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Że rozpustnika prędzej czy później kara musi spotkać to sprawa oczywista – w końcu pewna 

naiwność w konstruowaniu reguł świata przedstawionego w ten specyficzny gatunek, jakim jest 

opera, wpisana jest nieodłącznie. Jednak dla współczesnego widza nie wystarczy już by spektakl 

starannie wyśpiewać i poprawnie zagrać, pozostając przy tym w pełnej zgodzie z librettem… nawet 

jeśli powstało ono już w 2 połowie XX wieku. Dziś trzeba widza przekonać, że poza pięknem 

wykonania i romantycznością historii jest w operze coś, co mogłoby zostać w jego postkulturowej 

duszy na dłużej. 

Jak poradził sobie z tym zespół teatru Warszawskiej Opery Kameralnej? Na pewno udało mu się 

przełamać pewną szablonowość gatunku, nie ośmieszając przy tym jego istoty – co nazbyt często 

zdarzało się ostatnio choćby wśród spektaklów Opery Narodowej. Do tej na wskroś 

osiemnastowiecznej opowieści (w końcu „Żywot rozpustnika” Igora Strawińskiego uznaje się za 

ostatnie tchnienie neoklasycyzmu) umiejętnie wpleciono akcenty stricte współczesne. Stworzono 

przy tym intrygującą opozycję – ustatkowania, cnotliwości, ale i szarej nudy przeszłości z jednej oraz 

rozwoju technologicznego, barwnego wyzwolenia, ale i moralnej degrengolady XXI w. z drugiej 

strony. I choć chwilami ta antynomia może razić nadmierną fragmentacją stylów, wydaje się być 

wyjątkowo dobrze przeprowadzona i – co ważne – uzasadniona. 

Fabuła nie jest zbyt skomplikowana. Oto poczciwy, choć naiwny Tom Rakewell (Aleksander Kunach), 

przebywający w odległym, prowincjonalnym domu rodziców swej ukochanej Anne Trulove (Anna 

Mikołajczyk), otrzymuje znienacka informację o odziedziczeniu przezeń olbrzymiej fortuny po dalekim 

krewnym. Targany niepewnością przez kilka dłuższych chwil, decyduje się ostatecznie wyruszyć by 

objąć majątek we władanie… i zasmakować niewyobrażalnych wcześniej dla niego uroków życia. 

Reżyser Marek Weiss nie boi się coraz to puszczać oko do nieco zmanierowanego popkulturą widza. 

Postępujące zepsucie głównego bohatera oglądamy zatem trochę jak telewizyjni podglądacze, wśród 

wszechobecnych kamer i ekranów, zaś sam demoniczny sługa-kusiciel (w tej roli genialny Robert 

Szpręgiel), prowodyr całego zamieszania, aż nazbyt przypomina pewną celebrycką ikonę, wyjątkowo 

popularnego gospodarza prześmiewczego talk-show. Takich smaczków w spektaklu jest dużo więcej – 

poszukiwanie „nowych doznań” za pośrednictwem Internetu, przekomiczna scena licytacji, 

łapownictwo jako jedyna metoda dotarcia do szpitala dla obłąkanych… 

Scenografia w żadnym stopniu nie razi, jest dobrze dobrana i ciekawie skomponowana. Wielkie 

znaczenie dla akcji ma również gra świateł i kolorów. Tak też jest pod względem wokalnym, warto też 

dodać, że libretto wykonywane jest – co stało się już chyba standardem w przypadku oper – w 

oryginalnej, angielskiej wersji językowej. 

Wbrew klasycystycznej tradycji udało się uniknąć nadmiernego moralizatorstwa, przedstawiania 

świata w ściśle rozgraniczonej czerni i bieli. Trochę przez śmiech, trochę przez łzy ukazywane jest tu 

wprawdzie starcie wewnętrznego dobra i zła, lecz nie ma się co łudzić… to co z pozoru odrzucające, 

wcale do końca przesiąknięte złem być nie musi. A dobro wcale nie musi ostatecznie i 

niezaprzeczalnie zwyciężać.  


