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„ .... „,..,,...,..,.... 
'°' hołe mana • .,... ........... 
fftedńawle6, ~ roanl• 
!IM ma r6wn~ IOble w hie
... Jed~ nleoo lftftlejaq kola· 
kuntnc:J" 8' 1pektakle eper..,. 
.,c.raeana" w Rzymie, aa rut
a.eh dawn1ch latnl. lednakte 
Widownia wero61kleJ ,.Aren1'° 
JOID!„cl 11 ty1lęcy widzów, pod
- 1d1 Caracalla" w lleymle 
- około io tyalęc1. W okrelle 
llmowo-wl0Mnn11D dajemy rcSw
ldet pned1tawlenla, lec:s „ sma„ samlml.tym, W , "małJ'm„ .... 
....., który młMd mniej Wł~ 
b1w widzów, oo Teatr Wielki w 
LodJd. 

,.,. ww'4de •os..._ 
ew1Mt ulJ)dl Pa1U1tt.oo en-

'"'' 
- Nte 9dbł„a od 111tema .._ 

airów operowych we Włouechi 
orkleetra, chór I więkazotć dru· 
1oplanowych aolistów Jelt 
aaangdowana na 1tale, natomlut 
do poszczególn1ch wystawianych 
oper angażujemy swiazdy, naj
bardziej renomowanych I lubia
nych ~plewaków na ~wiecie, 
1łównle takich, którzy specjall-
1tuj11 się bądt to w konkretnych 
partiach operowych, bądt w wy
branych kompozytorach. 

- Jakie opef'V w tvwt ,..._ 
"'- 1111".14 włdzowt. • w.,. 
•u I 1 Jaklmł tD111conaweamłP 

- Próa 1pektaklf baletowych 
I ,.Aldy", będącej stale 'w reper
tuarze ze względu na piękno 
muzyki, oryginalność fabuły l 
możllwoścl wspaniałej wystawy, 
na scenie „Areny" znajd11 się 
m.i n. : „Carmina Burana" Orffa, 
„I Lombardi" Verdiego, „Tosc•", 

~- t - )ab cletawoet
b - kontrontacja ,.Manon IAl
eeut" dwóch rótnych kompozJ
tor6w, mianowicie Pucclnłe10 I 
PNwle supełnie ni•nana, do 
aienr)'kle pt•knej muz1kl Da
allila J'ranoob Aubera. PocW-
1fłać ~ztem1 mo1li takle ma
lłomiUlkl Jak: Pladdo Domtn10. 
i.- Carreru, Giacomo Arragal, 
lhlrl~y Verrett, Rein• Kabalvan
llaa. ruatero Ralmondll l łn-

- llJ'Ch. 

,..,... dvt'•kłoru, w 
,nułmu br. ccalJI lwiat icultu
'11 obchod.ril 80-lecłe urod.rift 
,.primadonft11 atulecia" - Martt 
Calla•. Podobno oalądcd Pan 
01C>bł.łcłe przed1tawienia z Ma
rią Catias, m .in. „Tratiiatę", 
,.Lunatvczkę". Jakie tDTażenła 
Wfl"'tirlv one na Panu7 Na 
ezvm polegała nłezw11klolc! UJ 
tołelki•J dł1'tł opuowej1 

- llówl 11„ t. katdy •plewak 
ma eo4 charaktery1tycznego, coł 
niepowtarzalnego, różniącego go 
ed Innych artystów. W wypadku 
Callas to „coś" jest absolutnie 
charakterystyczne 1 absolutnie 
niepowtarzalne. Głos, który robi 
wrażenie, który podnieca, za
chwyca sugestywnością. zadziwia 
1zerok11 gamą możliwości. Jeśll 
do tego dodam1 wprost genialny 
talent aktorski; który pozwala 
nam przypuszczać, że &dyby Cal
la1 nie zrobiła kariery •ptewa
e7.ej, to mogłaby byc! równie 
wielką aktorką - nietrudno chy
ba zrozumlec!, dlaczego w wiel
kiej galerii gwiazd XX wieku 
zajęła tak ekskluzywne miejsce. 

- Ja.ko rodowity rzymfa.ftłn, 
młeszka1ącv od lat w Włecz
"flm Młelde, jest Paft zapew
"• zorłefttowatifl to azcze176-
Lsch oweQO fatalne110 włeezo
ru J nveztiła. 1953 roku Ul 
Teatrn dell'O'Pera w Rz11mte, 
okf'dlaftf!OO „skatidatem rzvm
lkfm". Pfsano w6weza1, fe 
„od eza1'u slawneoo reełta1u 
'Nerofta Rwm tiłe 'hul lwłatł
kfem f)ntfnPmł~ orm.fstego włe
ezoru muZ11ezfte170". 

Tak. byłem osobistym 

łwtadldem wydanenła. ll:'6re w 
jakli 1posób u.ważyło na dalueJ 
karłer?A Callu. J•ZCM na cUuco 
przed 1ods1114 t wlecz61', okupo
wałem wru • moimi ró.....m
kamł młejac:e na plarU oetatnle-
10 balkonu. Bam wówczu b1łem 
włciekle roacsarowan1 przerwa
n1m przedatawlenlem po płenr-
1zej 1eenle. Jednakie kled1 po
tem cięika praca w operze 1tała 
•i• równia moim udzlat.m, sro
sumlałem wny1tko. Zrozumia
łem ł w pełni usprawiedliwiam 
ówczesn11 decyzję C&llas. Proszę 
1<>ble wyobrazić na chwilę, :te to 
pan jest ~ 1enłalną, wszechwiel
bloną primadonną, te właśnie 
jest otwarcie sezonu w Operze 
Rzymskiej, te radło l telewizja 
transmltuj11 spektakle. te naj
więksi melomani zjechali 1lę 1 
całych Wloch na 1alowe przed-
1tawienle, te to wldnle „Norma• 
- najtrudniejsza r.e wz&lędu na 
wszechstronnojć partia 1<>prano
wa - te na widowni jest 1am 
prezydent Gronchl 1 Pierw•Zlł 
Damą, no I te wszy1cy oczekujlł 
czegoś nadzwyczajnego.„ 
Proszę 1oble równld wyobra

zić, te po odśpiewanej arii w I 
akcie okazało się. te kllkudnlo
wa niedyspozycja, mimo chwllo
wej przerwy, nie minęła, ale •l• 
pogłębiła I :te nie będzie pan w 
1tanle nie tylko zadojćuczynlć 
wszelkim oczekiwaniom, ale po 
prostu nie da pan rady wyłple
wać tej piekielnie trudnej partii 
do końca. My~lę, że sprawa pro-
1ta ! żaden m11dn:e myślący ar
tysta, 1 do tego odpowiedzialny, 
nie ryzykowałby, aby być pótnlej 
okrzyczanym, te jut się skończył. 
Ponadto jej choroba była prze
cież usprawiedliwiona llcznyml 
oświadczeniami lekaniklml, a 
1am prezydent • małt.onk11 wy
razllł Callas nazajutrz 011obHcle 
przez telefon 1woje ubolewanie 
• Powodu jej niedyspozycji w tak 
ważnym dla niej występie. 

- Nłcdat.ono Renato Ccut•ł
lanł napłlal acenariun ł wv
retyanował t-odcłftkotDtl ••
rial łeletołzvJnv pt. "Verdł". 
Cłekaw je.tem, to Jakim nop
nłu, Pana zdantcm, udalo lł4 
1cenarzyide-retvseTotm pru-

t&t4d w«~ pratodt • ..,_ 
du teao naJwiękueao a wloa
kłch kompozvtorów opno
tD1/Ch, Jeao charakteru, Pf'R
błeau kariny7 -

- Serial łelewla71a,, prąeo
towany li okazji 170 roc&nicy Y
rodzin Verdiego, jest wedłUł 
mnle (podobnie liądzll mol roda
cy), nieudaną próbą przedstawie
nia postaci Verdiego, jeśli jui 
miałbym pominąć fakt, że jest 
to jeden li najdrotszych 1erlali, 
który naa kosztował dziesllltkl 
mlllardów lirów. Verdi aoatał tu 
fałszywie przeintelektualizowany, 
niesłusznie przedstawiony jako 
sprytny arty1ta, chytrze wyko
rzystujllCY dobrlł passę 1wojeJ 
kariery. Podczaa 1dy niezwykłość 
postaci Verdiego poleaa na tym, 
te był on l pozostał prze-z cale 
tycie chłopem z natury, będllc 
jednocześnie geniuszem muzycz
nym na miarę największych. 

Ten chłop z krwi i kości, u
party, nleskompllkowany, ni• 
wyćwiczony (jakim go pokazano), 
prosty w obyciu (jakim go nie 
pokazano) - pracował albo przy 
fortepianie, albo • łopat!l w o
lrodzle w 1wej posladłośd w 
Sant' Apta. nim zilu1trowan1 
-tał albo mało dekawymi fra-
1111entami 1 oper Verdle10. albo 
- ,_.ll w większych tra1rnentach 
- to tymi bardzo ogranymi. 
Mtechby l«łal telewizyjny, ku 
ucłe1Ze melomanów, został prze
dłu!ony o nastęnych ł odcinków, 
ab1 przekazać całe piękno twór
aoścł Verdiego, nczególnle Je&o 
młodzieńczych oper, nie w1zędzl.e 
na twiede \1Vy9tawlanych n 
względu na trudnojcl wykonaw-
cze. 

-~ ,.." w 16da
rtłm Teatru Włelkłm „l..uc1t 
• Lammermoor". Jak Patt lłt 
au1• '° pobkłm uapole ope
rowvm1 Co .Pa" •qd.eł o pol
akłch artysta.eh lpłetoakach 1 

- Nawet gdyb1 to zabrzmialo 
jak banalny komplement, Ml 
szczerze wyznam, te urzeka mnie 
wasza gościnność I serdeczność. 
Wyczuwam atmosferę prawdzi
we&o teatru zawodowe&o. Soliści, 
a którymi przyszło mi w1półpra
cować nad realizacjll opery Do
Dizettie&o, 'Ił zdy1cypllnowanl. 
10lidnl l pracowici. Nlekt6rz1 1 
nich - nicwykle utalentowani. 
Mam łu na myśli X:ry1tyn• Ror
bach, która będzi. absolu~ A
welacjlł w tym przedstawieniu. 
Szkoda t,'lko, :te śpiewacy w Pol
sce czulił 1lę tak mało arty1ta
mi, a raczej pracownikami pew
nej instytucji, która zwie 1lę te
atrem. Przyznam 11:czerze, 1le nie 
1potkałem 1lę na świecie nigdzie 
a taktem, aby robotnik, nawet 
ten najbardziej wykwaliflkowa
n1, zarabiał więcej od pr7ied~ 
neco artysty •plewaka, nie mó
wilłC jut o pierwszoplanowych 
1ollstach. Pomijając 1am nietu
zinkowy dar natury, jakim jest 
1łos l umlejętnośc! śpiewania, na
lety tu pamiętac! o wieloletnich 
1tudlach przygotowawczych, o 
niewiarygodnych wprost poświę
ceniach, o przytłaczających 1tre-
1ach 1 o szalenie trudnym rodza
ju pracy, jaki może ooenlć tylko 
ten, kto 1am ten sawcSd wyko
nuje. 

Jestem sotów pcmow m. prą
Jechac! do Poliki l sroblć ~ w 
teatrze, j~li tylko odpowiednio 
na C7.U zostanę powiadomiony, 
aby móc 10ble zaplanowac! w 
moim okropnie po~lonym ka
lendarzu zaję.!. 


