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Rehabilitacja Operetki Śląski_!ti 
,J- hZl.DIQllta„ (uBal w Savoy•u 11

) 

iperetka w"""T aktach Paula Abra
hama. Libretto A. Griinwald I Fritz 
Lohner-Beda przełożyli Leopold 
Bek I l\Iłchal Slaskl. Reżyseria Ir· 
my Cza:vkowskiej, scenografia Je
rzeJ:~ Kłosowskiego, choreografia 
Stanisława Miszczyka, kierowni
ctwo muzyczne Zbigniewa Lipczań'-
1kiego. Występy gościnne Państwo· 
wej Operetki Sląskiej w Gliwicach. 

Po niesławnej pamięci „No, no, 
Nanette", której do dziś nie mogę 
1trawlć za pochwałę łajdactwa, 
~Ul!!'arność I banał, „Tangollta" 
fest perłą, uclełeśnienlem dobrego 
imaku, pomysłowości dramaturgi• 
•znej I muz:vcznej, arcyd'.biełem hu· 
moru. W Istocie Jest to stcreotypo· 
~a operetka z obowiązkowym dra
matem z wysokich sfer, z obowiąz· 
kową miłością, pseudozdradą I 
uczęśllwym zakończeniem. Praw
da, że na tle piramidalnych bzdur, 
których niemało wśród I brett, 
Jest zgrabnie skomponowana, akcja 
biegnie żywo I jest gęsto przety
kana dowcipem, postaci zary•owa-
11e są w miarę wyraziście. Muzy· 
ka - cóż, ona starzeje się tym 
później, Im więcej Jest warta. O 
„Ta11gollcle" z uznaniem mogą mó· 
wić raczej cl, którym ona przypo· 
mina młodość. Dziś podskaku,Jące 
foxtroty łat trzydziestych brzmi:\ 
trochę archaicznie. Rock to w żad· 
nym razie nie jest, ale słuchać się 
da, zwłaszcza tę orkiestra, choć 
nczupla, brzmi czysto. Gdyby tyl
ko dało się patrzeć bez zastrzeżeń. 

Operetka tego rodzaju co „ Tan
golila" wtedy może nie budzić 
11przcciwu, Jeśli będzie ogólną za
bawą, której ton narzucą publlcl
noścl aktorzy ze sceny. W przed-
5tawlenlu Operetki Sląskiej domi
nował charakter farsy z wyraźny· 
ml remlnłscenc,laml dramatu. To 
połączenie stylu serio I buffo nie 
wpływa korzystnie na widza, któ· 
ry, miotany sprzecznymi uczucia· 

ml, co chwila waha się: wierzyć 
- nie wierzyć? W rezultacie wie
rzy się bez zastrzeżeń chyba tylko 
jednej doskonałej parze: Daisy 
(bar 'zo utalentowana LeokadLt 
Zlenko) I Mustafie (uroczy i za · 
bawny Aleksander Sawin). Oboje 
reprezentują najlep.ze tradycje na · 
szcJ operetki, obdarzeni przez na
turę głosem, milą aparycją i owym 
nleokrrślonym bliżej nerwem, ope· 
retkowym genre alctorsklm, który 
wyraża się w geście, mimice, tań · 
cu, refleksie, ba, nawet sposobie 
noszenia 5lę - a wszystko to na 
tle I w ścisłym związku z muzyką. 
l\lyśl~ źe o tej parze Jeszcze usły· 
11.vmy. 

Dla wykonawców czołowych par
tii, niestety, mało mam pochwal. 
l\Jarla Artyklewicz (Madelaine) nie-
7.decydowa.nie zarysowała swą bo
haterkę, żonglując głosem, by si~ 
utrzymać na średnicy. Michał Sia 
skl, jako wiarołomny markiz 
bardzo nie przekonywający. Bez 
energii, bez wdzięku, nie umie flir
tować - gdzie ta Madciaine miała 
oczy I co się stało Tangollcie (Ada 
i.ałińska), że się tak w nim du
nyła? Zrr.sztą ta argentyńska tan · 
cerka, bardzo namiętna I zachłan· 
na, trochę przypominała siebie i 
poprzedniej roll w „Nanette", a 
więc apage! ... Dalej godny uwagi 
Jest Franciszek Holllkowskl Jako 
rasowy kamerdyner, Archibald I 
Stefan Kosmowsl<I (a może Tadeus7. 
Molski - bo nie zaznaczone) Jako 
aplikant adwokacki, tro5zkę jed
nak schematycznie safandulas ty. 
Dekoracje I stroje tym razem zna
cznie gustowniejsze I efektowniej
sze, choć ws11ólczesne, co wyraźnie 
kłóci się z muzyką sprzed ćwierci 
wirku. 

Operetka Sląska dowiodła, że stać 
Ją na przedstawienie, które bawi, 
daJ~ wypoczynek I rozrywkę. Wię
cej nie wymagajmy - może tylko 
tego, by ze sceny nie puszczać 
błędów Językowych („Czy nie ze
chciałaby pani zdjąć maseczkę?> 
Szkoda jednak, że w repertuarze 
dużo Jest Abrahamów I Youman 
sów, mało zaś Straussów, Leharów 
I Offenbachów. Z żalem również 
wyczytałem w programie, że 
„Słomkowy kapelusz" w tuwimow
skim opracowaniu wystawia druga 
scena, która do Warszawy me 
przyjechała. (Ibis) 


