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Recenzja dorobku aĘstycznego,
pedagogicznego oraz pracy ,,Reżyser w operze.
Laboratorium pedagoga.'' w ramach
postępowania o nadanie stopnia doktora w
dziedzinie sztuk teatratnych panu Pawłowi
Paszcie

Materiałv

W_ramacłr PostęPowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk teatralnych
Pan Paweł Paszta Przedstawił obszerne, uporządkowane dossier, na które składają
się: wYkaz dorobku ańystycznego ipedagogiczńego w latach 2oo2-2o17, szeregrecenzji i materiałów prasowych związanycń z realizowanymi przeznieto
Przedstawieniami, PłYta DVD z zapisem przedstawienia oiaz io.pr^ńi,'zatytułowana
,,RezYser W oPerze. Laboratorium pedagoga. Zapis doświadczeń i wnioskow zrealizacji lltresPolo tutore w ramach tzw, ństytuiu Opery w Teatrze Col6gium
Nobilium, Premiera 09.03.2018". Wśrod dostarczonych mi materiałów nie odnatazłem
Wymag a n ego zazwY czĄ w p roced u rz e tzw .,,Autorefe ratu'', czyl i swo istej
autoprezentacji postu lanta. wypada jed nak stwierdzić, iz wykźzoońo[u
artYstYcznego Pana Pawła.Paszty jest niezwykle szczegołowy - oproci ństy realizacjireżyserskich zawiera równiez vlykaz pełnionlch asysteńtur, a nańet list|
uczestnictwa w teatralnYch warsztatach. JednoczeŚnie rozprawa pana pawła paszty
nosiwszelkie cechY Programowej, ańystycznej wypowiedzi autora, w Żasaozierównoważącej brak osobnego auioreferatu.
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Pan Paweł Paszta w latach 2003-2008 studiował na Wydziale MechatronikiPolitechnikiWarszawskiej, zaś w latach 2007-2012 na Wldziale ń"zv."riiAkademiiTeatralnej im Aleksandra Zelwerowicza.w w.ńŹ.ńń, gdzie w roku 2012uzyskałdyplom zwyrożnieniem (spektakl pokojówĄ Rezysóiował dotychczas m. in. wTeatrze Nonruida w^Jeleniej Górze, w T-eatrzó norińi w Chorźowi", ń r"atr.e
Fnoł=snym w Szczecińie, w Teatrze 1-1orzycy ń ioruniu, atakżewielokrotnie wTeatrze ZYdowskim w Warszawie. Pan p"*"iń"ritalest trxże nańr}.i"l", _
Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej im. Jozefa Elsnera na Wydziale Wokalnym,a od roku 2013 równiez jako asystent na-Wydziale ńezyserii Akadómii Teatralnej wWarszawie, Prowadzączajęcia z semjnariuń ,eŹys"r.łi"go iw ramaórl tzw. lnstytutuopery. od września 

_2017 roku pozostaje zastępćą ó/rełóra or. 
"łvśivcznych 

wTeatrze im. Wilam a Horzycy w Toruniu,

Rozprawa

Swoją rozprawę.,,Rezyser W operze, Laboratorium pedagoga" autor podzielił nacztery części. W pienłszej z nich, zatytułowa nej ,,żrodła.' .J;ńu;" śi{' '
PrzYPomnieniem historycznych żrodeł sztuki opóiowe1, a scislej pr2ypornieniem
Programu CameratY Florenckiej, Już we ,,Wstępie" do'swej praóy,ciócyoowanie
okreŚla swoje rozumienie roli rózysera w operze: ,,Reżyser jest pedagogiem,,. Autorsięga do greckiego źródłosłowu -,,paidagogo.'', dó.i. ,,prowadzący dziecko'' - \,vinteresującY sPosób przybliżaląc w'ten 

9Ó9Śoo Śwoń rozumienie tego zawodu (cociekawe, równiez i Peter Brook-w swojej ,PusĘ p#Óstrzeni" przedkłada angielskitermin ,,director", rozumiany jako ,,przówódnik',"ponad francuskoj ęiińvtermin,,metteur-en-scene"). Jednocześnie - co.intrygujące - Paweł Pa#aoJ początku
łączy funkcję rezysera w teatrze z pozyĄą,,ń-i.iźr''. Cytuje crotorruśtiógo, Barbę,Huebnera, Tischnera iAńauda, aby sens owego rezysÓŃiego ,,mistństwa,,mócuchwYciĆ. PYta: ,,Jak reżyserować, by spełniać-rolę ńistrza?,i rll .rÓ.iscie jednakprzytomnie dodaje: ,,A może w ogóleodejść od tego pojęcia?''. a

CzęŚĆ druga rozPrawY nosi tytuł,Op9ra uboga". To rozdział niezwykle ambitny;
9Fuję' ,K_919ePcja 9P9ry ubogiej została przedŚtawiona w ksiązce Ryszarda pefia.
Mozna pójść krok dalej i rozsżeizyć te kohcepclę budu jąc całąszkołę opery ubogiej,ze swoimi zasadami, PodejŚciem i celami W id'ei opery ubogiej jawi się konkretnawiĄa rezYsera W oPerze wrazzjego pedagogiczną rilnxtją misti.a;- pi.." autor. po
czYm:Powołując się. na swoją funkcję asysteńta prbt, neryia w latach Źorc-zolg,przedstawia on swoje rozumienie tej konóepcji ózieli pracę nad operą natrzyobszary (metoda, Pragmatyka, kreaÓla)_, dłużĄ ro.*Ódrisię nad ;!ati!m partytury,,i
znacze.niami tego Pojęcia, az w końcu formułuje - ni mniej, hi*ięĘ- swój ,,ManifestOpery Ubogiej" w punktach ośmiu.

Formułując swój manifest autor zastrzega: ,,Poniższe punkty, wywodząc się zespuścizny reżysera iprofesora Ryszarda Feryta, składają się ńa piopozyc;ę
Manifestu OPery Ubogiej. Sam Piofesor nigdy nie stoimułował czegoś podobnego
wProst, Ponizsza Próba moze być odbierana jako naduzycie, ldeą ióonJł niniejszegomanifestu.jest chęĆ usystematyzowania i wyóstrzenia t<ili<u ."nńv.ń Óguł. Jest toteŻ autorska interPretacja w ramach i na poirzeby tej pracy. poniższe zestawienie
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jest tez odPowiedzią na własną potrzebę sformułowania zasad rezyserii. Rezyserii woperze ubogiej".

. pl. porządku pozwalam sobie owe osiem punktów przyloczyc:
1. Na początku było słowo
2.Via negativa
3. Teatr pańytury
4. Sprezzatura
5. Przeciw psychologizowaniu
6. Sztuczność i spontaniczność
7. lkona
8, Seminarium

P rzY bliŻszYm wej rzen i u kolej ne.punkty,,Man ifestu " nasuwają szereg wątpl iwości. ltak hasło ,,Na początku było słowo", oraz" {dĄ, ,,nóiiąoeł twoic2v pz! pracy naooPerą Wznacza Prymat słowa, któremu s|u1}lmuzyka" - to postu'lJtv ńiewątpli*iesłuszne PrzY Prac[ ng{ 9oep klasyczną, któiej pie'ńzym zadaniem zawsze byłooPowiedzenie Pewnej historii, przedstańenie ńLzyką wspieĘącego się, tecz jednak
Przede wszYstkim dramatu. Tym niem.nigj w całym"sŻeregu owubzństowiecznych
dzieł oPerovvYch Ów Prymat słowa został zasadńiczo zakwestionowany. Słowo pełniw 1ich rolę zaledwie uzupełniającą, bądź pomocniczą. wokalizow"ń"tło*o
niejednokrotnie staje się jeszcżejeonym ihstrumeńńm muzycznym, zaś jego
dYskusYjnY,,Prymat" zdĄe ustępówacmiejsca 9"r"jmuzyce. Zkolei,,via negativa,,,czYli, cYtując autora, ,,szeroka eliminacla wszelkich Ólementów przeszkad zĄących,zaburzĄącYch relację aktora zwidzeń', to postulat zaledwie rdrowo-iozsąorowy.
7.aczerPnięta z PraktYk teatrów dalekiego WscnóOu Lw. ,,via negativa,,w pracach takJerzego Grotowskiego, jak i innych rezyserow teatru oznaczała(i nadal oznacza) coś
Ęa.rdzĘ subtelnego: głównie szózegolnego rooialu,,artywną p".y*n*e''
działającego aktora. By posłużyć siĘ sfońułow"ńióin petera Brook,a: w nastawieniuvia negativa,,Nie chodzi o to, jak robić >dobr"., .tó o to, czego nie robió, aby>dobre< samo mogło się pojawić". Punkt następnymanifestu],,Teatr partytury'',
wYraŻa raczej banalną oczywistość: tak, w istoóie, zgodnie ," śło*ańi autora
,,RezYseria PodPorządkowana jest detektywistyczńeJsztuce odczytania powodówzdarzeń muzYcznYch realizowanego na scenió drańatu", zaś dziółościśle operowe
Pozbawione PartYtury_niełatwe jesi Oo wyobraze nia, Ż kobi sprez zatuii, umownośćsceniczna, sztucznoŚĆ, czy spontanicznóSe - wszystkie te rategor. n", wątpienia
Pojawiają się w kazdym dziele scenicznym. lstnieją ;Óonał onÓ[;;ńÓ; innych, niemniej przecież waznych, takich jak choóy Mm, ół'nnose akcji, wiałó-oonose
Postaci, czYtelność scenografii, komunikowjlnosb Ópowiada nyćn =aóii"n. zpewnością zawsze warto o nich pamiętaó, i o jednych, i o drugich.

_ lnnego rodzaju 19s.adlicze wątpliwości budzi punkt siódmy,,Manifestu,,: ,,lkona,,.Autor Pisze: ,,PodejŚcie do^dzieła opęr9y9qo traktujemy jako spotkanie mistyczne,nie czYsto rzemieŚlnicze. Szukającidei Pięina, ..r.ik"rv natchnienia, szukamyBoga", Na miłoŚć boską, ,,sPotkińie mistyizne'; priyi:ezyserowaniu, dajmy na to, ,,Laserva padrona"? Ni9.rogę powstrzymacsię oo przytoc zeniaznanej anegdoty omalarzu StYce, do którego, jak wiad-omo, od'ezwił .ię pan Bóg: ,Śt!r", iy mnie niemaluj na klęczkach, ty mnie matuj dobrze!''.



Nieco szumnie zatYtułowanY,,Manifest opery ubogiej" okazuje się być w rezultacie
Próbą,,usYstematYzowania iwyostrzenia kiiku Źebranych reguł", czy teżpo prostu
,,autorską interPretacją na potrzeby tej pracy", Jest ześta*eń piryiazanpomocnych
autorowi - pragnę wierzyc - na obecnym etópie jego ańystycznej d.gi lecz conajmniej ProblematYcznych, lub tez *ym"g"lą.y.ń ,orńinięcia ń r".iÓ.owaniu dosze rokiej p ra ktyki teatra l nej i operowej rezys'eii i.

w trzeciej części rozprawy, zatytułowanej ,,praktyka'', pan paweł paszta
Przedstawia swoj PIoces rea\izaĄi opjry ,,llTrespoio tutore". Zaczynaod anatizydzieła, od analizY libretta i pańytury , lńrlc.l u*Óg| t"k t, iż _ z początkuprzynajmniej- nie tYle utworem Villafranchiegol Stradelli się iąmuje, ile raczej samą naturą
Procesu analizowania dzieła oPerowego. To swoisia ,,analiza o an'alizie,,, która,;akrozu.miem , wiąże.slg z tyt_ułowym ,,labóratorium pedagoga'' caĘ ,orpi"*y. AutorcYtuje w tYm kontekŚcie Wagnera i Bergsola. Dopiero w trzecim podrozdziale,
zatYtułowanYm ,,Komizm" zanJważa, że ,,llTrespoio tutore"to opeń róńi..n" i stawiadosYĆ waŻnątezę.: ,,N.ie ug9aię crrv.b3 naduzyciem,lÓsli pokusimy się Ó stwierdzenie,ze omawiane tutaj dzieło Villafranchiego i Stiadellij'est zaimportówańiem komediidell'ańe na terytorium opery'',

To śmiała teza, która wymaga komentarza. Autor libretta, Giovanni cosimoVillafranchi, wYdanie swego libietta poprzedził był pełnym szacunku listem,skierowanym do Giovanniego Battisiy iticciardieio, autora komedii ,,Amore ó velenoe medicina degl'inteletti, o vero Trespolo tutore",itora to komedia oYła poostawą dlalibretta. W swoim liście Villafranchi gorąco zapewnia Ricciardieó; ;ily, naboznymzachowaniu wiernoŚci autorowiw p.iocesie adaptacji i kilkakrotiie uz-ywa w nimterminu ,,commedia alla Plautina". Zapewnia adresala o zachowaniu w swej pracy
stosownYch, od Plauta PĘętycn ,rąuł poetyki". Z listu jasno wynika, Że to właśnie
PrzYkład,,komediiw stYlu Plauta" przyświecaivillafranchiemu, 

" 
ni" *i"l1omiejskimplacom przynależny zywioł commediidell'arte. oczywiscie, wzaleńne ńpłvwv i

Powinowactwa PomiędzY oboma tymi teatralnymi tridycjami były nader intensywne,niełatwe do rozrÓżnienia i nie czynię tu autorowi zariutuz powodu pominięcia tychteatrologicznYch złożoności. Jednak całkowite przemilczenie w ńŻÓŃi" komediiRicciardiego (Viltafranchi w liście z szacunkiem tytułuje go doktor"r;, |i"*o*.oruoPery Stradelli, uw9a?m zabłąd, Zaś.teza.o,,zaińpońońaniu commedii dell,ańe,,polekturze zapewnień villafranchiego staje się probdmatyczna,

NastęPnie autor Przedstawia swoisty łańcuch translatorski, szereg ogniw
interPretacji, kaskadę kolejnych sztuk przekładu, jariń podlega dziJło Óp"ro*",librecista-kompozytor-rezyser-wykonawca-widz 

1uoerza mnie] przyznajĘ, brakkierownika muzycznego, dyrygenta, w tym zestawieniu), po czym iriethoozi ooanalizY Postaci utworu. Trzeba stwierdzić ,.że to część pracy nólnaioziei ciekawa,najbardziej interesująca. Anatizowane są kolejno póstaci Trespolo, Ańemisii, Nino,Ciro, SimonY i Despiny, Analizy te są ooŚe oróuiaigóńe i bardzo chętnie korzystĄązmuzYcznej PańYtury dzieła. Autor tropi charaktełslvczne motywy kolejnych postaci
w zapisie muzycznym, wykazując przy tym ewidóntńą znajorósĆ oń"lo zapisu, jak
równieŻ zdolnoŚĆ jego interPretowania: rozpisana n""kilk" stron, ba, rozrysowana wtabelkach analiza arii Nino,,Tarapatd" to pzykład wnikliwego, bardzó ńn"gorozczYtania tak muzYcznYch, jak i słownych Żawiłości wlżliŹJkocr,anego szaleńca.WPrawdzie fabułY ,,ll Trespolo tutore" pah Paweł Paszta ńie stresz.."]ńon"k jest



jasne, ze PańYturę czYtaĆ Potrafi, potrafi odszyfrowywać zarówno zapisane nuty, jak izapisane pod nimi słowa.

W tYm kontekŚcie_z Pewnym zaskoczeniem czytamy w kolejnym podrozdziale
,!9bór koncePcji ogólnej" o podjętych ęręlniegó Jecyzjach interpretacyjnych istYlistYcznYch. o tYm, że zechcó ołwołaó się do"commedii dell,ańe, już wiemy, alewYjaŚnienie autora odnośnie postaci Trespolb: ,,gŃny bohater o imióniu Trespoloma najwięcej cech Postaci Dottore ... cała ak ąŹioczysię dookoła niego, a on nie jesttego Świadom" niezbYt jest przekonujące, Zasiatulą równiez i inne, podobnegoro{zap decyzje: ,,Nino i Ciro, obydwój"maja wieleĆÓch Capitano, JÓÓnałnajciekawsze zdawało się zbudówanń. ńicn p^ry bł..nów, wzorowanych na dwóchzanni: Arlecchino i Pierrocie". 9ką9 na_gle Oziewięinastowieczny, franóuski pierrot wsiedemnastowiecznej operze StradelliŻ Mocno ,i"l"rro*ał mnie też, wyznĄę, takioPis: ,,"DesPina zamiast spódnicy ma otwarty stelaz, który stanowi klatkę namarionetkiw kszlałcie małych ptaszków. Dzięki ziłzepióny, n" ńy.o1os.i biodersznurkom, Despina może poruszać swoimi piaszkami'=*rź"Eipć;ń;óę na swojąskąPą garderobę Ponizej linii bioder , Z kolei jaro temme fata6,'diablic'a, ma fryzuręprzypomin ającą dwa rude rogi'',

przedstawiając swoj ,,dobór koncepcji ogólnej'', autor podsumowuje go przypomocy graficznego schematu trzech.sferiemailcznych, jakie go inłeri;su;ą,Pienłsza to ,,Zabawa w komedię - bohaterowie ńońóoii dell,artói. Ór9", ,,Dystansdo teatru - aktorzY Poza rolą". ,,Można ich przyrównae do tancerki z do'połowy zdjętąsukieŃą, Palącej w garderobie papiero."J- §i.r" 
"utor. 

l wreszcie trzecia sfera,czYli ,,SamotnoŚÓ - międzY aktorem a rolą', Cytuję ,utor" raz jeszczÓ, ,Ni" ma tuhaPPY endu, mimo rozwiązania wszystkicń nióoońówień. Aktorzy zmęczenipowrócą
być moze jutro na tę arenę, gdzie opowiada się o człowieku popizez śńiecn.Tematem wiodącYm moze Oye ola nas jednak wcale nie ow Śri""ińv człowiek, o
\1Ó'v' PróbujemY oPowiedzieĆ, ale ten smutny samotny aktor_śpiewak, który właśniedla nas tę opowieść snuje''.

. . CzYtając te słowa. i P.atrząc na dołączoną kopię melancholijnego obrazuEdwardaHoPPer'a,,Le Soir Bleu" czuję, ze moja cieiawósb rośnie nieśłycńanió, Lec. zanimuruchomię DvD z zapisem przedstawienia, muszę jeszcze przebrnąć przez
nastęPnYch osiem naście stron pracy, zatytułowanvón,,, lmpiowiza.iólJ1" metoda,,.Na owYch osiemnastu stronacl. autor przedstawia'nam treść ksiązńińĘakiej VioliSPolin, zatYtułowanej ,,lmProvisation for the rneairJl wydanej przezEvanston lllinoisw roku 1999. Ściślej, autor prezentuje szereg n"j*ńrń.=y.ń b*;;;ń-i"kie ViolaSPolin zaleca aktorom dla przezwycięzenia §r."3l"Jującycil ich zahńówani irÓŻnego rodzĄu trudności, Chodzi o io,.pisze Spoliń, ze iktor-ama tor zazwyczą ,,1,Bardzo boi się sceny, 2. Nie wie, co 1o6i9,,ęt"ńi,'i. Niezdarnie porusza się poscenie, bez celu, w Przód, w tył" ... i tak dalej,'ażwreszcie ,,,., 24, Nie tworzy żadnejrelacji z widownią,,2?. Kieruje wzrok w doł". Viol" Śpolin .ai,lecaćwiczeńia, a paweł
Paszta skruPulatnie je oPisuje, na przykład: ,,Jeden 

"kto, 
wchodzi na scenę i staje sięjedną częścią jakiegoś poruszającego się oóiektu, .lał tylxo ktoś z pozostałych

uczestników zorientuje się jaki to oblekt lub zrozumie naturę;ego oliaiańi", dołą"r"dopienvszego aktora, staĘc się inną częścią całości'', l tyń óoŹoone.Podobnego rodzaju podęcznikow i zblorów ćwiczeń só nd świecie dziesiątki, amoze i setki (sam PrzYczYniłem się przed kilku_laty do wyóania przeżłratowstą
PWST jednego z nich, Pracy ,,Aktor i jego cel" Oeólana óonnellanai. rruono nie



zapylaci po co autor włącza prezentacj.ę tej ksiązki w doktorancką rozprawę?odpowiedż autora odnajduję we wstę§ii oó 9*Ójó poorozo ziału:,,lmprowizację
Postrzegam jako warunek konieczny iwórczości [racy aktora. w Ór."il )partyturąjest miejsce na imProwizację jako metodę dochod ="ńirdo wyrazu scenicznego,,.
CÓŻ, rozumiem zatem, że.akiorzy przedsiawienia ,,llirespoló tutor",,wftnłale na
Próbach ÓwiczYli i imProwizowali według recept pani Spolin. Chętnie wierzę, ze oweĆwiczenia i imProwizg9je nrłdały się iń w,,dochodzeniu do wyrazu scenicznego,,.zaś udostępnienie aktorom/śpiewakom ćwiózeń violi spolin *j"go ńł"rnv,'
Przekładzie jest widocznie jeszczejedną częścią składową 

"rt'oćłi"gó ,,laboratoriumpedagoga".

_T.eraz mogę juz nareszcie (do przeczytania pozostało mijuz tylko krótkie
,,Zakończenie" pracy) uruchomić DVD i ónelrzee ="pń"n" przedstawienie.

Zapis DVD

Buro-brązowa ku.ńyna, przed nią okrągłe, niezbyt duże podium, coś jakby
odwróconY bęben. Uwertura, w któiej sł!Śzymy hiŚtorycznv ixń'iŃumentów:
skrzYPce, wioloncze.la,. viola da gamba, 

-konirabas, 
teorba, hańa, klawesyn. Na

Podium Pojawia się kobieta w nieco dziwacznej, rudej peruce, która,izamiast
sPÓdnicY ma otwartY stelaz, który stanowi klatię na marionetki w kształcie małychptaszków". Kobieta owymi ptaszkami 

,w ,rz?c?: _ŚameJ porusza, ,=*rrĆĄą. u*ri| n"swoją skąpą garderobę ponizej linii bioder'. W ślad źa nią.; ó&iń-[oiawia siębrodatY męŻczYzna Przebrany za niewiastę (ciekawe, dlaczego?), ma doczepionysztuczny biust. postacie zaczynąąśpiewab (to sopran i tenoi), ńci poniewaz
ŚPiewając uŻYwająwłoskiego z siedemnastego stulecia, nie s§oson zórientować sięo co im chodzi. To nie jest dell'ańe, te_ przeryŚowane kostiumy są i;ał,eiś dziwnej,'fantastYcznej bajki dla dzieci, Po chwili dołączado nich postać męska w dziwnym
kostiumie:. ma rajtuzY pomalowane w czarno-białe romby, biały, oiuzlmi kołnierz i
lo9n9 pobieloną, a następnie ciemną kredką obrysowan ąhuarz, To chyba
kontratenor; ciekawe, dlaczego? Brodaty 

^ęŻ"ryŹna 
przebrany za kobietę schodzize sceny, kontratenor i sopran śpiewają (ciekawó, o czym?), pó czym zniiają. Zzabrązowej kuńYnY wyłania się kobieca postać w biaĘ, iószcŹe*vńvŚini"iszej - takiejz osiemnastowiecznych karykatur - w}sokiej peruce. ilła bluzkiw iomby biało_czarne, kamizelkę w rombY rożowe.i takoż rożową, mocno falbiniastą .uxnię. rosopran, śpiewa solo, po czym kładzie się.na ziemi'(zasypia? - cnyna iar;,wystawiając na wiatr p9p9 w białych majtkach. DołĄczido niej rolelńa postae,

kobieta, również i ona śPiewa, to sopran-. Ma dziwny strój- *L.roiońy smoxing wrombY niebieskie i r9.z9we i mocny mgkijai Dosiadi pupy klęczącej na ziemi kobiety(ciekawe, dlaczego?). Nagle wchodzi bardzo wysoki ńęzczyzna w okularach, toenergicznY baryton, ma sPoro do zaśpiewania.'iMa ciemny, połyskliwy surdut, a podnim ogromny, doczepiony, sztuczny brzuch; przypomina óic'a t-iou ...'

WYstarczY: minął juz kwadrans przedstawienia i domyślam się, że wysoki barytonto zaPewne tYtułowy Trespoto, Lecz kim są pozostałe póstacie?'Ćzyaiem o nich wrozPrawie, więc ta z Ptaszkami zamiast spódnicy do chyba Despina, liĆz pozostali?
kto tu jest kim? kim są ci tudzie? co sobą repóentują, czego chcą? Dtaczego
1,vc|lo.dza lrzezi pot9m znikĄązabrązowąkbtarąz A przede wszystkim: gdziejesteŚmY? Co to za Świat i co się z tymi poŚtaciami na naszych oczach dzieje? Jeśli



to teatr oPeroWY (chYba tak, skoro orkies_tra gra, i w dodatku gra pięknie), to biegjakich wydarzeń nam się tutaj opowiada?

. ZatrzYmuję OV?. .Muszę najpienru dotrzeć do libretta - bez rozczylanla tej fabuły
nie zrozumiem z.niej niczego, Na szczęście w epoce internetu ,Jo6vói" libretta
Villafranchiego nie stanowiwiększej trńności. Ńielaro przy okażli dowiaduję się, że
wYtłuszczonY naPis na płycie DVD, reklamujący wirszawsłie przeostawienie jako
,,Pienrusze Światowe wystawienie wersji orygiińalnei opery komicznej pó tozs roku,,, toniePrawda. W roku 20^04 wystawiono dziełó Straoblliw Ńew College w oksfordzie,
siłami New chamber opera (tak jest przynajmniej w wikipedii). 

v

Lektura libretta oPery,,ll Trespolo tutore" objawia akcję mocno powikłaną, pełną
nieoczekiwanYch zwrotów i komplikaĄi, Prafióczam streŚzczenie akcjiw ślad za
,, Dizionario dell'Opera" Bald in iego i Castold i-ego:

,,TresPolo jest starym i przygłupim (balońo) wychowawcą pięknej, młodej i bogatejAńemjsii. Jego uczennica jest w nim zakochana l bezskutec)nió *yŚin się, byzechciał on to zrozumiec, jednak Trespolo woli od niej sprytn ąsłrźiciDeśpińę.Despina oczywiście nie chce go znać, pomimo iz jej ńaikó simona 
'uńaza

małzeństwo swojej córki ze starszym od niej męzcŹyzną za wskazane, Despina
kocha się natomiast w Nino, swoim panu, XiOry'z kojei zakocnany iesi w Ańemisii.cała ta sytuacja, zdecydowanie skomplikowańa, ulega odmianie g'dy Ńino,
oŚwiadczając się Artemisii, zostaje odrzucony i popa-da w szaleńs'ń z powodu
SWe9o rozczarowania. TYmczasem jego brat Ciro, początkowo szalony, odzyskuje
zdrowie i zmYsły właŚnie dzięki swej nówo odkrytej'miłości ku Ańemisń.' zgodnie z
tYt!łęm oryginalnej kom.edii prozą, która posłuzyła'za kanwę libreciście, miłość
zadziałałajak trucizn9 d!" umysłu Nino ijak lekirstwo dla Ciro, Cała skomplikowana
iltrygl kręci się wokół głupstw popełnianych przez nieporadnego Trespola, który -
błędnie interpretując niejasne deklaracje miłości, jakie zwraca ku niemu Ańemisia -
najPienłrr mYŚli, iż zakochała się ona w szaleńcu Ćiro, następnie, że kocha ona
zdrowego młodzieńca, który ją kocha, czyli Nino, az wreszóie, że zakochałasię ona
w starej niańce Simonie. Simona, kpiąc sobie z Trespola, pozornie godri się na jego
ProPozYcję PoŚlub.ienia Przez nią Ańemisii. Perypetie i nieporozumiónia się inno2ą]
az w końcu Ańemisia, przyłapana przez ciro w-środku nocy w swej sypialńi, po
ciemku, w niedwuznacznej sytuacji z Trespolem, nagle deiyduje .ię fiÓslunić ciro, by
uchroniĆ swoją rePutację przed skandalem. W zakończeniu'Trespolo'moze nareszcie
sPełniĆ swój sen o szczęściu z Despiną, zaś nieszczęsny Nino moze oddaó się
swemu szaleństwu".

. Jak Ylida9 z tego streszczenia, Villafranchi, a przed nim Ricciardi, ułozyli swoje
,,igraszki trafu i miłości" w sposób wielce wyrafinówany i przewrotny. opróczleclwej i

P9??i cYnicznej SimonY, każdyjest tu w kimś bez powodzeniazańochany. Atmosfóra
tej historii przypomina las ateński w,,śnie nocy letniej'', choć w świecie
Villafranchiego to nie figle Puka, lecz błędnie Óoresońane i odczytywane listy miłosne(or.aztępota Trespola) poplącząuczucia i namiętności kochanków. Dodatkowo owe
miłosne komPlikacje sPiętrzył swymi decyzjami kompozytor Alessandro Stradetla:
obsadził on w roli niani Simony, staĘ i przygłupiej ('una balia, vecchia balorda),
tenora (czyli śpiewaka.płci męskiej), w roli sńpniowb ulegającego miłosńemu
szaleństwu kawalera Nino - kontralt (czyli śpiówaczkę, róoiótę)] 

" 
* l"ori;"go brataCiro, którego miłoŚĆ w końcu wyleczy z Śzaleństwa - sopran fiószcze jedną kobietę)l



Jak.się okazĄe, miłość bYwa tak trucizną, jak i lekarstwe m, zaś przeznaczeniem
kochanków włada Ślepy dzieciak, który równiez i luJzi oooarza sl"póią lub ich jej
Pozbawia - i to jest (aria finałowa śpiewana przezCiro; - grrńa;iirójńitat

.Problem w tYm, Żew zar€lestrowanym przedstawieniu całego tego światamiłosnych odmian, potyczek iprzypadkó* po p..iu nie ma. Ń".i *illi Nino, *
|otO'"i dzieje się akcja. Nie ma aniogrodu, ani salonu, ani sypialni Artemisii ztrzeciego aktu (DVD obejrzałem do końca). Nie ma zadnycń'odmian ńi"1.., akcji,zadnYch drzwi, zadnYch elementów ,przyailzłlących miejsce wydarzeń. SłuzącaDesPina ma na sobie klatkę z ptasziami ..rid.i ,|ooni.y, ."ś ixtói ńystępującyjako jej matka Simona ma broóę: u Pawła naszty jÓ.t"sry nie w podmiejskiej willi wGenui, lecz na scenie, Pred brązową lyńyną ionL portacie intrygiVillafranchiego
q9jawiaja się Przed nami, lecz siuden-ci Uńiwórsytetu Muzycznegói"łÓ"rvx"
ChoPina, Przebrani w wymyślne kostiumy ni to z oajłi, ni tó ." .ńu. TÓ kostiumy nierePrezentują zad!!9 2 rle?zwistego świata, tak jak i przebrani studenci nie twóz{rzeczywistych postaci. Spiewa cy w .rzeczy samejsk azanl są na ,,samoiność'', wsensie braku fabularnej relacji pomiędzy ńimi, a takze pomiędzy nimi a widownią.pracowicie wyśpiewują swe arie w oucym dla'nich języtu, 6cz nie s| w staniewiarYgodnie Przekazać_zmiennych, przltrafiającycń !ió pizvpi."ńvńlń postaciomprzeżyć i odmian losu.. Mo.zla by to jes.żcze óo oieoy zrózuńlee, óoyoyPrzedstawienie nosiło tytuł ,,LuŹne wariacje na temai opery Alessandro Stradelli",jednak dzieło Prezentowane jest poO ory§inalnym tyiułbm ,,ll Trespoto-tutore,,. Wzaprezentowanym kształcie, niestety, skomplikowana intryga Villófranchiego/Stradelli
po prostu nie ma jak zaistnieć - i nie istnieje.

. _RezYser Przedstawienia nie zbudował żadnego ,,świata przedstawionego,,, wktórym żyjąwiarygod.ni, zywi, podobnj do nas tu-dzie, którymi taigająeńoc;e inamiętnoŚci. Całkowicie nietrafnie próbował inspirowae się tomóoią JÓll,"ń",
niewiele z niej rozumiejąc (przydanie kolorowyc'h rombów i<ostiumóm postaci nieczyni zich działań komedii dell'arte!). Uczynienie z Nino i Ciro ,,paŃ bLznów,wzorowanych na dwóch zanni: Artecchino i Pierrocie'' jest porY.ł"ń -
nonsensownYm, ktory nie ma źadnego uzasadnienia w libretcie, Nino i Ciro toprzecież u Villafran9ilęq9 dwaj zamóżni panowie zwyższych sfer, ażtak
PrzeestetYzowani i koch.liwi, ze głosy.ich wyższe.ą oó noimatnycń łłł potrzeba
obdarze_nia ich gł9s.ami kobiecymi). W oryginalnej fabule Nino i 

'ciro'to 
wyrafinowani,zniewieŚciali młodzieńcY, którzy nie mają ńic, ale'to dosłownie nic wspolnego z tymludowYm, wiecznie głodnym analfabetą, jakim jest Ailecchino (francuŚłi pierrot ooDeburau, w dziewiętnastym iw dwudzióŚtym ńiełu nader często w rozmaitych

utworach Przedstawiany jako nieszczęśtiwie zakochany, nadałby się tu prędzej, teczwymagałoby to najpienv stworzenia pre.cyzyl|ą,niejakó pon"Jćr".lńq kbncópcjicałoŚci, abY taki Pomysł mógł się obronie), iiOwńiez'postać Simonyjako faceta zczarną brodą jest.kompletnym nieporozumieniem. Siradella po to ń'roiistarą,
chciwej słuzącej fiej aria: ,,lnsomma io vo' arrichirmici..'1 obsadził tenora, abydziwaczne Podejrzenie Trespola, jakobyAńemisia ovła * Śińoni" ."-rJ.n"na mogłostaĆ się jako tako Prawdopodobne. StraOella chciał, by niania Simona piomieniowała
.o_1iwlie męskim blaskiem. Owo ,,migotanie płci" w połaciach Simoń!, 

-Ciro 
i Nino uVillafranchiego - równowazne igrasŻkom z|łcią i pńbi"r"nkom w ,,iŃać"=orre trzechkróli", lub w,,Jak wam się podoba" Shakes|"ań'" - *yr"g"łoby niózwykle

PrecYzYjnego PoProWadzenia postaci i pokazania wielóe suotelńycn relócji pomiędzy
nimi, czego w zaĘestrowanym przedsiawieniu brak. Wreszcie, rr".pót; to



.njęry'owzór poźniejszego Leporella (między innymi na tym polegało nowatorstwoVillafranchiego i Stradelti, na zapoczątkówjniu ÓpeÓ*ei tradycji óasso comico)ijakotaki nie lekarskiej.łaciny Artemisję zapewne nanlczał,leóz raĆzĆi- no właśnie,nauczycielem jakiej dyscypliny może Ęv§ Tlespolo? Matematyki? rancaz Gry naflecie? To wazna decYzja rezyserska, litórelw'przedstawieniu brak. Zresztą, Trespolo(,,kołek") jako PostaĆ komediowa wyprowadzona z tradycji dell,ańowskiego Dottorebyć moze mogłaby się jakoś obronió, gdyby nie monśtrujlny pr."ro.i j"go
sztucznego brzucha: ażtak groteskowy i<oŚtium aktor moze ieoynie o6nosić, na grę
aktorską juz tu miejsca nie ma. Całkowicie błędna wydaje ,i.ięi tóŹ ieiysersra
decYzja o obsadzeniu, wbrew woli kompozytora, męŹc.yzny w roli Nino. Decyzja ta wzasadniczy sposó.b zaburza precyzyjny', prźezsiraciellę"pońyślany, |enłersylnytrojkąt: młoda, Świeżo osierocond nńeinis;a (sopran) oraz dwaj zakochani w niejgalanci (to muszą Py9 zdecvdowanie męs-łie kostiuńy i bkażón"i"łi"ł zacja) onienaturalnie wysokich głosach (alt i sopran), '

ZaĘestrowane na DVD przedstawienie ma zaskakująco wysoką , wręczpodziwu
g od n ą j a koŚĆ muzV czną. Młodzi śp iewacy rep reze ntuj ą świetńe uuyŚrłoie n ie
muzVczne, ŚPiewają dokładnie i czYsto. Niestety, na [oziom ie zdarzenia teatralnego
Przedstawienie jest z.wszYstkich wymienionych-poWżeipowodów niezrozumiałe,
niekomunikatYwne. Nie da się zrozumieć hiŚtorii, ktoią opowiada. Jest kompletnienieŚmieszne. Nie nawiązuje zadnego porozumienia ze zdezorientowanf widownią.Jest drewniane, nieżywe.

Dvlemat recenzenta

Pan Paweł Paszta Przedstawił wymagane dokumenty oraz przedstawił pracę
pise.m ną poświęconą wyrezyserowanem u przez siebie przedstawien iu. praca,
naPisana ŻYwYm, bogatYm w określenia językiem, przesycona wiarą w pedagogiczne
Posłannictwo rezysera orazlicznymi odniesieniami'do tebretyczne; Ónersii oińycn
,,mistrzów" teatralnej rezyserii, prezentuje także sporą wiedz§ muŹyę7nąjej autora.

Pan Paweł Paszta Przedstawił równiez założenia orazzapiswideo zrealizowanegoprzez siebie dzieła,,ll Trespolo tutore", Z ogromnym zalem źru.rónyfistem
stwierdzić , że w tej scenicznej realiza ii z{przecźył wielu punktom .ńóńgo
,,Manifestu". Na Początku było słowo? reatr pańyiury? Paweł paszta nie dośćdogłębnie rozczlltał libretto utworu iw konsekw_ehc;i nie zrozumia|ćiiĄ-zozonei,
wieloPiętrowej konstrukcj i dzieła G iovan n iego Cosimo Vi l lafranch ielo i'łessand roStradelli. Nie rozumiejąc natury ich świata, ńie był w stanie zouoow"ae jo n" scenie.
Nie doŚĆ wnikliwie oddał się ,,detektywistycznej Śztuce odczytania porróoo* zdarzeńmuzYcznYch realizowanego na scenie dramatu". Nie posiadiląc * s*ym dorobkudoświadczen związanych z komedią dell'ańe, ani zteżz renesansową tradycjąnaŚladującą Plauta, nie był w stanie uchwycić przynależnej utworowi poetyki
scenicznej.

Dylemat recenzenta: docenić ambitną, pedagogic zną częśćwywodu
Przedstawioną w rozprawie i pominąć nibzbyt u-O"-ną reilizacię, Ćzy tóŹ, niezależnie
od subtelnoŚci wYwodu, odsłonić niedostatki przedstawieniaŹ koni 

"Śibomiędzy



szlachetnYmi intencjamizawartymi.w pracy pisemnej a reżyserską bezradnościąobjawioną w realizabji nieprzyje'mni" rfi".jalp"'i"liii,o*.pr9cy chciałoby się, abyrealizacja pzedstawie3ia, cnóeuy i $oosron"ń,-oapowiiloań ńJńr[r*oią klasąpoziomowi rozprarry" Tak niesteń nie ńi ć* ilńiv pzeisć do porządku nadn ied oPełn ien iem podstawowego ó9Ńgr-ńit;;;, ja kim jest opowiedzen ie wspektaklu zap ropon owa nej pńz nbrec-iĘ-i ilffi;ryt"ra h istoń i?

Pragnę wierzYĆ, Że zaPrezentowana w rozprawie literacka i muzyczna wiedzaautora z powodzeniem ptysłuży mu się *iJi" o"ńie; arooze artysĘcznej.Teatralna PoraŻka jednik, ia 1ańą uwaiam'pLeurti*iony spektakl, nie pozwala mi wtej chwili na zarekomendowańi* ń}"dzo* łi<aoeńiiieatralnej w Warszawie nadaniapostulantowistopnia doktora. Jednoczesnl.e, ze9il".n., zdaję sobie sprawę, źemoia oPinia moŻe Pozostać odosobnioną, izeił,ńoie uczelni mogą zdecydować opaegłosowaniu odmiennego werdyktu.

ProPonuję Ponowienie Próby przezpostulanta i napisanie pracy raz jeszcze, najakiŚ innY, PodobnY.temat. 4ńió nigzigje, zó p.n ńlweł paszta doktorem sztukteatralnych za niedługo zostónie, jednakiyr& il-o'pńiu o *.toi"i ffiry jego wiedzęi talenty wykaże w spósób nie poióstawiający ;;6;Ęi;|i;;;i "'"''

Tadeusz Bradecki, 1 8.08.201 g
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