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OPERA 

~( Zabawa jak się patrzy 
K

ażde dziecka wie, że operę 
komiczną pod tytułem 
„Don Posąuale" skompono 

wal Gaetano Donizetti. Któż by 
natomiast myślał o autorze 
libretta? Nie myśli się o tym, 
gdyż w większości przypadków li 
bretta operowe nie są dziełami o 
wysokich walorach artystycznych. 
O libretcie musi jednak myśleć re 
żyser operowy. Musi kombinować, 
jak tu z ramotki zrobić coś pod 
względem scenicznym sensowne
go. Uaniata więc tę wątłą mate
rie fabularną, nie szczęrlząc ~
siłków i pomysłów. Chwała mu za 
to. 

Duży zasób inwencji reżyser
skiej miałem sposobność zauwa
żyć podczas premiery „Don Pas 
qualo" 30 li~topado w Operze 
Poznańskiej. Przvoomne, że auto 
rem libretta jest Michele Accursi. 
Pani reżyser zrohila noorawdę 
wszystko. żeby sztuko była jeszcze 
zabawniejsza, niż została pomy
ślana. Spoirzoła ironicznym o
kiem na d7.ieło i eoo~e . która je 
wydoła . W rez11Jt„r.ie było z cze
go sie poś.., : nć. Stonnwone, ll'd
ne kolorv efektownych kostiumów, 
śliczny pałacyk rhvdowany w sty 
lu nieco surrP.Olisłw:znym. ,.,„;,. 
siwo barwnych ri1chomvch fin11-
relc oraz inne akrP.sorio wsnńł
dziolnły z konceocia re>v•"'•~n 
nn t-•le skut ... rznie. hv wvnPri,:ć z 
wirlY-Sw 1troski ccxhien~'! i Z0'111· 
rzyć ich po usTV włącznie, w roz
koszach rozrywki. 

Sukces to tvm większy, 
nizotorzy mieli do ysp 

bułkę, która w streszczeniu spro
wadza się do tego, że miody, lecz 
bez grosza przy duszy siostrze
niec starego wuja-sknery kocha 
się bez pamięci w uroczej, lecz 
też ubogiej dzieweczce. Wuj mło 
dzieniaszka wydziedzicza, a bez 
pieniędzy, jak wiadomo, żenić się 
nie ma po co.„ Życzliwy młodym 
doktor snuje więc intrygę (czym 
to się ci medycy nie zajmowali I), 
w wyniku której wszyscy „kiwają" 
starego kutwę. Tenże zmaltretowa 
n) psychicznie i autentycznie sko 
pany kapituluj1 wreszcie i zga
dza się na ślub młodych, czyniąc 
ich, chcąc nie chcąc, swoimi 
spadkobiercami. Smieszne i po
uczające: dobrze tok wujowi, ba 
sam chciał się żenić, a innym u
trudniał. 

W tych czasach (oj, downo to 
było!) ubodzy i zakochani mło· 
dzieńcy bywali z reguły sentymen 
talni. Cecha to nie przystawało 
jednak do ogólnej koncepcji in
scenizacyjnej, więc zostalo prze
kreślona takimi kapitalnymi sce
nami, jak np. ta; wydziedziczony 
Ernesto żegna dom wuja rzewną 
pieśnie, a w tym czasie służba ro 
bo mu tobołek na drogę, pakując 
do obrusa chleb, buty, sznur kieł
basek I cieple kalesony. Salwom 
śmiechu nie było końca. Brok mi 
miejsca na opisanie innych, po
dobnie zabawnych s.cenek, któ
rych bvło w bród. 

Byłoby mało prawdopodobne, 
żeby przy takiej ilości dobreqo 
nie znalazło się to i owo do zgo
nienia. Zatem dla równowagi -
trochę o minusach. Mówiłem do---------.... ~----t tąd o libretcie. jakby zapomino
iąc, że „Don Pasąuale" eozyst11-
je na scenie wyłącznie dzięki Do 
nizettiemu, który do tekstu Accur 
siego dopisał muzykę. Tę .zaś trud 
no ująć w słowa, ale kiedy się ją 
slyszv, staje się jasne, że wyłącz
nie jej trzeba przypisać nieusto
iące powodzenie tej najwybitniej 
szei operv Donizetti~o. Chcąc 
poddać się urokom dźwiękowej 
warstwy dzieła, dobrze jest od 
rzosu do czasu przymknąć oczy. 
Przymrużenie jednego nie wystar
czy, by pozbyć się świadomości 
dystansu. jaki w ooznańskiei in
•cenizacii „nCln Posąualo" dzie
li ów niedościąniony wtór szlo
chet,.,eao helcn„ta od teqo, co 
ię akurat dzieje na scenie. 

Kiedy słucham i patrzę, rodzą 
ie wątpliwości. Jeśli na przykład 
ogę uznać wyŚpiewującego sen 
mentalne arie Ernesta za niepo-

adnego fajtłapę, to jednak trud-
o mi pojąć gdzie dopatrzono się 

tej postaci cech sybaryty, chci
ie wąchającego zupkę (i po co 

a zupka?!), czy pospolitego pija
zvny? Komu wreszcie potrzebne 
ylo ubranie i uczesanie czułego 
l"dmnka na niewydorzonego o
obnika (na kretynka?), któ-

rym wuj staruszek wydawał 
lwem salonowym? 

Czy pomyślano o tym, że osią 
gane za wszelką cenę efekty sce 
niczne mogą zakłócić spokój po
trzebny do wsłuchania się w owe 
lśniące niepowtarzalnym blaskiem 
arie, w te wszystkie subtelności mi 
strzowskich konstrukcji duetów, 
tercetów, sekstetów, od czego od 
wracał uwagę zbędny w pewnych 
momentach ruch na scenie? 
Przeciwko muzyce wymierzone zo 
stolo przemieszczanie się chóru, 
które utrudniało śpiewakom wza
jemne słyszenie się. 

Ale dość pretensji. W końcu nie 
pierwszy i chyba nie ostatni raz 
inscenizacje operowe skłaniają 
mnie do wygłaszania jeremiad 
nad zagubieniem tego, czym ope 
ra stoi. Zacytuję lepiej taką oto 
„złotą myśl", którą znalozlem w 
wydanym z okazji premiery „Don 
Posąuala" programie: „Nigdy nie 
moglem zrozumieć, czemu wi
dzów, zajmujących trzy pierwsze 
rzędy w salach operowych, wpu
szcza się z instrumentami muzycz 
nymi". Czy autor tej wypowiedzi 
- Alfred Jarry nie był przypad
kiem również reżyserem? 
Dobrą stroną przedstawienia 

byl śpiew solistów. Pod tym wzglę 
dem cało obsada dobrana było 
świetnie: rolę Nori ny śpiewało wy 
próbowana w tego typu partiach 
wokalnych Krystyno Pakulska ; 
Don Posouolem był znakomity bo~ 
Andrzej Kizewetter: skomponowo 
ną z wyjatkową maestria partię 
Ernesto odtworzył Edwin Borkow
ski, wykazując się godną uwagi 
wrażliwością muzyczną: przy iem
nie brzmiał również barvton Mo
riona Kondelli w roli Doktora Mo 
!atesty. Jedynie Władysławowi 
Wdowickiemu nie dano sie wy; 
śpiewać w roli Notariusza. W su 
mie dobrego śpiewu było sporo, 
a to przecież najważniejsze. 

Wiadomo jednak, że na ogół 
wrażenio wizualne trofioja do 
świadomości odbiorcy z Więlcs7.a 
siłą i łatwością, niż np. abstrak
cyjna, wiec nie dość uchwytna, 
materio dźwiękowa. W poznań
skim przedstawieniu oba te źró
dło doznań dziołoja właściwie nie 
znleinie od siebie: insceniz„cja -
chyba c:ekowa - libretta Accur
sieąo i bez wot"ienio dobrze wy 
konano m11~ka nonizett:l'!<)a. f)Jri 
teno r>o „Don Pasqualo" trzeba 
nóiść koniecznie dwulcrotnie: raz. 
Ż'!bv znbaczyć, drugi raz - po
słuchać. 

ANDRZEJ SATURNA 

„Don Pasquale" opera komiczna 
Gaetano Donizettiego, libretto Mi
chele Accursi, kierownictwo mu
zyczne: Edwin Kowalski, retyse
ria: Marla Straszewska, scen ogra. 
fla: Andrzej Markowicz, plastyka 
ruchu: Barbara Kasprowicz, przy-

gotowanie chóru: Henryk Gór 


