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Operetka z metafizycznym dreszczem 
W Teatrze „Studio" spektakl, o kt6rym Jut się duł.o mówi 

I na któl'J' bardzo trudno zdoby~ bilety: „Usta milczą, dusza 
l'lplewa" - wedlur scenarlu!lza I w reły11erll Jerzego Grzego
rzewsklero. Program Informuje 11kromnle, te wldowłl1ko .o
parto ,,na motywach operetek Franza Lehara I Emmt'!rlcha 
Kalmana", ale to nie Jt!!t wszystko, gdył nad calo§clą operet
kową, należycie rozkoszni\. naleiycle Idiotyczną I naletycle 
łd wydrwioną - uno11I 11lę Jeszcze duch Becketta, duch roz
padu I zbllfającego się kresu wędr6wkl Uak w „Szczę§liwych 
dniach"), przesycający caloff widowiska nutą niepokoju I 
przeczuć 1gola nie kalmanow1klcb. 

Dwie są Interpretacje zwią
zku, łączącego w spektaklu 
teatru „Studio' ów świat wie
deńskiej opery (nie straus-
1owsklej, lecz późniejszej, za 
to niepomiernie „słodszej") 
ze światem beckettowsklch 
niepokojów metafizycznych. 
Moloch rozrywki, masowej 
kultury, trywialnej I konfor
mistycznej, pożera w końcu 
wszystko - a więc również to. 
co w wytworach kultury ar
tystycznej jest wielką wartoś-
cią, prawd!\ ludzkiego do-
•wiadczenla. Ale jest te! 
możliwe, że Jerzy Grzego
rzewski chce nam tylko prze
kazać ostrzeżenie, że ruch na 
drodze Jest jednokierunkowy 
I te obowiązuje tylko jeden 
drogowskaz, ten sam dla 
wszystkich: operetkowy hra
bin Danllo zmierza w · tym 
samym kierunku, co becket· 
towska Wlnnle, tyle, że on o 
tym nie wie. Paradoks przed
stawienia „UHta milczą, dusza 
~plewa" polega na tym, te 
przyciąga ono jak magnes -
choć właściwie powinno prze
strzegać, a może nawet od
trącać. Zamierzony efekt? 
Ch~'hR tak. 

Swletne przedstawienie. 
Sztampowy artysta operetko· 
wy nie jest w stanie pojąć, 

ani tym bardziej zademon
strować na scenie, że drama
ty baronów Bonich, hrabiów 
Danllów I Wesołych Wdówek 
są produktem kultury zdzie
cinniałej, nieodpowiedzialnej 
i usypiającej, którą należy 
wielbiąc - wydrwiwać, I ma
ją na to swoje niezrozumienie 
argument naprawdę mocny: 
uwielbienie własnej publicz
ności. W „Studio" rewię o
peretkowych złudzeń prezen
tują aktorzy dramatyczni: ich 
interpretacja je~t przewrotmi 
mieszaniną solenności I jado
witej drwiny, co przy wybit
nej muzykalności głównych 
wykonawców oraz Ich Inteli
gencji Interpretacyjnej daje 
wynik wspaniały. Tym wspa
nialszy, że do Jednej z ról za
proszono prawdziwą solistkę 
teatru muzycznego: wzór I 
karykatura stają obok siebie, 
uświadamiając dystans, Jaki 
dzieli dwa style kultury. 
„Studio" od ulicy Nowo
grodzkiej. 

Kto może, kto ma szansę, 
niech stara się zobaczyć to 
nowe wcielenie Inscenizator
skiej I filozofującej Inwencji 
Jerzego Grzegorzewskiego -
oraz brawurę naprawdę 
wspaniałych wykonawców: 
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I Anny Chodakowskiej (Sylwa 
Varescu) l\lalgorzaty Niemir· 
sklej (Hanna Olavarl), Tere
sy Budzlsz-KrzytanowskleJ (w 
roll Paganiniego, który nagle 
przeobraża się w kobietę z 
zupełnie innej operetki), l\lar
lta \Valczewsldego (baron 
Boni),_ Zbigniewa Zamachow- · 
sklcgo (hrabia Danllo). Każdy 
tu zasługuje na osobne po
traktowanie, domagają się te
go Inteligencja interpretacyj
na, zmysł humoru I kary
katury, wspaniały luz psy
chiczny, ale na to nie mam 
już miejsca - stąd jeszcze 
dwa słowa ·tylko o Zama
chowskim, bo jest to aktor 
młody (trzy lata na scenie) a 
już przedstawia się Jako Jed
na z najciekawszych osobo-· 
wvścl artystycznych w nowej 
zmianie naszego aktorstwa. 
Przyznam, że przeczuwałem 
to przed trzema laty, kiedy po 
raz pierwszy zobaczyłem 
tego utalentowanego chłopca 
na festiwalu szkół aktorskich 
w Lodzi. 

' Spoza „operetkowej" czo· 
łówkl obsady jeszcze dwa 
słowa o Innych rolach, wyra
zlkie I dowcipnie zarysowa
nych: księżnej Jolanty Ha
nisz, Winnle Anny !Ulew
sklcJ, dyrektora teatru Józe
fa Wieczorka, obu huzarów 
Wojciecha Malajkata I Piotra 
Polka. Dużo nazwisk? Dużo, 

ale I obsada duża - oraz wy
borne przedstawienie. (Opra
cowanie 'muzyczne Irena Kluk
-Drozdowska, · scenografia 
Krystyny Kamler I . ~rbary 
HanlckleJ). 
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