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T ak frenetycznych okrzyków i okla-
sków w wykonaniu jednego cz!o-
wieka chyba jeszcze tu nie s!yszano.

Widzowie na balkonie Warszawskiej Ope-
ry Kameralnej z zaciekawieniem odwra-
cali w jego stron´ g!owy, zaÊ siedzàcy 
najbli˝ej – ze Êmiechem zatykali uszy. Tym
entuzjastà spektaklu „Giulio Cesare” Haen-
dla okaza! si´ Zygmunt Go!aszewski – Po-
lak z Nowego Jorku, który przyjecha! do
kraju na dwa tygodnie paêdziernika, aby
odwiedziç rodzin´, a przy okazji na!ado-
waç akumulatory prze˝yciami kulturalny-
mi, zw!aszcza muzycznymi. Zygmunt jest
bowiem zagorza!ym melomanem, wiel-
kim mi!oÊnikiem opery. Czytelnikom na-

szego miesi´cznika opowiada o swojej 
pasji.

Hanna i Andrzej Milewscy: Jakie by!y
poczàtki twoich operowych
zainteresowaƒ?
Zygmunt Go!aszewski: W 1972 roku, 
w piàtej klasie szko!y podstawowej, po raz
pierwszy poszed!em do Teatru Wielkiego
– z tatà, na „Wesele Figara” Mozarta. 
W tym samym roku by!em po raz pierw-
szy w Filharmonii Narodowej – na „Me-
sjaszu” Haendla (Êpiewa!y S!owiki Stuli-
grosza). Drugà operà, jakà zobaczy!em,
by!a „Carmen”, wystawiona w stulecie
Êmierci Bizeta. Âpiewali Pola Lipiƒska 

i Bogdan Paprocki. Trzecia by!a „Travia-
ta” – i te˝ do dziÊ pami´tam obsad´: S!o-
nicka, Wac!awik oraz Klimek. W liceum
zaczà!em chodziç do opery cz´Êciej, a to
dzi´ki bezp!atnym wejÊciówkom od mat-
ki mojego kolegi, chórzystki w Teatrze
Wielkim.
Po mutacji zaczà!em si´ uczyç Êpiewu 
w paƒstwowej szkole muzycznej w War-
szawie na Globusowej, u Zbigniewa Miz-
draka. W klasie maturalnej przez rok 
by!em na Êpiewie w Êredniej szkole mu-
zycznej na Bednarskiej u pani Haliny Pop-
kowskiej, uczennicy Wac!awa Brzeziƒ-
skiego. Nale˝a!em te˝ do m!odzie˝owego
chóru W!adys!awa Skoraczewskiego przy
Teatrze Wielkim. ÂpiewaliÊmy m.in. jako
dodatkowy chór we wznowieniu „Borysa
Godunowa” pod batutà Andrzeja Stra-
szyƒskiego. Póêniej odby!em studia wo-
kalne w !ódzkiej akademii muzycznej.

Czy wykszta!cenie muzyczne pomaga
s!uchaç, czy te˝ czasem zak!óca 
spontanicznà percepcj´?
MyÊl´, ˝e wykszta!cenie mo˝e troch´ prze-
szkadzaç w odbiorze. Z jednej strony – wie
si´ wi´cej o danym dziele, ale z drugiej –
myÊlenie o strukturach czasem zak!óca
proste cieszenie si´ muzykà i jej pi´knem.
To takie swoiste szkie!ko i oko uczonego
m´drca. Dlatego od jakiegoÊ czasu staram
si´ koncentrowaç na wykonaniu. A ponie-
wa˝ nie mam za du˝o czasu, chodz´ jedy-
nie na najlepsze spektakle. Nawet nie tylko
do renomowanych miejsc, ale na konkret-
nych, znakomitych wykonawców.

Mawiasz o sobie ˝artobliwie: „baryton
w stanie spoczynku”. Dlaczego 
porzuci!eÊ myÊl o zawodowym 
Êpiewaniu?
Po studiach w ¸odzi nie Êpiewa!em najle-
piej. Niewielu pedagogów zdecydowa!oby
si´ odkr´caç to, czego si´ nauczy!em

Sylwetki

Meloman 
niebanalny
W „Hi-Fi i Muzyce” pisujemy o kompozytorach, 
Êpiewakach, teatrach i nagraniach. A przecie˝ 
muzyczny Êwiat nie mo˝e istnieç bez melomanów 
– s!uchaczy koncertów, widzów spektakli operowych,
wreszcie kolekcjonerów p!yt i Czytelników 
naszego miesi´cznika! DziÊ oddajemy g!os jednemu
z tych, którzy naprawd´ kochajà muzyk´.

Fotografie: Zygmunt Go!aszewski

Zygmunt 
Go!aszewski 
i Placido 
Domingo, 
obecny 
na scenie Met 
od 40 lat.

W garderobie 
Michai!a Petrenki 
– demonicznego 
Sparafucile 
w „Rigoletcie” 
Verdiego.

Z Susan Graham 
– gwiazdà 
„Pot´pienia Fausta” 
Berlioza.
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wczeÊniej. Ponadto szko!a, w której 
studiowa!em, przyczyni!a si´ do czegoÊ
absolutnie najgorszego: do utraty wiary 
w siebie, w mo˝liwy przecie˝ sukces. Na-
tomiast decyzja o emigracji do USA
(1986) oznacza!a walk´ o materialnà sta-
bilnoÊç. Przez pewien okres Êpiewa!em 
w chórze polonijnym, a póêniej w pó!pro-
fesjonalnym greckokatolickim Metropoli-
tan Singers, ale to nie dawa!o zarobku.
Pracowa!em wi´c jako urz´dnik na Wall
Street, a równoczeÊnie podjà!em studia…
piel´gniarskie. Teraz, od dziesi´ciu lat,
pracuj´ w jednym z najwi´kszych nowo-
jorskich szpitali.

Czy muzyczne hobby pomog!o 
w aklimatyzacji w USA?
Zdecydowanie tak. W chórze Metropoli-
tan Singers pozna!em emerytowanego na-
uczyciela, który lubi! emigrantów i im 
pomaga!. Z kolei wczeÊniejsi imigranci,
którym on pomóg!, pomogli nam na po-
czàtku pobytu w USA. Tak˝e dzi´ki niemu
by!em po raz pierwszy w Carnegie Hall na
gali Richarda Tuckera w 1987.

Mieszkasz na Brooklynie. Bywasz 
w nowojorskich muzeach, teatrach 
dramatycznych, w szacownej Carnegie
Hall. Ale najcz´Êciej chodzisz 
do Metropolitan Opera, którà nazywasz
swoim drugim domem. 
By!em w wielu teatrach operowych, w tym
w mediolaƒskiej La Scali i w wiedeƒskiej
Staatssoper, jednak najsilniej jestem z˝yty
z Met. Dorobek Met poznaj´ te˝ z ksià˝ek,
przez radio i TV. Na stronie internetowej
dost´pna jest aplikacja Met Player, dzi´ki
której mo˝na korzystaç (okresowo – nie-
odp!atnie) z zasobów archiwalnych: 20
transmisji HD, ponad 40 klasycznych ju˝
transmisji telewizyjnych i 150 historycz-
nych transmisji radiowych, si´gajàcych ro-
ku 1937.

Stali bywalcy Met znajà si´ z widzenia. To
ciekawe osoby, choç zdarzajà si´ i osobni-
cy niezrównowa˝eni psychicznie, jak np.
siwow!osa Linda (wypisz wymaluj Danuta
Stenka z plakatów sztuki „Marat/Sade” 
w Teatrze Narodowym). Przyje˝d˝a auto-
busem z New Jersey, co jest poÊwi´ceniem
– jeÊli wziàç pod uwag´ póêne powroty.
Narozrabia!a ju˝ kilka razy na widowni
tak, ˝e zosta!a wyprowadzona si!à. Za na-
tarczywe telefony do jednej z wp!ywowych
filantropek Linda ma teraz zakaz wst´pu
na teren Lincoln Center. Skàdinàd jest in-
teligentna – zna japoƒski.
Jej zupe!nym przeciwieƒstwem jest Louie,
melomanka obecna prawie na ka˝dym
przedstawieniu – premierach, wznowie-
niach czy zmianach obsad - od koƒca lat
50. Nikt nie jest w stanie jej zaskoczyç, wi-
dzia!a i s!ysza!a najwi´kszych Êpiewaków,
jak Callas, Tebaldi, Nilsson czy Moffo. By-
!a na spektaklu „Mocy przeznaczenia”,
podczas którego umar! na scenie legendar-
ny baryton Leonard Warren.
Nie zapomn´ te˝, jak przed jednà z gal 
w Met przywita!em si´ z kardyna!em No-
wego Jorku, Edwardem Eganem, ucz´sz-
czajàcym zawsze na wa˝niejsze operowe
wydarzenia. Zagadnà! mnie po angielsku:
„Pan chyba jest z Polski?”. Na moje skinie-
nie powiedzia! – ju˝ po polsku i z doÊç do-
brym akcentem – „Niech b´dzie pochwa-
lony Jezus Chrystus”. Na co ja oczywiÊcie:
„Na wieki wieków, amen!”.

Co sàdzisz o operach wspó!czesnych?
O „uwspó!czeÊnianych” realizacjach 
re˝yserskich?
W Met króluje ˝elazny kanon operowy. 
I dobrze. Klasyka musi stanowiç trzon re-
pertuaru. Nawet Giulio Gatti-Casazza mó-
wi! kiedyÊ, ˝e musi wystawiaç „Traviaty” 
i „Toski”, bo bez nich ju˝ po trzecim
przedstawieniu móg!by wyjÊç na scen´ 
i strzelaç z karabinu maszynowego w stro-

n´ widowni, nie obawiajàc si´, ˝e komuÊ
zrobi krzywd´. Ale Met stara si´ zawsze
wystawiaç coÊ z oper wspó!czesnych czy z
klasyków wspó!czesnoÊci. W ubieg!ym se-
zonie by! to „Dr. Atomic” Johna Adamsa,
w tym ju˝ nied!ugo – „Z domu umar!ych”
Janaczka, Ryszard Strauss („Ariadna na 
Naxos”, „Elektra”), a pod koniec sezonu –
„Lulu” Berga.
OsobiÊcie wol´ uwspó!czeÊnione (byle mà-
drze) stare opery, zamiast np. muzeum Ze-
firellego, którego to dwie inscenizacje 
w Met sà w tym sezonie wymieniane („To-
sca” i „Carmen”). Inscenizacje muszà byç
màdre i w zgodzie z muzykà, a nie przeciw-
ko niej. Wydaje si´ to oczywiste, jednak nie
dla wszystkich re˝yserów! Wysoko ceni´
zesz!orocznà inscenizacj´ „Pot´pienia Fau-
sta” Berlioza w re˝yserii Roberta Lepage’a.

Gruntownie pozna!eÊ gmach Met 
– wszystkie strefy widowni, foyer, 
a tak˝e zakamarki za kulisami 
i garderoby solistów.
Pomieszczenia Metropolitan Opera lubi´,
poniewa˝ zawsze mo˝na tam zobaczyç
zmieniajàce si´ wystawy kostiumów, re-
kwizytów czy innych rzeczy zwiàzanych 
z legendarnymi postaciami z historii opery.

Sylwetki

Od prawej – 
Aleksandra Kurzak, 
Joanna ˚murko 
i ˝ona naszego rozmówcy.

Anna Netrebko 
(w Êrodku) 

z Piotrem Becza!à
i jego ˝onà.

Z Marcelo Alvarezem 
– Êwietnym Cavaradossim 
w „Tosce” Verdiego.
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Na wysokoÊci najni˝szych i najdro˝szych
ló˝ sà gabloty z na sta!e eksponowanymi
precjozami, takimi jak laska Rossiniego,
batuta Wagnera, z!ota papieroÊnica Carusa
czy du˝a brylantowa brosza cesarzowej 
Eugenii, która w 1936 zosta!a ofiarowana
Lukrecji Bori przez wielbicieli jej talentu
podczas benefisu.

Od niedawna starasz si´ te˝ prowadziç
dokumentacj´ fotograficznà wydarzeƒ
muzycznych.
KiedyÊ nie nosi!em ze sobà aparatu, 
a szkoda. Z niektórymi Êpiewakami ju˝
nigdy nie b´d´ si´ móg! sfotografowaç – 
a przecie˝ sta!em ko!o nich, niejako ocie-
rajàc si´ o wielki Êwiat opery. MyÊl´ tu 
o Birgit Nilsson, Niko!aju Giaurowie, 

Alfredo Krausie czy Genie Dimitrowej. 
Z Mirellà Freni spotka!em si´ po „Napoju
mi!osnym”. Mam jej autograf, ale wspól-
nego zdj´cia – nie. Rozmawia!em z Mari-
lyn Horne, z Jamesem Levine’em. Legen-
darny Sherrill Milnes na has!o „Polska”
od razu zada! mi pytanie, czy Wies!aw
Ochman jeszcze ˝yje...

Z niektórymi Êpiewakami utrzymujesz
serdeczny kontakt pozateatralny.
Z tych znajomoÊci najbardziej ceni´ sobie
Polaków: Aleksandr´ Kurzak oraz Piotra

Becza!´ z ma!˝onkà (zosta!em przez nich
zaproszony do garderoby) oraz W!ochów:
Giuseppe Filianotiego (mi!y cz!owiek, lu-
biàcy czytaç – równie˝ polskà literatur´ 
w t!umaczeniach, jak np. „Sklepy cyna-
monowe” Schulza) i Simone Alaimo.
Zdarzy!o mi si´ byç piel´gniarzem wuja
Alaimo i dlatego pozna!em go osobiÊcie
przy !ó˝ku chorego, a raz nawet w ostat-
niej chwili wioz!em go do Metropolitan
na przedstawienie „Don Pasquale”, 
w którym Êpiewa! tytu!owà parti´, a by! to
spektakl ze zjawiskowà wtedy Annà Ne-
trebko, Juanem Diego Flórezem i Mariu-
szem Kwietniem.

Bilety do Met czy Carnegie Hall 
nie nale˝à do tanich. Miejsce 
na parterze to wydatek rz´du kilkuset
dolarów.
Abonamenty sà za drogie. Staram si´ ku-
powaç jak najtaƒsze wejÊciówki, a potem
znaleêç jak najlepsze wolne miejsce. Tu˝
przed koncertem w Avery Fisher Hall mo˝-
na czasem kupiç bilety przecenione, np. 
z 75 na 25 dolarów. Po latach chodzenia
znam ju˝ ludzi, którzy majà dost´p do dar-
mowych biletów. Nie waham si´ z tego 
korzystaç.
W hallu kasowym Met sà dwa 32-calowe
telewizory, na których mo˝na za darmo
oglàdaç bie˝àcy spektakl. Zdarza mi si´
wybraç np. tylko na II akt danej opery, aby
obejrzeç konkretnego wykonawc´. W ta-
kiej sytuacji mo˝na zdobyç darmowy bilet
na podoperowej „gie!dzie” od kogoÊ, kto
akurat wychodzi. 
KiedyÊ strzeli!a mi opona na autostradzie,
o 3.30 rano, kiedy jecha!em do Met po bi-
lety na otwarcie sezonu. Nowy Jork to
miasto, które, jak Êpiewa Sinatra, nigdy
nie Êpi! Zawsze jad´ w kolejk´ wczeÊnie,
tak aby wejÊciówk´ mieç w pierwszym
rz´dzie „standing room” z ty!u „orche-
stry” – czyli parteru. Po zmianie ko!a na

miejsce dojecha!em na 5:45 – i by!em
dziesiàty na liÊcie. O godzinie 10.00
otwarto okienka kasowe.
Mo˝na te˝ kupiç wejÊciówki do Met po 10
dolarów, na tzw. „desk score”, czyli miej-
sca z których s!abo widaç, ale za to dobrze
s!ychaç i gdzie sà oÊwietlone pulpity z roz-
!o˝onym wyciàgiem fortepianowym da-
nej opery. Ma!o ludzi wie o takich mo˝li-
woÊciach. Mo˝na wreszcie ucz´szczaç na
próby generalne, które sà zazwyczaj trzy
dni przed premierà, pomi´dzy godzinà 
11 a 13. Bilety sà darmowe, trzeba si´ tyl-
ko zakr´ciç. W ciàgu sezonu sà te˝ trzy
dni otwarte, podczas których bilety sà
gratisowe, a ponadto odbywajà si´ impre-
zy towarzyszàce (spotkania panelowe 
z twórcami i wykonawcami, wystawy, po-
kazy czy projekcje filmów, itd.).
Pan Bóg opiekuje si´ nie tylko pijakami,
ale i szaleƒcami. Zawsze licz´ na !ut szcz´-
Êcia, na promyk biletowej !aski...

Jak rodzina traktuje twoje hobby?
˚ona, którà staram si´ zabieraç na najcie-
kawsze wydarzenia, szanuje moje hobby,
szczególnie po tym, co powiedzia!a jej
kiedyÊ matka Aleksandry Kurzak – Jolan-
ta ˚murko. Przekona!a jà, ˝e jeÊli mam
du˝o p!yt i s!ucham ich w domu – to nie
chodz´ cz´sto na miasto.
Córki do muzyki specjalnie si´ nie garn´-
!y, ale ucz´szcza!y na lekcje taƒca w pry-
watnych szkó!kach baletowych, które 
w Stanach sà bardzo popularne.

Które z wydarzeƒ wokalnych 
zapami´ta!eÊ jako rewelacj´?
Pavarottiego w „Luizie Miller” Verdiego.
Sta! na scenie niczym beczka, ale produ-
kowa! z!ote tony. KiedyÊ jakiÊ krytyk 
napisa! bodaj o Giglim, ˝e ka˝dy jego wy-
Êpiewany ton to jakby z!oty gulden rzuco-
ny na lad´ i to w!aÊnie wtedy pomyÊla!em
o Pavarottim.

Sylwetki

Z Danielle de Niese 
– niezapomnianà Eurydykà 

w operze Glucka.

Z Renée Fleming 
– niezrównanà Marsza!kowà 

w „Kawalerze Srebrnej Ró˝y” 
Ryszarda Straussa.

Specjalna przepustka za kulisy 
– po koncercie Cecilii Bartoli.
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Innà wielkà chwilà, która na zawsze
utkwi!a mi w pami´ci, by! bis Juana Die-
go Floreza podczas premiery „Córki pu!-
ku” Donizettiego w 2008. Pozytywnie 
zaszokowa!a mnie kiedyÊ Grace Bumbry.
Spodziewa!em si´ us!yszeç leciwà Êpie-
waczk´ z tzw. nazwiskiem, a ona przy
koƒcu swej kariery pokaza!a, ˝e ma Êwie-
˝y g!os, którym doskonale operuje. Przy-
j´to jà owacyjnie.
Jako coÊ zupe!nie przeciwnego wspomi-
nam tegoroczny koncert Bocellego z koƒca
sierpnia. Klasyczne robienie kasy! To by!o
˝a!osne – Bocelli nasadza! si´, forsowa!
g!os. Nie u˝ywa! mikrofonu i kiedy Êpiewa!
piano, nik! przy orkiestrze. Dobrze, ˝e

mia!em darmowy bilet. Gdybym zap!aci!,
czu!bym si´ nabity w butelk´!
Z tenorów ostatnimi czasy bardzo mnie
rozczarowali Rolando Villazon (fatalna
„¸ucja z Lammermooru” z 26 stycznia
2009), Salvatore Licitra (okropny w „Balu
maskowym”) oraz chyba jeszcze gorszy
Jose Cura w „Pajacach”. A Anna Netrebko
cz´sto nie grzeszy czystoÊcià intonacyjnà.
Villazon zrobi! coÊ, czego jeszcze w ope-
rowym profesjonalnym teatrze nie wi-
dzia!em. We wspomnianej styczniowej
„¸ucji...” g!os mu si´ zupe!nie za!ama!.

Nastàpi!a kilkunastosekundowa przerwa.
Na widowni cisza, nikt nie Êpiewa, orkie-
stra nie gra, a na scenie nikt si´ nie rusza.
Konsternacja! Dopiero po chwili Villazon
zahaczy! w!aÊciwy dêwi´k i przedstawie-
nie si´ jakoÊ potoczy!o. Przerwa pomi´-
dzy drugim a trzecim aktem trwa!a jakieÊ
50 minut, a zaraz po niej wyszed! przed
kurtyn´ dyrektor Met, Peter Gelb, i uspra-
wiedliwi! niedysponowanego Villazona,
oznajmiajàc przy okazji, ˝e „nie chce on
sprawiaç zawodu publicznoÊci, wi´c zde-
cydowa! si´ kontynuowaç swój wyst´p”. 
Daniel Barenboim – to, moim zdaniem,
wielki muzyk, ale jako cz!owiek – bufon,
ignorujàcy melomanów i pomiatajàcy

swojà asystentkà. By!em kiedyÊ Êwiad-
kiem, jak gburowato przywo!a! jà przy lu-
dziach: „Don’t socialize – come here”
[„Zostaw to towarzystwo i chodê tutaj”].

S!uchasz nie tylko muzyki na ˝ywo. 
Ile p!yt liczy twój zbiór?
W tej chwili ju˝ chyba za du˝o. Komplet-
ni: Mozart, Verdi, Berlioz, Bellini, mnó-
stwo Rossiniego, wi´kszoÊç oper Wagnera
i Donizettiego. Do tego wiele oper w kilku
wykonaniach. Najokazalej jest reprezen-
towany „Rigoletto” (dziewi´ç komple-
tów). W sumie oko!o 490 komplet-
nych oper, 355 recitali wokalnych plus
sk!adanki.

Teraz rzadko sam coÊ kupuj´; czasem doj-
dzie coÊ od znajomych. Bardzo lubi´ sklep
Academy Records na West 18 ulicy na
Manhattanie – obfitujàcy w rozmaite p!y-
towe okazje – wszystkie rodzaje muzyki,
na ogó! w bardzo przyst´pnych cenach.
Lubi´ wracaç do „Simona Boccanegry” 
z Cappuccillim, Freni, Giaurowem pod Ab-
bado z 1977, do „Carmen” z Price i Corel-
lim pod Karajanem z 1963, „Normy” z Cal-
las, Stignani i Filippeschim pod Serafinem 
z 1954, „OpowieÊci Hoffmanna” z Geddà,
De Los Angeles i Londonem z 1964-65,
„Strasznego dworu” z Hiolskim pod Kren-
zem z 1978 czy „Halki” pod Semkowem 
z 1973 albo „Hunyadi Laszlo” Erkela z 1984.
Wol´ s!uchaç bez s!uchawek. Jestem w tej
komfortowej sytuacji, ˝e odg!osy z moje-
go domowego muzycznego „parady˝u”
nie dochodzà do sypialni, po!o˝onych
dwa poziomy wy˝ej.

Patrzàc z nowojorskiej perspektywy,
czego ˝yczy!byÊ polskim 
operomanom?
Le˝y w narodowym interesie, aby opera
mia!a atrakcyjny repertuar. W koƒcu to
jeden z magnesów turystycznych. Ju˝ od
dawna mówi si´ przecie˝ o turystyce ope-
rowej. W ka˝dym programie Met mo˝na
znaleêç zach´t´ pana Schweizera do wy-
dania kilku tysi´cy dolarów w Weronie
podczas letniego festiwalu. Powinno si´
puszczaç w „skarpetach Wa!´sy” ludzi,
którzy sà za coÊ odpowiedzialni, a to coÊ
marnujà i sprowadzajà szmiry w gatunku
kiczowato-muzealnego „Cyrulika sewil-
skiego” w Warszawie. To jest nie do po-
myÊlenia ju˝ nawet nie w Wiedniu, ale 
i w czeskiej Pradze, gdzie sà dwie pr´˝ne
opery z kilkoma scenami i ca!oÊciowo pla-
nowanymi sezonami. MyÊl´, ˝e tacy lu-
dzie, jak Treliƒski, Warlikowski, Klata itd.
powinni robiç przedstawienia operowe –
nowe, ale zawsze ciekawe inscenizacje. "

Sylwetki

Z Mariuszem Kwietniem

Przed Met – 
Widzowie przebrani 
za bohaterów 
Wagnerowskiego 
„Ringu”.

Bezp!atny bilet na prób´ generalnà 
najnowszej inscenizacji „Toski” w Met


