ALT

Jeszcze ćwierć wieku temu zasłużeni polscy pedagodzy wokalistyki do kształcenia kontratenorów odnosili się sceptycznie. Uszczypliwe uwagi typu: „jak można płci będąc męskiej śpiewać sopranem albo altem?” nie
należały do rzadkości. Wychowanek chłopięcego chóru w Szczecinie Artur Stefanowicz wstąpił do Akademii
Muzycznej w Poznaniu, lecz przeniósł się do uczelni warszawskiej, gdzie znalazł wsparcie w osobie Jerzego
Artysza. Już jako student otrzymał zaszczytną propozycję występu w prawykonaniu Missae Mundi René Clemencica z jego zespołem Clemencic Consort, i pod jego dyrekcją, podczas festiwalu Wratislavia Cantans. Odważnie
ją przyjął, ale gdy spojrzał w nuty – struchlał. Clemencic, propagator stosowania oryginalnych instrumentów
w wykonawstwie muzyki dawnych epok, w dziedzinie kompozycji eksperymentował. Młody śpiewak otrzymał
zapis graficzny, bez zaznaczonych temp ani metrum. Spotkanie z Clemencicem w hotelu „Wrocław” przebieg
miało burzliwy; sławny Wiedeńczyk postawił ultimatum – albo Stefanowicz się nauczy, albo spada z afisza. Student szukał ratunku telefonując do profesora Artysza, lecz ów rzekł: „chcesz być muzykiem, musisz radzić sobie
sam”. Zacisnął zęby. Cztery doby przetrawiał partyturę. Na uroczystym, otwierającym „Wratislavię” koncercie
w kościele Marii Magdaleny, zaśpiewał w dziele Clemencica i zebrał gratulacje. Debiut 21.letniego kontratenora
się udał.
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Był rok 1988, i w europejskich zespołach muzyki dawnej uprawiających wykonawstwo tzw. historycznie
poinformowane, udział takich głosów, zastępujących dawnych kastratów, przeobrażał się w kanon. Stefanowicz śledził te zmiany słuchając radia i wyszukując płyty. Docenił pionierską na tym polu energię Brytyjczyka
Alfreda Dellera, olśnił go Michael Chance (w Mszy h-moll Bacha), trwa wciąż w podziwie dla Niemca Jochena
Kowalskiego (począwszy od jego nagrań arii Händla i Mozarta). Na mistrza wybrał wybitnego brytyjskiego
śpiewaka Paula Eswooda, i przez pewien czas w Londynie u niego się uczył. Ten znakomity kontratenor kreował
Śmierć w pierwszych wykonaniach Raju utraconego Krzysztofa Pendereckiego (Chicago 1978, La Scala 1979).
Odwiedzał – i nadal odwiedza – Polskę. Stefanowicz wystąpił obok niego podczas jednego z wieczorów Festiwalu w Łańcucie (1991) – Eswood śpiewał angielskie liryki renesansowe Johna Dowlanda, a Polak pieśni Brittena i Szostakowicza.
„Trzon repertuaru kontratenorów stanowi oczywiście barok – mówi Stefanowicz – ale nie ograniczam
się do tego stylu. Do programów recitali włączam pieśni romantyczne i dwudziestowieczne, sięgam po utwory
współczesne. Obliczam, że począwszy od lat pięćdziesiątych kompozytorzy stworzyli kilkaset pozycji na głos
kontratenorowy! Przyszło mi zaczynać od Clemencica, wykonywałem Kantatę Faustowską Alfreda Schnittkego
(w Monachium i w Filharmonii Narodowej obok Jadwigi Rappé pod dyrekcją Gennadija Rożdiestwienskiego,
a także w Filharmonii Berlińskiej), grałem główną rolę w autobiograficznej operze Lecha Majewskiego Pokój
saren wystawionej w Operze Śląskiej (1996). Nęci mnie też muzyka z nurtów odległych od klasyki, jak jazz i new
age. Festiwale muzyki współczesnej w Holandii objechałem z rodzajem kantaty (na kontratenor i instrumenty smyczkowe) Mihaela Nymana; utwór Self-Laudatory Hymn of Innana and Her Omnipotence głosi wszechwładzę Innany, sumeryjskiej bogini miłości. Dla Szczecina przygotowuję przeboje zespołu Queen specjalnie zaaranżowane
na mój głos. Jednak u zarania mej kariery stał Mozart”.
W 1990 roku z okazji nadchodzącej 200. rocznicy śmierci Mozarta wiedeńska Staatsoper zorganizowała
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pod auspicjami UNESCO wielki konkurs wokalny poświęcony w całości twórczości Mozarta. Uwzględniono
w nim dziesięć kategorii głosowych, takich, dla jakich pisał Mozart i jakie pojawiały się w przedstawieniach
mozartowskich oper za życia kompozytora. Obok zatem trzech rodzajów sopranów (koloraturowych, lirycznych, i liryczno-dramatycznych) stworzono – po raz pierwszy w dziejach konkursów muzycznych! - kategorię
kontratenorów. Rywalizację urządzono w miastach, przez które wiodły podróże Mozarta. Zgłosiło się ponad
600 osób, w licznym jury lśniły najjaśniejsze nazwiska światowej sceny muzycznej. Pierwszy etap toczył się
w Wenecji. Stefanowiczowi pomocną tam była wysłanniczka naszego Ministerstwa Kultury i Sztuki, wybitna
śpiewaczka Halina Łukomska, i wspólnie spędzony czas dopiero wkraczający na artystyczną drogę młodzieniec
wspomina jak najmilej – zwłaszcza, że znalazł się w drugim etapie, który przebiegał w Pradze i Monachium.
Finał rozegrał się w czerwcu 1990 roku w Wiedniu, a Stefanowicz uzyskał I miejsce. Wśród dziesięciu nagrodzonych figurowały tak cenione później soprany, jak Natalie Dessay, Ewa Mey, Christine Schäfer. Galowy koncert laureatów odbył się w Paryżu, a rozdanie nagród w Rzymie.
Nie przyćmiło tych wrażeń konkursowe zwycięstwo z 1991 roku: zdobył drugą nagrodę w dziale oratoryjnym Międzynarodowego Konkursu w holenderskim s’Hertogenbosch. Był już wtedy solistą Warszawskiej
Opery Kameralnej, występował w przedstawieniach mozartowskich, i, 24. letniemu, „Polskie Nagrania” wydały
płytę z ariami Mozarta, z oper Mitridate, Rè di Ponto, Apollo et Hyacinthus, Ascanio in Alba. W nagraniu towarzyszy mu kameralny skład orkiestry „Sinfonia Varsovia” pod batutą Karola Teutscha. Była to ostatnia bodaj realizacja Teutscha (zmarł w 1992 roku), i Stefanowicz jest szczęśliwy, że danym mu było współpracować
z tym wybitnym skrzypkiem i kameralistą. Późniejsze płyty potwierdzają główny repertuarowy kierunek artysty.
Z polskim zespołem Andrzeja Mysińskiego Concerto Avenna nagrał – w pięknym zestawieniu – dwa Stabat Mater: Pergolesiego i Vivaldiego (1992), a z orkiestrą barokową Savaria pod dyrekcją Pála Németha nowo odkrytą
operę Vivaldiego Il Tigrane (Hungaroton, 2005); śpiewa tam, obok niego – prócz Węgrów – Mónika González.

4

5

Jednak w jego nagraniach, jak i występach scenicznych i koncertowych przeważają dzieła dwóch kompozytorów dawnych epok: Monteverdiego i Händla. Z zespołem Les Arts Florissants nagrał Nieszpory Monteverdiego pod dyrekcją Williama Christie (Erato 1997). Christie zaangażował go też do komediowej roli Unulfa
w Rodelindzie Händla wystawionej na Festiwalu w Glyndebourne, zarejestrowanej na video (1998) i ponowionej
tamże pod batutą Charlesa Mackerrasa (1999). Z Christiem wreszcie, i jego sławną grupą, wziął udział w Strassburgu w przedstawieniu zapoznanej opery Pietro Antonio Cestiego Il Tito (2001). W Monteverdiego Koronacji
Poppei grał odtrąconego kochanka cesarzowej, Ottona - najpierw w Amsterdamie (1995), później aż w Miami,
we Florida Grand Opera (1997), w budzącej tam uznanie realizacji z okazji 400. lecia opery, z orkiestrą grającą
na 13 instrumentach z epoki. Krytycy chwalili pełen barw i emocjonalnego wyrazu śpiew Stefanowicza. Neronem był sławny David Daniels, i wyrażano zadowolenie, że obie te męskie role odtwarzali kontratenorzy, a nie
kobiety, jak często się zdarza („Opera News”, „The Miami Herald”, „Sun-Sentinel”).
Tak właśnie było w Xerxesie Händla wystawionym przez English National Opera w londyńskim teatrze
Coliseum (luty 1998), gdzie w tytułowej roli brylowała Sarah Connolly. ENO wznowiła wówczas komediową
inscenizację Nicholasa Hytnera z 1985 roku już po raz czwarty, nieodmiennie odnosząc frekwencyjny sukces.
A ponieważ wszystko na tej scenie wystawia się po angielsku, Hytner sporządził też przekład libretta. W diametralnie tym razem odmienionej obsadzie debiutujący w Londynie Stefanowicz otrzymał partię Arsamenesa
i zadziwił recenzentów całkiem przyzwoitą angielszczyzną. „To był bardzo dobry tekst – wspomina – wygodny
emisyjnie, jakby wprost do tych słów Händel komponował muzykę. I samo przedstawienie uważam za jedno
z najlepszych, w jakich uczestniczyłem”. Krytycy pisali, że doskonale operował głosem zarówno w koloraturach,
jak i nasyconym brzmieniem w niskim rejestrze, chwalili aktorstwo i sceniczną swobodę; ujrzeli w nim modelowego współczesnego händlowskiego śpiewaka („Evening Standard”, „The Times”, „Financial Times”). Sukces sprawił, że ENO zaangażowała go do roli Orfeusza w Glucka Orfeusz i Eurydyka przygotowanej przez Roya
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Goodmana (1999) także w języku angielskim! Musiał wypchnąć z pamięci (i z głosu!) włoskojęzyczną wersję tej
opery wykonywaną wcześniej w New York City Opera (1998).
A z händlowskich dalszych ról odnotujmy Ptolomeusza w Juliuszu Cezarze w Dublinie (2001), Polinessa
w Ariodante (obok Elżbiety Szmytki) w Amsterdamie i tournée po Holandii (2002) oraz Didymusa w Teodorze
wystawionej w Bilbao i Salamance przez Rinaldo Alessandriniego i jego Concerto Italiano w scenografii znanego projektanta mody Christiana Lacroix (2002). Nie brakło w jego karierze udziału w innych, niecodziennych
przedsięwzięciach repertuarowych. Zaliczyć do nich trzeba Gryzeldę Aleksandra Scarlattiego zrealizowaną pod
wodzą René Jacobsa w wiedeńskiej Staatsoper i pokazywaną na Festiwalu w Innsbrucku i w paryskim Théâtre des
Champs-Élysées (2000), a nawet …operetkę; w Zemście nietoperza śpiewał Księcia Orłowskiego na festiwalu
w austriackim Mörbisch, co utrwalono na DVD (1996). W Strawińskiego Żywocie rozpustnika zapragnął odtwarzać
dziwaczną postać Baby-Turka („Strawiński napisał tę partię w czysto barokowy sposób” twierdzi) i dyrektor opery Schowburg Rotterdam na to przystał (2000). Wzbudziło to sensację – nigdy jeszcze kontratenor nie sięgał po tę
rolę. Przyjęto ją z uznaniem, jako wzmagającą pastiszowy charakter dzieła, bowiem w dawnych wiekach w taką
figurę wcieliłby się kastrat. „Stefanowicz był gwiazdą wieczoru – pisano – stworzył niezapomnianą mieszankę
perwersji i wspaniałości. Grał i wyglądał jak... Madonna z brodą” („Telegraaf”, „Trouw”, „Parool”, „Volkskrant”,
„Haagsche Courant”).
Chlubi się występami w Kobiecie bez cienia Richarda Straussa w Marsylii (1995), gdzie wprawdzie był
jedynie skromnym Strażnikiem Świątyni, lecz w towarzystwie Gwyneth Jones i Anny Tomowej-Sintow. Ze
znaczących scen wymieńmy jeszcze Opéra-Comique w Paryżu; kreował tam tytułowego bohatera mozartowskiego
w Ascanio in Alba (1993). I znaczące, nie wspomniane dotąd festiwale: w Aix-en-Provence, w Halle, Zurychu,
na Sycylii. I niezliczone występy w händlowskim Mesjaszu (aria z I części oratorium, z koloraturami „But who
may abide....” należy do jego popisowych) obok dawniejszych, w Pasji wg św. Mateusza Bacha w serii koncertów
na terenie Niemiec i Francji. Współpracował z zespołami muzyki dawnej, polskim „Ars Nova” i holenderskim
„Hedos-Ensemble”.
Próbuje reżyserii; zadebiutował realizacją Juliusza Cezara Händla w Teatrze Wielkim w Łodzi (2009)
– kierownictwo muzyczne sprawował Paul Eswood. Spełnia się w pedagogice: uczy na Uniwersytecie Muzycz-nym Fryderyka Chopina i wśród jego studentów zdarzają się pokrewni mu głosowo kontratenorzy. Wespół
z wykładającymi tam również Anną Radziejewską, Agatą Sapiechą, Jadwigą Rappé przygotowuje akademickie
koncerty i przedstawienia wypełnione muzyką barokową, np. La resurrezione Händla i I pellegrini al sepolcro di
Nostro Signore Hassego. Sposobi się do kolejnej płyty z kantatami Nicoli Porpory z grupą Ensemble Club Europa
– i w niej z klawesynistką Dorotą Cybulską osiadłą w Szwajcarii. Porpora to ten, który uczył śpiewu kastratów,
komponując opery rywalizował z Händlem i Hassem, a na lokatora, domowego pomocnika i akompaniatora
przyjął...Józefa Haydna. A Stefanowicz to ten, który śpiewa altem. W dodatku uważa, że nie jest to takie trudne:
trzeba po prostu wyćwiczyć rejestr falsetowy. Oczywiście mieć też odpowiednie predyspozycje i chcieć. On miał
i chciał.
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