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0:bM usimy zdać sobie 
sprawę z tej smutnej, 
acz oczywistej praw
dy, że w warunkach, 
w jakich pracuje i 
przez ctas dłuższy 

p•ocować będ::ie KTakowski Teatr 
.Mu::yczny, niemożliwe jest wy
stawienie pełnego repertuaru t::w 
wicLkich spektakli operowych. 
Pomijając już br(lk własnej sali 
i stosownego ::aplec::a oraz od
powiedniego garnititru u:ykonaw
ców, także w::ględy czysto finan 
sowe limitują możliwości nas:e1 
m!~zyc::nej placówki. Natomiost 
nie oznacza to. by Kraków miał 
re.::ygnować z pr::edstawteii u:ie1-
kich lub - ograniczajqc swe am
b icje - pr::ynajmniej bardzo 
udanych artystycznie. ~-ajleps::ym 
polem ao pop!su jest tutaj wla~ 
śnie działalność sceny :wanej 
umownie barokowq i wystawia
nie oper, które angażują mniej
szy, ·niż np. dramaty muzyczne 
Wagnera, apnraf. wykonawczy t 
nie wymagają głosów na miari: 
nieboszczki Callas c:::u Placido 
Domingo. 

Dlatego deklaruję się jasno po 
stronie dyrektora i kierownika 
artystyc'zl'ego KTM Ewy Mich
nik w jej walce o utrzi;mnnie i 

' r ozwijanie kameralnego nurtu 

ANNA \VOZNIAKOWSKA z opery 

Jl Tetyda na Skyros'' 
d:ialalności operowej. Przedsta
wienia w tych ramach przygoto -
1oane mogą stać się naszą spe
cialite de la maison i być ser
u·owane także w wewnętr::nym a 
i, daj Boże, prawdziwym ekspor
cie. C o więcej, w samym Kra 
kowie te mal<' spektakle mogą 
być 1cystawiarie w rozmaitych 
pięknych wnętr::ach. a nawet sub 
Jove na rlzied:iiicach, co wzma
aać będzie jeszc:::e ich artystyc:::
ny waLąr. 

Premiera „Tetydy na Skuros" 
Domenica Scarlattiego po bale 
cie-pantomimie „ H eracles y He
be" spr zed dwu lat (a także 
„Xerxesie" oraz „Mozarcie i Sa
lierim") jest - mimo wszelkich 
braków - dalszym osiągnięciem 
krakowskiego zespolu operowego 
na drodze k.u doskonałości. Od
nosi się to pr:ede wszystkim do 
dtvóch pierwszych z wymie" io
nvch dziel. Pamiętajm11, że sze -

reg oper z tzw. światowego re
pertuant można wysluchać dziś w 
arcyświetnych nagraniach plyto
wych i .,.adv1wych. „IIera·:lcs 11 
Hebe'' oraz „Tetyda na Skyros", 
nie stanowiące na pewno szc:y
tów muzycznych ówczesnej epo
ki, zostały jednak przywrócone 
do życia. wlaśnie prze::: Krakowski 
Teatr Muzyc'.!ny i wystawione w 
najwspanialszej scenerii jaką 
można sobie wyobra::ić - w sali 
Senatorskiej na Wawelu. Pamię
tajmy także, że obydwa te d:iela 
tkwią korzeniami w naszej wiel 
lciej tradycji, bo slużyly uświe
tnienin rodit Sobieskich: „H era- . 
desa y Hebe" w pierwotnej po
staci wystawiono wlaśnie na Wa 
•i;elu, „Tetydę na Skyros" w r. 
1712 w rzymskim pałacu Mriry 
sieńki Sobieskiej, królowej Pol
ski, pochowanej w . krypcie wa-
1velskiej katedry. 

Dla mnie przynajmniej nie ma 

nic bard::iej operowego niż ope
ra c:asów baroku, okresu, w któ
rym samo :ycie (oczywiście war
stwy panujqcej) byln istnym spe
ktaklem teatralnym Dość· wy 
mieni<:' strój, etykietę. peruki 
miast 11atura!1111ch, nawet buj
nych u:losów. A ndr::ej Ba naci! tv 
swym „WyfJor::e maski" slus::nie 
:::auwa:a. że królewskie wstanie .: 
lóżka bylo pr::edstawieniem. W re 
szcie konwencjonalna tematyka. 
s::ukaja('a w mitologii alu::ji do 
wspólczesnuch postaci. 

„Tetyda na Skyros" przynale
ży do takiego wlaśnie rnd:aju 
królewskich uroczystości baro
kowych i dlatego krakowskiej in
sceni::acji wystarczyły jako de
koracja królewskie arrasy i roz
winięty przez heroldów transpa
rent z zarysem wyspy Skyros, na 
której r::ec:: sie dzieje. Także wy
jątkowo piękne kostiumy, nie 
mające oc::ywiście nic wspólnego 

ze strojami mitycznych Greków, 
oraz muzyka stanowiąca typowy 
przykład pó~noweneckiej opery, 
przeniosly nas w atmosferę 
r::ymskiej premiery. I to bylo 
właśnie najwięks::ym urokiem 
wawelskiego pr:::edstawie11ia, być 
może nie dó powtór::enia w in 
nym miejscu. 

i\Ju::ucznie przygotowano „Te
tydę" bard:o starannie, a pewne 
usterki intonacyjne i rytmiczne 
w orkiestrze i u solistów klade n11 
karb nerwowości towar::ys:::ci('ej 
premierze. Niełatwo jest, zwlas:: 
c:a śpiewakom pr:::y:wyc::ajonym 
do werystycznej maniery, odna
leźć precyzję i dyscyplinę" wyko 
nawcŻq. konieczne w mu:yce ba 
rokowej. Pośród instrumentalis
tów wyróżniłabym klawesynistkę 
Martę Kaczmarską, realizującq 
basso.continuo, prawdziwa wspól
twórrzun ię ks'loltn nrtystuc:.rie
go licznych recitativów. Pośród 
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solistów z wielką pr:::11jemnośc ią 
slttcha!am w pa.riii Antiope Ja
dwigi Galant, jak gdyby sf11·r.n<>· 
nej clo barokowej opery, i &tant· 
sława Ziółkowskiego w rult Ll!ts
sesa. Jako Acliilies wystąpit go
ścinnie miody tenor <: Poznania 
Rys:::ard Wróblewski, obdarzony 
ladnym c:losom. SpiewajqCit 1olę 
tytułowa Teresa WesseliJ wzięła 
na swe barki najtrudniejs::e za 
clanie, któremu w pe!ni sprostała. 

l\'ie sposób nie wymienić tak:.e 
o::ywiajacyc/J akcję, bardzo uda
nych wstawek baletowych i 
świetnej :llalgor:::at11 Dareckiej, 
aktorki Teatru im. J. Słowackie
go, kt6ra jako nchmistr:::yni diro
ru Tetycly kome11towało po pnl
sku - slnwami Aleksandry ~lia
nou:skiej - treść spektnkl1• (npr-
1·a .~piewana buło w orypinalnej, 
włoskiej 111ers1i ję::ykowej). 

„T ETY DA N.\ S KYROS" Dome
niea Scar lattiego do · libretta C. S. 
Capeciego. KR,\KOWSKI TEATR 
MUZYCZNY. Kierownirtwo muzy
czne i dyrygentura - Ewa M 'ch
nik. reżyseria - Aleksandra IVT:a
nowska, kostiumy - Zuzanna Piąi
kow, ka. c·horcograf:a - Zhi;i niew 
Pi~ńknwski. Premiera; 18 czerwca 
1982 r . 
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