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alvatore Licitra urodzi! si" 10 sierp-
nia 1968 roku w Bernie. Jego 
rodzina pochodzi!a z Sycylii,  

z regionu Acate. M!odo#$ sp"dzi! w Me-
diolanie i, jak wielu tenorów przed nim, 
wszed! do #wiata opery niejako przy- 
padkiem i bez wielkich aspiracji. Jego 
pierwsz% prac% zarobkow% by!o stanowi-
sko gra&ka we w!oskim wydaniu maga-
zynu „Vogue”. Co# go jednak ci%gn"!o do 
#piewu.

Gdy mia! 19 lat, zacz%! regularnie 
ucz"szcza$ na lekcje. Przekona!a go 
matka, która kiedy# us!ysza!a, jak #pie-
wa! przy d'wi"ku radioodbiornika. Na 
powa(niejsze studia m!ody tenor wyje-
cha! najpierw do akademii muzycznej  
w Parmie, a pó'niej do prywatnej szko-
!y stworzonej przez Carlo Bergonziego  
w miasteczku Busseto, nieopodal miej-
sca narodzin Verdiego.

Na scenie zadebiutowa! jako 30-latek  
w „Balu maskowym” wystawianym w Par- 
mie przez uczniów Bergonziego. Sukces 
tego przedstawienia sprawi!, (e otrzy-
ma! propozycje #piewania w „Rigoletcie”  
i „Aidzie” w s!ynnej Arena di Verona. Pu-

bliczno#$ od razu go pokocha!a. Wie#ci 
o pojawieniu si" nowego talentu szybko 
si" rozesz!y, a zach"cony owacjami Li- 
citra zg!osi! si" do mediola)skiej La Sca-
li na przes!uchanie do roli Alvara w no- 
wej inscenizacji „Mocy przeznaczenia”. 
Riccardo Muti doceni! niezwyk!y g!os 
oraz charyzm" debiutanta i osobi#cie 
podj%! decyzj" o jego anga(u. Premiera 
spektaklu mia!a miejsce w marcu 1999 
roku. 

Potem przyszed! czas na kolejne przed-
stawienia w Weronie: „Tosc"” i „Madame 
Butter*y”. W marcu 2000 roku Licitra 
wróci! do Mediolanu, by i tam za#piewa$ 
Cavaradossiego w najs!ynniejszej operze 
Pucciniego. Ten wyst"p zosta! zareje-
strowany i wydany pó'niej przez Sony 
Classical. 

Wszystko dzia!o si" bardzo szybko. 
W maju 2000 roku mia! miejsce debiut 
Lucitry w Madrycie w „Mocy przezna-
czenia”. W lipcu ta sama opera znowu 
zosta!a wystawiona w Weronie i Salvato-
re odebra! nagrod" Premio Zenatello dla 
najlepszego tenora sezonu. We wrze#niu 
odby! podró( do Japonii i da! kilka #wiet-

nie przyj"tych przedstawie) z zespo!em 
La Scali. A( w ko)cu otrzyma! honorowe 
obywatelstwo Mediolanu i podpisa! eks-
kluzywny kontrakt z Sony.

Otwieraj%c w La Scali sezon 2000/2001, 
Licitra wyst%pi! w kontrowersyjnym 
przedstawieniu „Trubadura” przygoto-
wanym przez Mutiego. Opery tej nie  
wystawiano na deskach szacownego te-
atru od 22 lat, a w!oski dyrygent s!ynie 
z tego, (e metodycznie i bezapelacyjnie 
trzyma si" partytury. Sam wybra! Li-
citr" do roli Manrico, zabraniaj%c mu 
jednocze#nie za#piewania tradycyjnie 
dodawanego wysokiego C w cabaletcie 
z trzeciego aktu – „Di quella pira”. Pu-
bliczno#$ g!o#no wyrazi!a swoje nieza-
dowolenie wybuczawszy decyzj" dyry-
genta. Pó! roku pó'niej Licitra za#piewa! 
t" rol" ponownie, tyle (e w Weronie, 
i + ku uciesze widzów + doda! w owej 
arii a( dwa wysokie C. W mi"dzyczasie 
zd%(y! te( odwiedzi$ USA. W Nowym 
Jorku wzi%! udzia! w uroczystej gali  
z okazji 26-lecia fundacji muzycznej Ri-
charda Tuckera. By!o to w listopadzie.  

A w grudniu pod swoimi stopami mia! 
ju( Rzym oraz Wiede), gdzie w Staats- 
oper za#piewa! „Tosc"”. 

Debiut w Metropolitan Opera osta-
tecznie otworzy! mu drog" na wszyst-
kie sceny operowe #wiata, a w dodatku 
odby! si" zupe!nie niespodziewanie. 
W maju 2002 roku Luciano Pavarotii 
na dwie godziny przed podniesieniem 
kurtyny do „Toski” odwo!a! wyst"p, t!u-
macz%c si" niedyspozycj% zdrowotn%. 
Przedstawienie zamyka!o sezon i mia!o 
by$ transmitowane na telebimach usta-
wionych przed budynkiem dla tysi"-
cy zgromadzonych widzów. Dyrektor 
Met, Joseph Volpe, wykona! wtedy i#cie  

Riccardo w „Balu maskowym” Calaf w „Turandot”
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pokerow% zagrywk". Ponadd'wi"kowym 
Concorde’em ekspresowo sprowadzi! Li- 
citr", by zast%pi! chorego gwiazdora. 
Niezr"czno#$ sytuacji nie przeszkodzi-
!a w osi%gni"ciu niebywa!ego sukcesu. 

Recenzenci skrupulatnie, ze stoperem  
w r"ku wyliczyli, (e nowy mistrz otrzy-
ma! 43-sekundow% owacj" po arii „Re-
condita armonia” oraz 46-sekundow% po 
„E lucevan le stelle”. Z miejsca nazwano 
go nast"pc% Pavarottiego i okrzykni"to 
#piewakiem „wartym wspania!ej w!oskiej 
tradycji”. Gazety komplementowa!y jego 
„g!"boki barytonowy niski rejestr, jasne 
wysokie d'wi"ki i ogromn% precyzj" na-
wet w najwy(szych rejonach skali”. 

Nic dziwnego, (e na kolejne przed-
stawienia na deskach Met nie trzeba 
by!o d!ugo czeka$. W nast"pnych se-
zonach Licitra za#piewa! tam „Moc 
przeznaczenia”, „Bal maskowy”, „Caval-

leri" Rustican"”, „Pajaców”, „Trittico”, 
„Turandot” i „Ernaniego”. Ruszy! tak(e 
w nieko)cz%c% si" tras" po kolejnych 
scenach. Wyst"powa! w Zurichu, Berli- 
nie, Hamburgu, Londynie, Pary(u, Chi- 
cago, Los Angeles, Waszyngtonie, Liz- 
bonie, Oslo, na Tajwanie i w Chinach. 
Niektóre z przedstawie) doczeka!y si"  
rejestracji wideo. Pojawi!y si" tak(e p!y- 
ty oraz #cie(ka d'wi"kowa do &lmu 
„Cz!owiek, który p!aka!” z Johnnym 
Deppem i Cate Blanchett. Wszystko sz!o 
dobrze.

Pod koniec sierpnia Licitra pojecha! 
na rodzinn% Sycyli", gdzie mia! odebra$ 
niezwyk!% nagrod" – Premio Ragusa-
ni nel Mondo – przyznawan% ludziom 
z regionu miasta Ragusa za osi%gni"cia 
zawodowe i rozs!awianie tego miejs- 
ca na #wiecie. 27 sierpnia wybra! si" ze 
swoj% wybrank% do restauracji. Szu- 
kaj%c miejsca do zaparkowania skutera, 
straci! panowanie nad maszyn% i zjecha! 
z drogi, uderzaj%c w mur. Pr"dko#$ nie 
by!a du(a, ale artysta nie na!o(y! kasku. 

Dozna! powa(nych obra(e) g!owy i klat-
ki piersiowej. Przewieziono go helikop- 
terem do szpitala w Catanii, gdzie po 
operacji pozostawa! w #pi%czce jeszcze 
kilka dni. Niestety, organizm ostatecznie 
si" podda!. Salvatore Licitra zmar! ran-
kiem 5 wrze#nia 2011. Za zgod% rodziny 
jego obie nerki i w%troba zosta!y pobra-
ne do przeszczepu, a cia!o w otwartej 
trumnie wystawiono w Teatro Massi-
mo Bellini w Catanii. Pogrzeb odby! si"  
9 wrze#nia w Vedano al Lambro niedale-
ko Monzy. Tak zako)czy!a si" niezwyk!a 
kariera. Gdzie# tam, w lepszym #wiecie 
Pavarotii musi jeszcze zaczeka$ na swego 
nast"pc".  ■

Radames w „Aidzie”  Don Alvaro w „Mocy przeznaczenia”

Cavaradossi  
w „Tosce”
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