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„Co~ fa~tuf~t.e"' o opera buffa, z da Ponte. ale nao!sanvm na oodsta
muzy a W A. zarta, do libretta wie sławnej komedii B~aurnarchais'go 
Loren- ,1! Po e w inscenizacji druga - opera ,,Don Giovanni'', rów

'''"! I ińskiej ood kie- nlet z librettem naolsanvrn na kan-
' 1 wie Innego zn11ne11:0 jut dzieła trze-

zy znym Napo eona cim wreszcie. z własnvm. ale nleste
·eno rafii Małgorzaty ty dużo slabszvm od tamtych. llbret

SpychlllSkiej. Premiera w Katowi- tern da Ponta była właśnie buffa 
cach 10 stycznia br. „Cosl fan łutte". 

Na pol.'.zątku pokrótce „who's Naolsał .leszcze da Ponta dla Innych 
h „ . 1. kt · _. k' " · T komoozytorów ok. 30 librett. ale orze 

_w _o . czy 1 „ o Je„, im ies 1 szedł do historii Jedynie lako wso6ł-
1dz1e o autorstwo nowo prezento- oracownlk Mozarta. Po śn11ercl Mazar 
wanej opery. ta żvł leszcze dłul{o . w 1805 roku wv-

Wo!fganJr Amadeusz Mozart (1756- jechał do USA. handlował, orowadził 
1'101). \l.iadomo - l(cn!a!ny i<ompo-

stania uray tnscenlaacU I retyaeril 
dzieła. 

Ale obok odwal{! wvkazała P. Ll
olnska <na azcześcle) tak~e i rozwage 
(a może i szczvpte asekuranctwa). 
skoro zaoroslła do organizowania „ru
chu scenlczneiio" (jak napisano w 
programie). a nie do układów tane
cznych, Henryka KonwlJ\sklego cho
reonafa Ooerv SI. o WYbitnej mu
zykalności 1 wratl!woścl na bodżce 
tkwi11ce w muzvce. Z fotela widza 
trudno co prawda odl{adnać w iaklej 
mierze i kto kol!:O inspirował w in
scenizowaniu mozartowskiej ooery 

zvtor austriacki. olszacy nleLwyk!e 
szvbko. od razu w oostacl •kończo
ne.i. bn oonrawtk. orzeważnle rcall
zu łac jRka~ orośbe. czv zamówienie. a 
Io ze strony orzyJe.ciół. a to dla moż
nvch tel!o Ś\'Jiata. wreszcie dla po
trzeb wła"nvch vrtvstv koncertuhice
l(o - oianlsty. orl!anlsty, kapelmi
strza. Impulsy twórcze wychodziły i 
z najwyższych sfer ducha i z potrzPb 
codziennych. a te wydatki miewał 
:zawsze wiek•ze nit zarobki, wjec pi
sał, pil.al. tak dużo. że dziś zdumie
wamy sle ie,o:o 30-letniel spuściźnie, 
!itzącc.i l•Onad 600 1>0zyc.ll we wssy
stkich gatunkach kompozytorskich, w 
tym oonad 300 dzieł wielkie110 for· 
matu. 

M. JÓZEF MICHAŁOWSKI Z Opery Sląskiej 

Mniej na ogół (poza nazwiskiem) 
znany jest autor libretta. Loren~o da 
Ponte, włoski żyd, z miasteczka Ce
nedy w Republice Weneckiej (1749-
1838). Przechrzcił sle w dzieciństwie. 
ukończvł sc>mlnarl"um. otrzvmał na
wet nl~sze świecenia k11olańskle i był 
zatrudniony w szkolnictwie kościel
nym w Treviso. Miał w naturze swej 
ccti z rozrabia.cza - 1akbvśmv to dziś 
określili. Na1oierw za pamflet został 
obłożony interdyktem. ootem znów 
za oaszkwll. został po!lcvJnle wvsied
lony z miasta. Przebywając w We
necji wiódł cyl{ańsk!e życie artysty, 
llOznał tam m . in. CasanoYe. Niedłu
l!:o potem znalazł sle oaza granicami 
Italti. w Dreźnie. Tu zaczai pisywać 
libretta operowe. a J{dv umarł w Wie
dniu znakomity dramaturg, poeta 1 
librecista Pie&ro Metastasio, da Pon
te objął po nim stanowisko nadwor
nego cesarskiel!:o poety teatralnego .z 
obowiazkiem pl!s~·wanla librett. Na 
tym terenie naWiazał znaJomoać z 
Mozartem. 

* * * Pierwsza wsoólna oracą była opera 
„We.ele Fi&'ara" z librettem Lorenza 

' 
' 

Olga. 
Mozart 

Lipińska 

da Ponte • 
1 

bar. uczył włosk!el(o. organizował 
trupy 01>erowe. z którvch 1edna stała 
sle z czasem zaczatklem sławnej Me
trooolltan Opera. Umarł mając pra
wie 90 lat. 

I właśnie w momencie, klerly Jest 
mowa Iz okaz.ii premiery) o „Cosi fan 
tutte", o operze oochodzącej z okre
su na.iwyższych wzlotów twórczych 
Mozarta, pojawia sie cieli Lorenza da 
Ponte, autora libretta. które zaciążyło 
na arh·stycznym k~ztałcle te.I opery. 
F'abuła 1e1 jest nleorawdopodobna, a 
w nasteostwie teiio I komediowość 
watoliweJ wartości. nastreczająca wie 
lu kłopotów reżyserom i rozwój dra
maturgiczny, z lukarni Jogicznvml. 
Pojawia sle też w tym momencie od
watna postać P. Old L\pl.J\skle.1 któ
ra z wiara w siebie. ooarta na ~ukce
sach z telewlzY.1nym „Kabarecikiem". 
I Innymi rozr:vwkowymi imprezami, 
w których duża role odgrywała mu
zvka, a cześcle1 muzyczka. ood .1eła 
sle reżyserii ooery, worawdzle koml
czne.1. ale z muzyka Mozarta! A mu
zyka ta, mimo te .iak wszystlto co 
mozartowskie, jest pozornie łatwa i 
prosta, \VYmai=:a jednak umle .letnoścl 
wnik!i\Ve:;o .te.i odczytania I wykorzy-

komicznej. faktem 1ednak jest. że r:r:e 
czyWistych i uozorowanych akcil by
ło w te.1 operze na t vie. że liczne ace
n:v zesoołowe. a iest Ich multum. nie 
:r:aclażvł:v npdmierna statycznością. 
owszem. były <'ŻYwlone dostatecznie. 

* * * Inna rzecz . te Intencji retyserkl 
wykonawcy katowlckle.1 oremiery nie 
chwytali w lot I nie realizowali Ich ze 
swoboda I taka ołYnnościa .. lak by to 
robił aktorski zesoół „Kabareciku" a 
Fronczewskim, Kobuszewskim, Poko
ra. „Op6r materii'' był &u at nadto 
widoczny. z WY.latkiem don Alfonsa 
w wykonaniu Jerzea:o Sypka. 

Owa „materia" to operowa mło
dz!et, niedawni absolwenci. a nawet 
8tudenci konserwatoriów. Jeszcze nie
dojrzali Jako wokaliści, a có:t dooie
ro mówić o aktorstwie. które wciąż 
zajmuje zbyt mało mle1sca w oro
r:ramacn PWSM-ów Młodość wyko
nawców była iednak I ich zaleta. Jrra
li oni bowiem postacie w swoim wie
ku bez potrzeby charakteryzacyjnei:o 
ntafaiu odmład2a.iace11:0. 
Biorąc tedy pod uwage wszystkie 

obiektywne okoliczności - jak ucze· 

ł 

gólnie niewdziec:me libretto, praca ze 
Spiewakam1 ooerowyml. którzy nie s11 
aktorarnl. konieczność organizowania 
ruchu scenicznego, gestu I mimiki 
zl(odn:vc

1
h z enerl{etycznyml 1 wvrazo

wyml rnpulsaml muzyki Mozarta. 
niotna uznae reiyserie Old Upltl· 
sklej za 011:6Jnle udana. Moralitet. ja
kim Jest w Istocie ooera „Cosl fan 
tutte" - „Tak czynią wszystkie" 
przedstawia niestałość aere koblecvch, 
ich pociąg do wiarołomstwa. jeżeli 
tylko zalslnie.ta warunki . . lako coś co 
Istniało Od wieków I z czvm meżczyź
nl muszą ale liczyć 1eśll chcą zacho
wać złude swel(o szcześcla. Pani Li• 
1>łńska J>rawde te wykłada na wesoło, 
wykorzystując na" et elementy rewii 
z11:rabnie WPleMone w tok komedio
wych n•tuacjl t1'1>owych dla włoskiej 
opery l>uffa. 

WldoWlskowo teatraln11 atrakcyjnoś~ 
opery, której akc.ia toczy sle w 
XVIII w. we Włos:zech, podnoszą po
niv,łowo zapro.iektowane przez Mal
gorzate Spychalska rokokowe dekora
cje na obrotowvch kulisach. da.1acych 
możno~ć natychmiastowych zmian sce 
nerll. Stylowe 1 ładne w projektach 
(niestetv J{orsze w wvkonaniu. zwła
szcza pantofle 1oll•tek) •a również 
stroje, tY!e że chyba za bogate fak na 
dom dwóch panien na wydaniu. któ
re ma.iii do usłul{ tvlko ookoJówke. 
ZJ{adzajac sle na o bnlżenle osłony 
biustów pań. co nie orzeczy stylowi 
i estetyce. niechetnle ol(llldałem pod
kasanie sukien w stopniu zanadto u
kazu.1ącvrn oantalony damskie. W 
projektach zamieszczonych w 1>ro2ra
mie dhtJroścl były Inne. lepsze, ZJrod
ne ze stylem euokl ttalan&. CZY &o 
takłe s winy uracownl krawieckich, 
czy na iyc:aenle odpowiedziałneJ za 
całośt Inscenizatorki? 

* * * Tyle o stronie wizualnej „Co91. fan 
tutte". 

A o muzycznej, o wokalnej -
wszakże to ooera i to opera pisana 
orzez takiego komoozvtora jak Mo
zart. ne daje '{i;'sfakcji słuchaczom, 
wykonawcom? 

Miejskie jej Nędzle naJJepszych 
ooer Mozarta („ . orowadzenle z sera
ju", „Wesele F'illara". „Don Giovan
ni". „Czarodzlefrki flet") jes dY•ku
syjne w oplniac)l „uc:zonyc w plś· 
m1e" - muzykolol!ów. te tro!ogów, 
historyków sztuki. W op li bvwal
ców i miłośników opery „Cosi fan 
tutte" niE' doró.,.,nu~e ole ością „W•· 

(Ci!łg dalszy , na r, 4ł 

ł 

Olga lipińska, Mozart i da Ponte 
(Dokończenie ze str. 3) 

selu Fi~ara" czY • .Don Juanowi". U
znawane Jest mistrzostwo scen zespo
łowych. ale uodkrdla sie brak arli 
tak zachwycaJac:vch. Jak w dwóch o
oerach ją poorzedzalących. I rzeczy
wiście niewiele z nich słvsz:v sle . z 
estrad koncertowych. co ma swoJa 
wym owe. 

Ale Mozart Jest Mozartem i katda 
jel(o fraza olsana Jest z myś!a o wy
konawcy wekallścle. z pamiecia o od
dechu. o wygodnej pozycji, o natu
ralności rytmiki 1 płynności linii -
o śpiewności. o charakterysty.:znym 
cantabile mozartowskim. Dłate.:o do· 
brze, że worowadzono znowu do re
pertuaru Opery SI. biew Mozarta -
szkole wokalistyki, kultury wyko· 
nawczeJ, aubtelnea:o smaku. 

Pod scala.tacym prace solistów. ko
repetytorów. chórzystów i orkiestry 
kierownictwem muzycznym N. Sies
sa utrzymane zostały podstawowe ce
chy stylu mozartowskllel(o I z dutym 
staraniem przekazane słuchaczowi. 
Różnorodne natomiast w interpreta
c.ii. ekspres.li. w technice wokalne.i, 
były indywidualne partie solistyczne 
obsady pokazanej w katowickie.I pre
mierze. 

Na czolo wvsuwa sie bezsprzecznie 
i wvróznia oiiólna dojrzałością partia 
I rola don Alfonsa. Jerzego Sypka. 
Zaprezentował on tu piekny &los ba
sowy (chociaż wykorzvstany przez 
komooz:vtora tylko w średnlCY) swo
bode techniczna. muzykalność, ryt
miczna dokładność. bardzo dobra dyk 
c.ie ale nie wYJ>aczajaca włoskiej 
śpiewności zawsze właściwy wyraz, 
a przy tym wszystkim żywe. przeko
nuj11ce aktorstwo. swobode. pewność 
i trafność, ruchu i iiestu. 

W pewrl'.Vm dystansie od oceny te
go śpiewaka Ci w skali raczej „mło
dzieżowej") WYPadnie ocenić pozo
stałych O!leć ról: dwóch amantek, 
dwóch amantów i sprytnej sługi. 

Zaleta Izabell Ja8ińskie.i w sopra
nowej partii Fiordillgl, był jej lekki 
f.(łos. jakby ułatwiający stylowe śpie
wanie fraz mozartowskich i szczebio
tliwych recltatiwów. Młodość, ładna 
buzia. drobna fi•?Urka. soora ruchli
wość, to obok przyjemnego głosu i 
muzykalności zalety solistki. Nie u
stepuje Je.1 muzykalności11 1 techniką 
śpiewania mezzosopranistka Eligia 
Kłosowska w roll Dorabelli. Dwie 

szeroko rozwiniete i Plekne arie po· 
wterza Mozart Desplnle - Krystynie 
Neuman - która wykonuje Je z eks
presją, 11.łosem jednak chyba zdra
dzającym jeszcze niezakończona pra· 
ce nad problemami lmoostac.11. 
Materiał iiłosowv Marka Moździerza 

w partii Gul(lielma. choć wartościo
wy, zdaje sle również wvmagać Jesz
cze dalszej pracy pedagoga-wokali
sty. W obecnym stanie technika śple• 
wania tak dalece pochłaniała uwagę 
śpiewaka, źe brakowało mu Jej na 
muzyczna inłerpretacJe 11artii nie 
mówiąc juź o aktorstwie. Natomiast 
Jan Kunert w roll Ferranda i od 
strony technicznej I od strony muzy
cznej przedstawia sie korzvstnle. 
Swiadomie i umieietnie włada Jrło• 
sem, ze zrozumieniem I właściwym 
wyrazem formuje frazy muzyczne, z 
sukcesem WYWiazuje sie z zadań ak• 
torskich, 

Ale trudności. a zarazem urok „Co
si fan tutte" polei=:aja it16wnie na ze· 
stro.1eniu sie. ześpiewaniu i wyrów• 
naniu w licznych, bardzo pięknych, 
kunsztown:t·ch. ukazujacych wdzh:k i 
czar muzyki mozartowskiej duetach, 
tercetach, kwartetach I innych sce
nach zespołowych. Tu wszyscy wy· 
konawcy pod batuta N, Siessa zasłu· 
żyli na duże uznanie. 

M. JOZEF MICHAŁOWSKI 


