasu historii, po prostu go przekracza. 
Śladem nazywam najogólniej myśl, która z racji inności wobec dzisiaj, niezaleŜnie od swojej proweniencji, 
wnosi nieznane dotąd, waŜne dla nas treści bytowo-poznawcze”; cyt. za  ANNA KUCZYŃSKA, Zapośredniczone 
w wizualnym. Czy miłość sztuki do neoplatonizmu jest trwała? „Sztuka i Filozofia” 11 (1996), s. 69. Myślę teŜ, Ŝe 
gdyby zrezygnować z wprowadzonego przez Dobrochnę Ratajczakową rozróŜnienia, w którym badaczka 
pozwala traktować spektakl raz jako „dzieło sztuki” (z estetycznego i artystycznego punktu widzenia), raz 
jako zdarzenie (z punktu widzenia historii), kiedy indziej jako proces (z punktu widzenia odbiorcy; Jak badać 
teatr..., s. 91) i uznać nadrzędność kategorii procesu, to mieściłaby ona z powodzeniem wszystkie 
wymienione sposoby istnienia spektaklu: dzieło jako komunikat procesualny (traktowane z estetycznego 
i artystycznego punktu widzenia), historia, trwanie dzieła w czasie zarówno w postaci rzeczywistych i moŜ-
liwych rewitalizacji, jak i interpretacji (ciągłość stanowi kryterium interpretacji) oraz odbiorca, który nie tylko 
percypuje dzieło w czasie, ale sam jest procesem (w znaczeniu Kristevej). Jest to bardzo interesująca kwestia, 
równieŜ wymagająca osobnej wypowiedzi. Piszę o tym w: Sztuka aktorska w teatrze operowym [w druku] oraz 
Dialog z idolami. Trochę myśli niedoczesanych o krytyce muzycznej [w druku]. 

5   W teorii praw emocji N.H. Frijdy „prawo zaangaŜowania” naleŜy do podstawowych. Problem, który m.in. 
opisuje to prawo moŜna wyrazić pytaniem: jakie zaangaŜowania są zawarte w dziele sztuki? (Jeśli przeŜywa-
nie sztuki wymaga postawy niezaangaŜowania, to nie mogłyby istnieć emocje wywoływane przez sztukę) –  
NICO H. FRIJD, Prawa emocji, „Nowiny psychologiczne” 2 (1989), s. 24-49. Por. ALEKSANDRA JASIELSKA, Ekspresja 
emocji w dziełach sztuki oraz emocjonalna impresja odbiorcy z perspektywy psychologicznej, w: Emocja – subiektywne 
doświadczenie czy zdarzenie interpersonalne, red. Katarzyna Kaliszewska i in., Poznań 2005, s. 100. Osobną 
kwestią, o której w tym miejscu tylko wspomnę, pozostaje natura sądu krytycznego, który powinien dotrzeć 
do istoty spektaklu, unaocznić myśli leŜące u podstaw kompozycji widowiska i ją usprawiedliwiających. 
Taki dyskurs jednakŜe nie jest moŜliwy, albowiem niemoŜliwe jest zatrzymanie i przedstawienie w języku 
aury przedstawienia. Krytykowi pozostaje kaŜdorazowe wręcz budowanie języka specjalnego rodzaju, 
posługującego się wszystkimi rejestrami subiektywności, zbudowanego z takich środków wyrazu i instru-
mentów perswazji, które pozwolą z jednej strony uchwycić przynajmniej echo spektaklu, rozpoznać i zin-



2.   Aktorstwo w teatrze operowym to krąg zagadnień mało rozpoznanych. 

Szereg fundamentalnych wątpliwości w operologii wynika z obserwacji praktyki Ŝycia 
operowego i interpretacji potocznych przekonań, będących częścią tej praktyki. Naszym 
codziennym obcowaniem ze sztuką operową rządzi przekonanie, Ŝe ma ona z literaturą 
i teatrem miejsca wspólne, ale do nich bez reszty nie naleŜy. W powszechnym mniemaniu – 
równieŜ jeśli sięgniemy po argumenty historycznej natury – wartość wystawionego na scenie 
dzieła operowego mierzy się w pierwszej kolejności jakością wykonania muzycznego, której 
kształtowanie i osiągnięcie jest w zasadniczej mierze zasługą śpiewaka, a nie śpiewaka-
aktora. RównieŜ wielu artystów wyznaje, Ŝe „śpiewacy powinni stać bez ruchu kiedy 
śpiewają. W przeciwnym razie tracą kontrolę nad głosem” (Anita Cerquetti)6.  

 O tym, Ŝe wspomniane potoczne przekonania, będące często rezultatem szczerej 
niewiary w moŜliwości prowadzenia z powodzeniem dwóch równoległych narracji – śpiewu 
i gry aktorskiej – mają jednak głębsze, w tym historyczne i teoretyczne motywacje, prze-
konują nas poglądy zarówno badaczy, jak i reŜyserów. Peter Kivy pisząc, Ŝe dobry śpiew nie 
jest moŜliwy, jeśli „załatwia się za duŜo scenicznych interesów”, wpisuje się współczesnym 
głosem w dobrze znaną wypowiedź Pier Francesco Tosiego (1723). Włoski teoretyk notował: 
„nie wiem, czy doskonały śpiewak moŜe być zarazem doskonałym aktorem, poniewaŜ 
umysł zajęty w tym samym czasie dwiema róŜnymi czynnościami, skłoni się raczej ku jednej. 
JednakŜe, jako Ŝe duŜo trudniej jest śpiewać, niŜ być dobrym aktorem, znaczenie tego 
pierwszego przewyŜsza drugie”7. Z kolei Peter Brook przy okazji pracy nad Tragedią Carmen 
(1981) zauwaŜa: „podporą dla niego [śpiewaka] niech będzie solidne, profesjonalne 
rzemiosło muzyczne. Sądzę więc, Ŝe obdarzony intuicją śpiewak, wraŜliwy i chętny do 
prawdziwej pracy, moŜe osiągnąć nawet większą wiarygodność i prostotę niŜ zawodowy 
aktor. Nie musi wcale robić za wiele. Czasami wystarczy, Ŝe po prostu jest.”8  

 Opisany wyŜej pogląd, w myśl którego gra aktorska nie jest w teatrze operowym naj-
wyŜej lokowanym celem artystycznym, ma swój rewers. Świadczą o tym dokumenty się-
gające w głąb historii teatru i opery, a takŜe przełom dokonany w teatrze operowym XX 
wieku za sprawą Marii Callas oraz maniera, której stała się zarzewiem. W tych przypadkach 
aktorstwo staje się jedną z dźwigni i niewątpliwych wartości spektaklu9. Wartość tę moŜemy 

                                                                                                                                                         
terpretować ślady i tory, którymi „poruszają się” w czasie i kulturze, z drugiej zaś – mieć na uwadze fakt, Ŝe 
krytyka jest jedną z form obecności i obiegu sztuki. 

6   STEFAN ZUCKER, Singers who changed singing, „Opera Fanatics” 1989, s. 32 – odbitka udostępniona mi przez 
autora. 

7   PETER KIVY, Opera talks, w: Music as repetitive art, Princeton 1989. Wypowiedź Tosiego cyt. za: SALLY SANFORD, 
Styl i technika wokalna w XVII i XVIII wieku, „Canor” III (1993) nr 3, s. 18-19. Liczne ślady takiego stanowiska 
jakie wyraŜa Tosi znajdujemy w historii opery od XVII wieku, o czym przekonuje nas lektura wyŜej cytowa-
nej pracy S. Sanford.  

8   PETER BROOK, Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych 1946-1987, tłum. i red. Ewa Guderian-Cza-
plińska, Grzegorz Ziółkowski, Poznań-Wrocław 2004, s. 200. Z kolei w muzykologicznych pracach poświęco-
nych operze o aktorstwie wspomina się na marginesie omawiania konwencji „wystawiania” oper, zwracając 
przewaŜnie uwagę na fakt, Ŝe „o tym aspekcie produkcji spektaklu operowego niewiele da się powiedzieć” 
(Manfred Boetzkes). Albo, jak to czyni Zofia Helman, stwierdza się jedynie, skądinąd słusznie, Ŝe „podnie-
sienie rangi akcji dramatycznej zmieniło [...] rolę wykonawcy, który musiał łączyć wysoki kunszt wokalny 
z grą aktorską”. Por.: A History of Opera, ed. Stanley Sadie, London 1989, s. 248-251; ZOFIA HELMAN, 
Romantyzm a opera włoska pierwszej połowy XIX wieku, „Pagine” nr 4 (1980), s. 111. 

9   Znamiennym i bardzo interesującym przykładem jest przypadek Virginii Andreini, która wykonywała partię 
Arianny w dramacie Rinucciniego – Monteverdiego. Anna Szweykowska na marginesie uwag o okolicznoś-
ciach realizacji tego dzieła pisze: „na to, jak wielką rolę w kształtującym się obecnie stylu wokalnym odgrywały 
równieŜ środki aktorskie, wskazuje fakt, Ŝe partię Arianny [...] wykonała z olbrzymim sukcesem nie śpie-
waczka profesjonalna, lecz przygotowana wokalnie aktorka, Virginia Andreini”. W podobnym tonie wypo-
wiada się Szweykowska o innej wielkiej śpiewaczce, Vittorii Archilei. Por. ZYGMUNT M. SZWEYKOWSKI, Między 
kunsztem a ekspresją, cz. I: Florencja, Kraków 1992, s. 20-21, przypis 16. 



jednak rozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony jako kunszt aktorski z wszystkimi jego his-
torycznie zmiennymi parametrami, z drugiej – vocal acting. Mimo, Ŝe oba występowały 
często razem, prześledzenie ich wzajemnych relacji jest prawie niemoŜliwe ze względu na 
szczupłość dokumentacji ikonograficznej i refleksji krytycznej.  

 WyraŜony w Paradoksie o aktorze Diderota (1769-1778) dylemat, czy sztuka aktorska 
winna być „zaangaŜowana”, czy opierać się na „dystansie” jako instrumencie deziluzji, 
pojawił się juŜ z chwilą narodzin opery. Świadectwem tego jest opinia Emilia de Cavalieri, 
którą wygłosił o Vittorii Archilei (1590): „cudownie wzruszyła do łez”10. W podobnym duchu, 
kierując się kryterium „wzruszenia” („poruszenia”, „roznamiętnienia”), sztukę wokalną 
i aktorską Faustyny Bordoni i Franceski Cuzzoni opisywali Johann Joachim Quantz (1754), 
czy Giovanni Battista Mancini (1777). O ile drugiej z primadonn przypisywano chłód w grze 
i posturę nie spełniającą wymogów jakie nakłada teatr, o tyle pierwszej – zaangaŜowanie, 
doskonałe wręcz aktorstwo i opanowanie sztuki przedstawiania; „mogła [...] przybierać 
dowolny wyraz twarzy”, pisał Quantz11. O tym, jak trudnym, wręcz niewykonalnym zada-
niem, było łączenie poprawnego śpiewu z repertuarem zachowań mimicznych przypisanych 
poszczególnym afektom przekonujemy się przeglądając podręczniki i traktaty dotyczące 
aktorstwa, od de Sainte Albine’a (1747), przez ojca i syna Riccobonich, wspomnianego 
Diderota, Lessinga do Engela (1785-1786) – za przykład niech posłuŜy opis mimiki, która 
wyraŜać ma uczucie smutku: wewnętrzne końce brwi uniesione, skóra pod brwią tworzy 
trójkąt, powieka uniesiona po wewnętrznej stronie, kąciki ust opuszczone, wargi drŜą 
(Engel, Ideen einer Mimik).  

 Vocal acting mieści się niewątpliwie w repertuarze środków słuŜących aktorstwu 
zaangaŜowanemu a głos jest tu nie tylko instrumentem przekazu tekstu do odbiorcy, lecz 
równieŜ instrumentem wyrazu. Gary Tomlinson w znakomitej ksiąŜce Metaphysical Song 
wyciąga dalej idące wnioski co do rangi i natury głosu, pisząc: „głos ludzki, śpiew operowy 
jest najdoskonalszym instrumentem objawiania czystej podmiotowości, z drugiej zaś strony 
– otwiera, poprzez sposób w jaki działa [to act], odbiorcę na świat zmysłowo niedostępny, 
[na to], co z gruntu metafizyczne”12. Jeszcze dalej posuwa się Roland Barthes, który głos 
wiąŜe ściśle z cielesnością i seksualnością13.  

 Pierwszą, wręcz zasadniczą kwestią, która wymaga tu zasygnalizowania jest interpre-
tacja vocal acting z punktu widzenia tzw. paradoksu wyrazu – sprzeczności wyraŜonej zapy-
taniem: głos piękny czy dobry? Ustalenie kryteriów dla obu przymiotów głosu, postawio-
nych tu w opozycji, jest zadaniem karkołomnym. Okazuje się bowiem, Ŝe pojęcia: „piękny” 
i „dobry” głos nabierały w róŜnych epokach i u róŜnych autorów odmiennych znaczeń, a zda-
rzało się, iŜ znaczyły to samo. Nie wdając się w mrowie szczegółów powiemy, Ŝe głos dobry 
winien posiadać pewne jakości, które artysta właściwie wykorzystuje w słuŜbie wyrazu. 
Głos ma zatem być piękny (Mersenne, Herbst, Falck, Martini), dźwięczny (Herbst), słodki 
(Le Cerf), jasny (Le Cerf, Hiller), swobodny (Martini), czysty (Hiller), Ŝywy (Le Cerf), w na-
                                                 
10   TamŜe, s. 20. Jacopo Peri zaś dodawał: „(...) nie da się [tego] zapisać” (s. 21). 
11   Cyt: za S. SANFORD, Styl i technika wokalna..., s. 14-15 i 18. Wcześniej, bo w 1650 roku, Christoph Bernhardt  

(Von der Singe-Kunst oder Manier) przestrzega jednak przed niekontrolowanymi grymasami twarzy i nie-
poradnością ruchów (tamŜe, s. 18). Warto przy tym zauwaŜyć, Ŝe juŜ w pierwszych dziesięcioleciach XIX 
wieku sytuacja uległa zmianie, a Giovanni Battista Rubini był krytykowany nawet za poruszanie ustami 
podczas śpiewania figuracji. 

12   GARY TOMLINSON, Metaphysical Song, Princeton 1999, s. 3-8. 
13   ROLAND BARHES, Sarrasine, w: S/Z, tłum.: Michał Paweł Markowski, Maria Gołębiewska, Warszawa 1999, s. 51-262. 

Por. teŜ ROLAND BARTHES, Muzyka, głos, język, tłum. Krzysztof Kłosiński, „Pamiętnik Literacki” R. 40 (1999) 
z. 2, s. 5-9. Przywołanie myśli Barthesa jest waŜne, gdyŜ związki śpiewu operowego (i gry aktorskiej) z cie-
lesnością, zmysłowością i – w interpretacji Francuza oraz przedstawicieli queer studies – seksualnością, zarów-
no „po stronie” śpiewaka-aktora, jak i odbiorcy, jest jednym z ciekawszych wątków współczesnej refleksji 
operologicznej. 



turalny sposób ruchliwy (Tosi, Hiller), a nawet drŜący (Falck, Herbst). Dobry śpiewak powi-
nien mieć wyczucie rytmu (Hiller), właściwie podawać tekst, mieć prawidłową intonację 
(Bacilly, Berard, Hiller), długi oddech (Herbst, Falck), prawidłowo prowadzić głos na całej 
szerokości skali (Mersenne, Bacilly, Berard), nie naduŜywać rejestru piersiowego i stronić od 
nadmiernego vibrata (Berard, Bernhardt). Nadto artysta winien łączyć wszystkie te elementy 
harmonijnie, od tego bowiem zaleŜy rozkosz przeŜywana przez publiczność. NajwaŜniejsze 
jest jednak to, Ŝe śpiew „poruszając” odbiorcę, daje mu moŜliwość wyobraŜenia sobie 
kształtu postaci aktorskiej14.  

3.  W sztuce wokalnej i aktorskiej Marii Callas vocal acting zyskuje nowe oblicze. Świadczą 
o tym zarówno nieliczne dokumenty jej występów na scenie i estradzie, jak i liczne wypo-
wiedzi, w tym zapis kursów mistrzowskich w Julliard School of Music w 1971 roku, uwaŜa-
ny za najobszerniejsze studium śpiewu operowego od czasów Traite complete de l’art du chant 
Manuela P. Garcii (1840)15. Nie miejsce tu na szczegółową interpretację poglądów śpie-
waczki, odnotować jednak trzeba, Ŝe Callas prezentowała bardzo spójną wizję swojego tea-
tru i miejsca jakie przypada w nim ekspresji: „śpiewak musi uŜyć wszelkich środków w celu 
uzyskania właściwego wyrazu”. Podporządkowana jest temu zarówno postawa wobec sztu-
ki (artystka mówi o „szacunku”, „bezwarunkowej pokorze”, „oddaniu”, „wyrzeczeniu”), jak 
i poświęcenie pragnień nie naleŜących do sfery sztuki – rodzących „cierpienie”, ale teŜ 
wzmocnionych „odwagą” i „dąŜeniem do doskonałości” [X, 3, 9, 35, 297]. Na szczycie tych 
wartości stoi prawda artystyczna, do której dąŜymy, ale jej nie osiągamy. Callas miała 
głębokie poczucie napięcia, jakie na tej drodze do prawdy powstaje między wyobraŜonym 
kształtem postaci aktorskiej a jej realizacją oraz między ekspresją a bel cantem. 

 Źródeł repertuaru środków vocal acting musimy szukać w poglądach Callas na temat 
aktorstwa, a właściwie w relacji wizerunku postaci aktorskiej do muzyki. Przytoczmy w tej 
sprawie trzy znamienne wypowiedzi śpiewaczki: „muzyka dawała mi zawsze szkołę najle-
pszego aktorstwa” [5]; „aktorstwo musi w naturalny sposób wypływać z muzyki” [6]; „kom-
pozytor wybrał juŜ gest i umieścił go w muzyce. Teraz musisz go tylko usłyszeć” [5]. Wcie-
lenie postaci, „przeistoczenie” – by uŜyć znanego terminu Piotra Bogatyriewa16 – jest przede 
wszystkim nadaniem jej kaŜdorazowo niepowtarzalnego kształtu brzmieniowego tak, Ŝe 
„[...] słuchając, widzimy [Callas] przed oczyma”17. Przeistoczenie dotyczy jednak nie tylko 
aktora, lecz całego świata przebudowanego zgodnie z prawami teatru. W przypadku Callas 
jest to niesłychanie waŜne, albowiem teatralizacja siebie i całego otoczenia w jakim 
przebywała, było jedną z charakterystycznych cech jej postawy wobec Ŝycia i sztuki. 

                                                 
14   Mamy tu do czynienia z przeniesionym na grunt teatru operowego retorycznym toposem ante oculos ponere i z za-

sadą enargei. Piszę o tym szerzej w przywoływanej juŜ pracy Szuka aktorska w teatrze operowym. Por. GEORG 

PAUL SHARPLING, Towards a Rhetoric of Experience: the Role of Enargeia in the Essays of Montaigne, “Rhetorica”  
vol. 20 (2002) nr 3, s. 173-192 oraz INGUNN LUNDE, Rhetorical enargeia and linguistic pragmatics, “Journal of 
Historical Pragmatics, vol. 5 (2001)  nr 1, s. 49-80.  

15   Dokumentacja filmowa Callas aktorki jest skromna. Jest to kilka kompletnych bądź częściowo zachowanych 
recitali z lat 1958-1974, trzykrotne nagranie II aktu Toski Giacomo Pucciniego (ParyŜ 1958, Londyn 1959, Lon-
dyn 1964), prawie nieczytelne fragmenty Normy Vincenzo Belliniego (ParyŜ 1965), migawki z Traviaty 
Giuseppe Verdiego (Londyn 1958), Normy (Rzym 1956), Medei Luigi Cherubiniego (Mediolan 1962) oraz film 
Medea Pier Paolo Pasoliniego. Por. JUERGEN KESTING, Maria Callas, Düsseldorf 1990. Jeśli chodzi o wypowiedzi 
artystki, to cytuję je za Callas at Juilliard. The Master Classes, ed. John Ardoin, London 1988, Robson Books, 
podając strony w []. Por. teŜ: Callas. A Documentary (Bel Canto Society, Classic Video Series: BCS - 0194, New 
York 2000); Callas Reveals Herself (BCS - 0197, New York 1997); Conversations with Callas, with Lord Harewood 
(BCS - 0199, New York b.d.).  

16   PIOTR BOGATYRIEW, Teatr ludowy Czechów i Słowaków, w: Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 1979, s. 16. 
17   J. KESTING, op. cit., s.59. 



 Jednym z problemów, które nurtowały Callas przez całe artystyczne Ŝycie, był problem 
„pięknego głosu”. Wielokrotnie mówiła: „nie wystarczy mieć piękny głos”, dodając przy 
tym, Ŝe „nieustanne zmaganie, by odnaleźć właściwą jakość głosu, stosowną do sytuacji 
scenicznej”, jest podstawowym przesłaniem, którym winien kierować się śpiewak [3, 9]. Jest 
to kwestia równieŜ historycznych i stylistycznych paraleli, jakie da się prześledzić między 
szeroko rozumianą sztuką interpretacji Callas a pewną tradycją, którą uosabiała w XIX 
wieku Giuditta Pasta, na co zwracają uwagę zarówno Stendhal jak i Henry Chorley (1862)18.  

 Bogactwo cech, które składają się na vocal acting Marii Callas da się sprowadzić do 
czterech zasadniczych, ściśle ze sobą powiązanych. Są nimi: perswazyjność, deiktyczność, 
fundamentalna róŜnorodność brzmienia i intensywność. Źródłem pierwszej jest sposób, w jaki 
artystka traktuje układ: śpiew-gra-odbiorca. NajwaŜniejsze jest tu współodczuwanie i iden-
tyfikacja widza i słuchacza z postacią aktorską; „musisz doprowadzić do tego, by publicz-
ność odczuwała to, co śpiewasz i jak śpiewasz” – mówiła artystka. By to osiągnąć naleŜy nie 
tylko mieć świadomość stosowności kaŜdego gestu i wyrazu twarzy do określonej sytuacji 
muzycznej, lecz równieŜ pamiętać, Ŝe kaŜdy ruch ciała, gest i proksemika muszą wyprze-
dzać dźwięk i przygotowywać odbiorcę na to, co za chwilę usłyszy. Z perswazyjnością idzie 
w parze deiktyczność, która polega na doborze takich środków wokalnych, aby wskazywały 
one, podkreślały i wybliŜały mniejsze (głoska, sylaba) lub większe (słowo, zdanie) jednostki 
syntaksy tekstu słownego ze względu na ich wartość wyrazotwórczą (technika valorizzare le 
parole jest u Callas bogato reprezentowana i wymaga osobnego studium, np. roli spółgłoski 
„r”, czy samogłosek „a” i „e”). Celom tym słuŜą zmiany wolumenu, śpiew na wydechu, efe-
kty barwowe, np. rozjaśnianie (gioia w arii Elwiry z Purytanów Belliniego), zaciemnianie 
(bardzo częsty środek – Medea, Lady Makbet, Gioconda), zmiana barwy dla tego samego 
słowa, ale w róŜnych dramaturgicznie miejscach (salice w arii Desdemony z Otella Verdiego), 
voce infantile (Butterfly, czy Amina w Lunatyczce Belliniego), fil di voce (scena lunatyczna 
z Makbeta Verdiego), efekt „niedostatku atłasu” (termin Celliego; chodzi o świadome popsu-
cie brzmienia na rzecz wyrazu: Medea, Toska, Lady Makbet) aŜ do krzyku włącznie (finał II 
aktu Toski)19.  

 Szczególnie silny efekt wyrazowy daje zastosowanie rejestru piersiowego. Pomijając 
w tym miejscu historię refleksji estetycznej na ten temat (od Marchettusa z Padwy poczyna-
jąc), powiem tylko, Ŝe w przypadku vocal acting Callas naleŜy odnotować dwie kwestie. 
Pierwsza, Ŝe zgodnie z tradycją XIX wieczną (Gilda Bruna – Rasa, Gemma Bellincioni, czy 
Antonietta Fricci), Callas uŜywała rejestru piersiowego w partiach dramatycznych juŜ od g1, 
druga – Ŝe dopuszczała ten rejestr równieŜ w odniesieniu do niektórych niskich dźwięków 
w partiach mozartowskich, czy u Donizettiego. Twierdziła równieŜ, Ŝe z powodów wyrazo-
wych moŜna i naleŜy porzucić postulat jednorodności brzmienia w całym rejestrze – nawet 
w koloraturach – w operach Donizettiego, czy Belliniego.  

 Przyjrzyjmy się na koniec przykładowi – scenie snu lunatycznego z „Makbeta” Ver-
diego. W arii tej intensywność, czyli nagromadzenie wymienionych środków, wywołuje 
szczególnie silny efekt wyrazowy20. Rodolfo Celletti w swym studium podzielił arię na jed-
nostki, które kolejno przedstawiają cząstkowe punkty węzłowe procesu interpretacji. Wyz-
naczone są one z jednej strony ‘słowami kluczami’, z drugiej – obrazują dwa światy, w któ-
                                                 
18   Jest to kolejny bardzo interesujący wątek. Chorley tak wspominał Pastę: „były odcinki skali, których właściwości 

róŜniły się od pozostałych. Tam głos znajdował się jakby za zasłoną. Raz po raz [...] pojawiały się dźwięki o nie-
właściwej wysokości” (J. ARDOIN, op. cit., s. 53-54). Callas była doskonale świadoma voci parallele, powołując 
się często np. na Lotte Lehmann [21], Marię Malibran [89], czy Rosę Ponselle [131]. Dla porządku tylko przy-
pomnę, Ŝe termin voci parallele wprowadził w ksiąŜce pod tym tytułem Giacomo Lauri–Volpi (Milano 1955).  

19   Przypomnijmy, Ŝe aria d’urlo pojawia się za czasów Verdiego, a według jednego z poglądów śpiew to urlo 
educato.  

20   Szerzej tę tematykę poruszam w artykule Intensywność jako kategoria estetyczna a bel canto [w druku]. 



rych niejako równolegle znajduje się bohaterka: świat realny i świat złudy, upiorów i lu-
natyzmu. Momenty ‘przejścia’ między nimi są w interpretacji Callas bardzo wyraźnie nace-
chowane. Nacechowane jest szczególnie centralne słowo „macchia” (plama) i słowa, które 
współtworzą całość wyznaczonego przez nie pola znaczeniowego: „maledetta” (przeklęta), 
„immaginar” (wyobrazić sobie), „notte” (noc), czy „cupo” (głęboki/ciemny/głuchy/ponury). 
Nagromadzone w tych miejscach środki wahają się od śpiewu na wydechu, stosowania 
przycisku i gwałtownego zdejmowania napięcia (np. na bardzo waŜnym słowie ‘”immagi-
nar”’ przycisk i przedłuŜenie trwania dźwięku na „a”, a zaraz potem przyspieszenie zstępu-
jącego pochodu dźwięków na wydechu), przez rozjaśnianie głosek (zwłaszcza „a” i „e”) do 
śpiewu in fil di voce na słowie „andiam”. Callas zmienia tu zasadniczo wolumen i rozjaśnia 
barwę. Choć słowo to skierowane jest do Makbeta, lecz symbolicznie wiąŜe się z „przej-
ściem” do innego świata. Lady Makbet umiera21.  

O.  Aktorstwo wokalne jest zjawiskiem niewątpliwie interesującym, zaś sposób w jaki ope-
ruje nim Callas – fascynujący. Jest równieŜ jednym z najbardziej wyrazistych składników jej 
teatru operowego. Stanowi bowiem integralną całość stylistyczną, obejmującą świadomość 
tradycji wykonawczej, uznanie przesłania kompozytora jako najwyŜszego celu, ku któremu 
zmierza artysta i konsekwentnie rozwijaną samoświadomość środków słuŜących wyrazowi. 
Jak powiedziałem na wstępie, jest równieŜ zarzewiem maniery22. Wyjaśniając ten problem 
operologia nie moŜe liczyć bezkrytycznie ani na muzykologię, ani na teatrologię, choć przy-
naleŜy do obu. Pierwsza nie wypracowała stosownego do materii, o której mówimy, znacze-
nia tego pojęcia. Druga, czego dowodem choćby Słownik terminów teatralnych Patrice Pavisa, 
w ogóle go nie definiuje, być moŜe wyczuwając instynktownie o jakie treści w nim chodzi.  

 Chcąc być w zgodzie z zaproponowanym tytułem powiem zatem, Ŝe w relacji do 
pojęcia stylu manierę definiuję jako jego regresywną imitację. Mimo estetycznej (cele) i arty-
stycznej (środki) zaleŜności między manierą i stylem, maniera jest hipertrofią wybranych 
cech stylu, dalej nie rozwijanych, wywołując przez to poczucie wtórności. W przypadku 
Callas wytworzeniu się maniery towarzyszyło przyznanie oryginałowi wręcz kulturotwór-
czego znaczenia, jak równieŜ wymuszało uznanie niektórych ról, jak Toska, Medea, Norma, 
czy Traviata, za nierozerwalnie związane z twórczością artystyczną Callas23. Jest to jednak 
inny, z pewnością wart podjęcia, problem badawczy.  
 

                                                 
21   Przypomnijmy w tym miejscu list Verdiego do librecisty S. Cammarano (23.11.1848), w którym kompozytor 

wyraźnie precyzuje swoje oczekiwania co do rodzaju głosu jakim powinna dysponować śpiewaczka wyko-
nująca partię Lady Makbet. Zacytujmy jego fragment: „[...] O ile wiem partię tę powierzono Mme Tadolini 
i dziwi mnie to, Ŝe artystka sama wyraziła zgodę na wykonanie Lady [Macbeth]. [...] Tadolini ma piękny, 
klarowny i brzmiący głos, ja zaś chciałbym, by Lady śpiewała głosem ciemnym, ostrym, drapieŜnym. Głos 
Mme Tadolini ma w sobie coś anielskiego, a ja pragnąłbym, aŜeby głos Lady brzmiał diabelsko [...]”. Cyt. za 
J. KESLING, op. cit., s. 61. 

22   Badacze wymieniają śpiewaczki, które nazywają się „następczyniami” Marii Callas (Sylvia Sass, Elena Sou-
liotis, Lucia Aliberti) oraz te, których sposób traktowania postaci, róŜnorodność repertuaru, środki wyrazu, 
w tym vocal acting dają się zdefiniować przez porównanie ze sztuką greczynki (Renata Scotto – Nabucco Ver-
diego, Anita Cerquetti – Gioconda A. Ponchiellego, Leyla Gencer – Anna Bolena G. Donizettiego, a nawet 
Montserrat Caballe – Norma V. Belliniego). 

23   ZaleŜności te wyjaśnia ergantropijna teoria dzieła. Por. MACIEJ JABŁOŃSKI, Muzyka jako znak. Wokół semiotyki 
muzyki Eero Tarastiego, Poznań 1999, s. 132-137 oraz TENśE, Maria Callas: Voice acting and the Erganthropic 
Theory of Musical Work, w: Musical Semiotics Revisited, ed. Eero Tarasti, Helsinki 2003 (Acta Semiotica Fennica, 
XV), s. 341-349.  


