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Ma estro, ja ko mło dy czło wiek brał Pan
udział w kon kur sach wo kal nych w Ne -
apo lu, Ver cel li, Me dio la nie, zdo by wa jąc
naj wy ższe lau ry. Jak Pan wspo mi na te
wo kal ne mi strzo stwa?

Bar dzo mi le. Od po wia da ły mo jej
oso bo wo ści i cha rak te ro wi mo je go gło -
su. W re per tu arze na głos te no ro wy
wię cej jest pie śni i arii me lan cho lij nych,
dra ma tycz nych, ani że li tych ra do snych,
a ja z na tu ry je stem ro man ty kiem
i w ta kim re per tu arze naj le piej się czu -
ję. Ale zda rzy ło się w mo jej ka rie rze pa -
rę kon kur sów, któ rych nie wy gra łem,
tyl ko zaj mo wa łem w nich ja kieś ko lej ne
miej sca i zdo by wa łem wy ró żnie nia.
Czas po ka zał, że ich zwy cięz cy nie zro -
bi li wo kal nej ka rie ry. To by ła dla mnie
sa tys fak cja – ale nie dla te go, że im się
nie uda ło utrzy mać na kon cer to wej sce -
nie, tyl ko sa tys fak cja z mo jej pra cy, że
mnie uda ło się zajść tak da le ko...
Ob ser wo wał Pan kon kur sy wo kal ne ja ko
uczest nik, a po tem też ja ko ju ror. Uwa -
ża Pan, że lep szym spraw dzia nem dla
śpie wa ka jest taka ry wa li za cja, czy kon -
cer to wa sce na?

Kon kur sy i kon cer to wa sce na nie -
ko niecz nie mu szą się wy klu czać, cho -
ciaż śpie wak po wi nien brać udział
w kon kur sach jak naj wcze śniej. Bo to
wła śnie one mo gą naj le piej spraw dzić
je go umie jęt no ści i przy spie szyć wej -
ście na sce nę. Je że li wy gry wa się kon -
kurs, to wspa nia le, bo to na da je
roz pę du ka rie rze wo ka li sty. Ale gdy
się go prze gry wa, to też do brze – bo to
zmu sza śpie wa ka do prze my śleń, ar -
ty stycz nych po szu ki wań, któ re za wsze
roz wi ja ją oso bo wość.
Kie dy po raz pierw szy po czuł Pan, że
jest praw dzi wym śpie wa kiem ope ro -
wym? Czy to by ło pod czas Pa na osła -
wio ne go de biu tu w Ver cel li w par tii
Pin ker to na w „Ma da ma But ter fly”
w 1966 ro ku, a mo że pod czas jed ne go
z póź niej szych wy stę pów w Ber li nie,
Wied niu, Bar ce lo nie, Pa ry żu, Londynie?

To w rze czy wi sto ści by ło pa rę do -
brych lat po de biu cie, kie dy już na -
praw dę za czą łem śpie wać i pra co wać
w wie lu te atrach ope ro wych. Wte dy,
po wie lu spo tka niach z ope ro wą pu -
blicz no ścią, po czu łem, że to co ro bię
jest ogrom ną lek cją po ko ry wo bec idei
kom po zy to ra, wo bec ope ry, wo bec słu -

cha czy i sztu ki w ogó le. Śpie wak
wciąż, przy ka żdym wy stę pie zde rza
się z pu blicz no ścią i mu si po zo stać
uwa żny. Po pra wiać błę dy, wzmac niać
atu ty tak, by utrzy mać tę nie zwy kłą
więź, któ ra łą czy go ze słu cha czem.
Na uka śpie wu ni gdy się nie koń czy,
a tę uwa żność ca ły czas trze ba w so -
bie mieć. Do pie ro, gdy wo ka li sta to
zro zu mie, mo że po wie dzieć, że tro chę
zna się na śpie wa niu.

Któ ra z Pa na ról, w któ rym te atrze,
spra wi ła, że po czuł Pan, że zna się
na śpie wa niu?

W 1976 ro ku za de biu to wa łem par -
tią Alva ra w „Mo cy prze zna cze nia”
Giu sep pe Ver die go w Me tro po li tan
Ope ra w No wym Jor ku. Ta sce -
na otwie ra przed śpie wa kiem drzwi
do światowej ka rie ry. Tam śpie wa łem
naj więk sze, za ra zem naj bar dziej wy -
ma ga ją ce par tie te no ro we, m.in. Mac -
duf fa w „Mak be cie”, Ca va ra dos sie go
w „To sce” czy Ca nia w „Pa ja cach”.
Tak, chy ba wte dy, na tej naj słyn niej -
szej sce nie, po czu łem się praw dzi wym
śpie wa kiem. 
Spra wi ła to ma gia tej sce ny, czy też ma -
gia wspa nia łych re ali za cji i gro na wiel -
kich śpie wa ków, wśród któ rych i Pan się
zna lazł? 

Wszyst ko! Wszyst ko to spra wi ło, że
w ka żdą ro lę i przed sta wie nie wła da -
łem ca łą swo ją du szę. Czu łem, że to
naj wa żniej sze, co mo że spo tkać ar ty -
stę i chcia łem, mu sia łem dać z sie bie
wszyst ko co naj lep sze. To by ło wspa -
nia łe mieć za part ner ki sce nicz ne tej
kla sy śpie wacz ki, co Mont ser rat Ca -
ballé czy pierw szą czar no skó rą di vę
Me tro po li tan – Le on ty nę Pri ce. By łem
za szczy co ny, że mo gę wy stę po wać
z ty mi wiel ki mi da ma mi ope ry. Z Le -
on ty ną Pri ce śpie wa li śmy wspól nie
w ope rach Giu sep pe Ver die go „Tru ba -
du rze” i „Mo cy prze zna cze nia”, i by ły
to jed ne z naj więk szych ar ty stycz nych
prze żyć w mo im ży ciu. 
Któ ra z licz nych ope ro wych par tii te no -
ro wych jest Pa na ulu bio ną?

Je stem nie po praw nym ro man ty -
kiem. Na wet, gdy je stem bar dzo szczę -
śli wy, mo ja du sza prze ży wa to
w me lan cho lij ny spo sób. Stąd mo że mo -
ją ulu bio ną ro lą jest „An drea Che nier”
Umber to Gior da no. De biu to wa łem w tej
ro li w Ka ta nii na Sy cy lii, po tem śpie wa -
łem tę ope rę w Ame ry ce. Ale naj więk -
szy suk ces od nio słem w To kio, gdzie
wy ko ny wa łem tę par tię pierw szy raz
po po nad 30 la tach od cza su, gdy w tej
ro li Ja po nia usły sza ła le gen dar ne go te -
no ra – Ma rio del Mo na co. Aplauz był
tak go rą cy, że bra wa mi prze ry wa no mi
arie. Wy da wa ło się, że ni gdy nie skoń -
czę tej par tii. I choć za wsze śpie wa łem
pod ba tu tą wiel kich dy ry gen tów – Lo ri -

na Ma aze la, Zu bi na Meh ty, Va le ry’ego
Gier gie wa, Clau dio Ab ba do – tu by ła lo -
kal na or kie stra pod ba tu tą ja poń skie go
dy ry gen ta, a efekt ar ty stycz ny był na -
praw dę nie sa mo wi ty.
I wła śnie ten spek takl, nie wy stę py
w „Aidzie” pod pi ra mi da mi w Ka irze czy
na Igrzy skach Olim pij skich w Seu lu, był
dla Pa na naj więk szym prze ży ciem?

Tak, nie by ło tam mo że wiel kich
na zwisk, ale wy stę po wa łem z praw dzi -
wy mi mu zy ka mi – pa sjo na ta mi, któ -
rzy ko cha ją ope rę. 
Jak to się dzie je, że naj więk si te no rzy po -
cho dzą głów nie z Włoch?

Pew nie dla te go, że ję zyk wło ski jest
nie zwy kle me lo dyj ny, mi ły dla ucha
i skła nia do śpie wu. Z dru giej stro ny
za wsze mie li śmy wie lu wspa nia łych
śpie wa ków, nie mal bo ha te rów na ro do -
wych. Je że li więc ktoś chciał w na -
szym kra ju śpie wać, miał wspa nia ły
wzór do na śla do wa nia – wła śnie gło sy
Ma rio del Mo na co, En ri co Ca ru so. Oni
dyk to wa li wa run ki. Przy tym Wło si, to
ra do sny na ród, któ ry przy ka żdej oka -
zji lu bi śpie wać. Ma my w tym ogrom -
ną tra dy cję. 
Kto Pana prze ko nał do śpie wu?

Wła ści wie, gdy by nie mo ja sio stra,
któ rą kie dyś roz bo la ła gło wa, pew nie
ni gdy nie tra fił bym na wiel ką sce nę. 
Zaw dzię cza Pan ka rie rę bó lo wi gło wy?

Tak… Po cho dzę z bar dzo bied nej
ro dzi ny. Moi ro dzi ce pra co wa li dla
wła ści cie la ziem skie go w Veg gia no,
w oko li cach Pa dwy. Na nie wie le nas
by ło stać… Kiedyś mo ja sio stra do sta -
ła od ko goś bi let na spek takl w te atrze
Are na di Ve ro na, ale… roz bo la ła ją
gło wa i bi let przy padł mnie. Gdy je cha -
łem do We ro ny, w au to bu sie pa sa że ro -
wie za czę li śpie wać, a ja ra zem z ni mi.
Na gle pod szedł do mnie ele ganc ko
ubra ny je go mość i za py tał, kim je stem
i skąd umiem tak śpie wać. Nie zda wa -
łem so bie spra wy, że mój głos to coś
nad zwy czaj ne go. Od ma łe go ro dzi ce
chwa li li się zna jo mym, że ład nie śpie -
wam. Pa mię tam ta ki ob ra zek z dzie -
ciń stwa: sie dzę w staj ni, bo to by ło
je dy ne miej sce gdzie by ło cie pło, ro dzi -
ce przy cho dzą z przy ja ciół mi i mó wią:
Be pi no śpie waj! No to śpie wa łem…
Ten ele ganc ki pan z au to bu su, mi ło -
śnik ope ry, przy szedł do pa dro ne,

u któ re go pra co wa li moi ro dzi ce, a ten
dał pie nią dze na mo ją na ukę w Kon -
ser wa to rium w Pa dwie. Mia łem wte dy
18 lat. Po tem pra co wa łem ja ko kel ner
w wa ka cje, by za ro bić na stu dia.
Czy ro dzi ce czę sto mie li oka zję oglą dać
Pa na na sce nie?

Zaw sze by łem ogrom nie szczę śli wy,
gdy przy je żdża li na mo je wy stę py. To
by ły wiel kie emo cje za rów no dla mnie,
jak i dla nich. Moi ro dzi ce by li bar dzo
pro sty mi, szla chet ny mi ludź mi. Mie li
ogrom ny sza cu nek dla sztu ki i osób
z nią zwią za nych. Do te go stop nia, że
po spek ta klach za czy na li do mnie mó -
wić na „Pan” – tak do ce nia li to, co so bą
re pre zen to wa łem. Ni gdy też po spek ta -
klach nie wcho dzi li do mo jej gar de ro by
ja ko pierw si. Cier pli wie cze ka li, aż
wszy scy mi po gra tu lują, aż roz dam au -
to gra fy, i na sa mym koń cu przy cho dzi -
li mnie uści skać. Od nich na uczy łem się
tej po ko ry dla sztu ki. Wszyst kie wiel kie
suk ce sy, któ re uda ło mi się od nieść, wy -
da wa ły mi się snem. Ni gdy nie szu ka -
łem żadnych zaszczytów, on same mnie
od na lazły. Ka żdy śpie wak po wi nien być
po kor ny, zwy czaj ny i szcze ry.  
Ale zwró cił się Pan w stro nę ope ry, któ -
ra – jak mó wią nie któ rzy – kreu je ten
lep szy, wy ma rzo ny świat?

Zaw sze o tym my śla łem – o mo jej
wy ma rzo nej sce nie, ale nie spy cha łem
w dal co dzien no ści. Ży łem sce ną, ale
i mo ją ro dzi ną – żo ną, dzieć mi, bez
któ rych pew nie nie zro bił bym ka rie ry.
Oni da ją mi szczę ście i ten spo kój tak
po trzeb ny ar ty ście do pra cy... 

Wie rzę, że głos wzbo ga ca się wraz
z prze ży wa niem ży cia. Uwra żli wia się
zwłasz cza po przez cier pie nie i przez
to sta je się tak sub tel nym in stru men -
tem. Du sza śpie wa ka na peł nia się wte -
dy wszel ki mi od cie nia mi emo cji
– pła cze my prze cież nie tyl ko z nie -
szczę ścia czy bó lu, ale też z ra do ści.
Po tem po zo sta je tyl ko wsłu chać się
w swo ją du szę, bo głos jest prze cież jej
od bi ciem. A gdy głos po tra fi prze ka -
zać praw dzi we emo cje, pu blicz ność je
ro zu mie i przyj mu je. I do pie ro ta więź
z pu blicz no ścią – nie tyl ko do brze za -
śpie wa na ro la – jest praw dzi wym suk -
ce sem śpie wa ka.

Rozmawiała
ADRIANNA GINAŁ

Głos to zwierciadło duszy
R O Z M O WA  Z Giuseppe Giacominim, legendarnym tenorem, jurorem XIII Konkursu im. Ady Sari

Kulisy festiwalu...

Złote Formaty 
i pomarańczowa nuta
Ewa Natkaniec, autorka
charakterystycznych plakatów
z pomarańczową nutą XV
Międzynarodowego Festiwalu
im. Ady Sari, zdobyła nagrodę
Złotych Formatów w
zakończonym właśnie III
Festiwalu Miast i Regionów.
Laur przypadł artystce za
outdorową kampanię
reklamową „Małopolska na
zawsze”. Do Złotych Formatów
91 miast i regionów zgłosiło 317
projektów promocyjnych.

Małopolska zwyciężyła z
pomocą kreacji graficznej Ewy
Natkaniec, która na bilboardzie
umieściła dłoń z obwarzankiem
zamiast obrączki. 300 takich
billboardów promujących
Małopolskę zawisło na dwa
tygodnie w 10 największych
polskich miastach. 
Ewa Natkaniec jest
absolwentką Wydziału Grafiki
Akademii Sztuk Pieknych w
Krakowie, Wydziału Industrial
Design Politechniki w
Mediolanie oraz Filologii
Angielskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Pracowała jako
art director w agencjach

reklamowych w Warszawie:
Gruppa66 Ogilvy, Leo Burnett.
Obecnie jako niezależny grafik
zajmuje się projektowaniem
plakatów kulturalnych,
teatralnych, oprawą graficzną
imprez i instytucji kulturalnych.
Rok temu zdobyła I Miejsce na
Festiwalu Promocji Miast Złote
Formaty za cykl plakatów
Kulturalna Małopolska. 
Dla XV Festiwalu im. Ady Sari
stworzyła nową oprawę
graficzną z charakterystyczną
pomarańczową nutą, która
szybko stała się bardzo
rozpoznawalnym symbolem
festiwalu. (AG)FO
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Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach Ma ło pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2007–2013.
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