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atr Muzyiczny si ęg n ął w repertuar ze dl a sw ej sceny baro~o~vcj po „Tetydę na . Sk yros" ,
ziełKo a utorstwa Domemca Scarttiego, powsta łe w roku 1712.
Hody Domenico, syn z asłu ż on eeo
mistrza- kompozytora włoskiej opery, A lessand r a Scar lat tiego, n apisał „Tetydę" , jako jedno ze ~ wych
najwcześn 1iejszy ch
artystycznych
przcdsięwzic;ć na pierwszej
~W e )
pono posadzJe: kapelm istrza i klawcsynisty tea tru królowej poi ~·u ~j
Marii K azimiery ali s „Marysien ki",
która po śmi er c i swego m ęża , króla J tma lII Sobieskiego od roku
IR99 o'iadła w Rzy m ie i tu zajmow a!a się mecenatem sztuk wszelaki' !1, a m uzyki w szcz e góln~ci.
Domenico Scarl.1tti mi a ł podów <'Z„.:i zam~a r O \VQ Ż „Tety dą " wkup) ~ ać >•~ w m oż n e ła<ki sweJ
protektorlti: g łowna boi·,ate r ka opery, Tety da, apote ozow a ła jakoby
królewskie cnoty Mar ii Kazim iery ,
a Achilles - ulubionego syna „Ma r ysienki", Aleksandra.
Wysta wiona w owym cza ie na
r zyms k im dworze królowej polskiej „Tetyd 3" m iała Z.<.l pewne
krótki żywot: była tylko imprezą
okolic zno ściową, i do p~1 ·ro przed
ćwie r ćwieczem rę kopis te j opery
odnaleziono w Wenecji. Przed pię
ciu l aty wyst aw iono „Te tydę" po
r az pierw -zy w Polsce: we Wrocł awiu pod batutą Ewy Michnik, a
wed ług scenariusza Anny i Zygmu n ta Szw eykowsk ich, no i obecny szef naszego Teatru Muzyczn ego, dy r ektor Ewa Michnik post a n owił a pok azać op e rę tę równi eż

i publiczn ości Krakowa . Z dawna
zapowiad anej na czerwie c br. pre ·
mier y tej ocz eki w a li śmy w Krakowie z zainter esow a niem, z odrob ;ną
też
patr iotycznej
d umy:
bo to
1
d zie ło
dedy kowane

ł

królowej polskiej, i rok chwały rodu Sobieskich: rocznica odsleczy
w i edeń s kiej, i „polskie akcenty" w
twórczości tak znanego włoskie10
kompozytora ...
A co warte jest samo to dziełko?
Niezbyt wiele. Wywodz.l się z czasów seryjnej produkcji oper, pisanych zazwyczaj bez większych
„przyszłoścfowych" ambicji, gwoli
chwilow-ej rozrywki dostojnych widzów , W czasach baroku takie wł'lśnie opery płodzili kompozytony
masowo: Domenico Scarlatti napisal ich wprawdZli{! tylko kilkan.1ście, ale jego ojciec, Alessandro -

wszystkim. Widać było wyraźnie,
ii niektórym solistom naszej Opery i Operetki niełatwo było tal{
od razu przestawić się z uprawianego Od lat zupełnie innego gatunku
i stylu muzyki na barokowe subtelności I precyzję. Poza tym tak
sama ta muzyka, jak i kameralne,
czy nawet intymne warunki akustyczne sali Senatorslmej bezlitośnie obnażyły pewne grzechy niestety - u sporej części śpiewa
klów-wykonawoów „Tetydy". Te
grzechy to nagminne niemal, a
drażniące oo wrażliwsze uszy nieczyste
śpiew.a niie
(chwilami -

Z Teatru IM•zvczn•v•

i„Tetyda na Skyros"
z górą sto, a np. Haendel - czterdzie>ieo!. Muzyka „Tetydy na Skyros" zasługuje raczej na miano
muzyczki: opiera się na stereotypowych zwrotach harmonicznych,
melodiach zgrabnych, ale banal·
nych - chwilami tylko ukazu j ą
się ciekawsze przebłyski pomysłów
kompozytorskiego talentu. Jedno
jest wszelako pewne: ta muzyka
wymaga wielkiej precyzji wykonawczej, dogłębnego wczucia się
w jej styl, sens, w sztukę kameralnej realizacji - edyż w przeciwnym raz.ie stać się może artystycznym niewypałem.
Czy
wykonawcy
krakowskiej
premiery „Tetydy na Skyros", kt.óra odbyła się w przepięknym otoczeniu sali Senatorskiej na Wawelu, p odołał• temu swemu podstawow emu artys tycznemu zadaniu?
Niestety, n-ie wszyscy i nie we

wręcz fałszywe), nieznośna

tu maniera werystycznej interpretacji
wpkalnej - i nieumiejętność prawdziwie kameralnego władania gło
sem. W orlciestrze są chwile
brzmień dtwięklem równym, 1ład
klm - tak zespołowym, jak instrumen taino-solowym (lutnia, klawesyn, w iolonczela), Ale też przebija
się sporo niedokładności muzycz·
nych, nieporozumień między orkiestrą, a solistami, wzajemnych dysproporcji brzmieilliowych.
Wśród
solistów premierowego
spektaklu Teresa Wessely w tytuło
wej roli Tetydy wykazuje ~wą rutynę I doświadczenie wokal u, Jadwiga Galant (Antlope) la >ług · de
na szczególną pochwałę za muzykalność i równość emisji gl?<;owej,
Zbigniew Szczechura (Licomedes)
powinien bardzo Intensywnie p~
cować nad techniką wokalmt. Ry-

szard Wróblew sk,i (Achilles) ujasporo walorów swego tenorowegq głosu, ale wyraźnie nie mieścił się · w barokowej
konwencji;
pozostałe postacie tworzyli: Deidamii - Zofia Jabłońska oraz Ulissesa - Stanisław Ziółkowski (nie
wiem, czy zamierzone przez reży
sera było stworzenie z Ulissesa w
operze postaci komicznej).
wcił

Doskonałym

pomysłem

okazało

się

dopisanie przez Aleksandrę Mianowską roli ochmistrzyni-narratorki, objaśniającej w języku rodzimym zawiłe meandry greckiej fabuły i włoskiego tekstu (bardzo dobrą sylwetkę stworzyła tu Małgo
rzata Darecka). Reżyseria - raczej
symboliczna, ograniczająca się w
zasadzi.e tylko do regulowania
wejść i wyjść solistów, miejsc ich
ustawienia oraz niewielkiego repertuaru gestów. Czteroosobowy balecik swymi ewolucjami zręcznie
urozmaicał
tok scenicznej akc ji.
Kostiumy, zwłaszcza królowej Tetydy, narratorkd i tancerek bardzo
pomysłowe i efektowne.
Na pewno więc w „Tetydę na
Skyros" włożono w Krakowskim
Teatrze Muzycznym wiele pracy i
wysiłku: trzeba to docenić; w sumie przybyła nowa pozycja, którą
koneserzy barokowej muzy ki operowej z zainteresowaniem będą
śledzić - i niewątpliwie z zapałem
dyskutować,

JERZY P ARZYIQ'SKI
Krakow1k.ł Teatr Muzycsny 11Cena barokowa „Tetycla na Skyros" Domenlca Scarlattiego, libretto C. S. Capecl. Kier. muzyczne
Ewa Michnik, reżyseria Aleksandra Mianowska, 1ceno1rrałia Zuzanna Pi1ttkow1ka, choreografia Zblirnlew
Plittkowskl.
Premiera
IS VI 1982 11la lłenatonlta aa Wawela.

