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n opery d7.k
c1ęceJ zał ię tylko sło
mianym ogme·m.„ o .,Królewu'." 
Snieżce", .,Jasiu i Małgosi", ,.C '.)
rwonym Kapturku" przy~-~a te
raz kolej i na „Kopciuszka". A 
zatem - ,.klasyka" bajek dzie
cięcych w pełnej krasie. I to -
w muzycznej oprawie. Chwała. 
więc za tę konsekwentną pamięć 
o najmłodszych Widzach nasze
mu Teatrowi Muzyczne.mu i je
go dyrekcji! 

Dla „Kopciuszka" wybrano w 
nowej premierze \versję, którą 
można by nazwać - krakowską. 
Nową inscenizację oparto na li
bretcie Marii Billiżanki, wielole
tniej zasłużonej u nas anińlator-

. ki teatru dziecięcego, a muzykę 
napisał tak dobrze również zna
ny w krakowskim świecie arty
stycznym Marian Lida. 

Pani reżyser pokierowała 
przedstawieniem doświadczoną, 
pewną ręką, z doskonałą majo
mością efektów, pozwalających 
na wciąganie najmłodszej wido
wni do żywego uczestniczenia w 
scenicznych wydarzeniach i emo
cjach; prawie wszystkie postacie 
bajki zostały wyreżyserowane 
interesująco, barwnie, z trafny
mi cechami charakterystyczny
mi. Pierwszemu aktowi njldano 
dobre tempo i żywość akcji, do
piero do drugiego aktu poczęły 
zakradać .się przydługie, a wca
le tu niekonieczne, dialogi, które 

" 

zwalniały tok bajkowej narracji 
i chyba wreszcie poczynały i nu
dzić małych widzów.„ Trochę 
zc.i7.iWCl!"" bylem {a zapewne nie 
tylko i ja). że szumnie zapowia
da1l\' \\'snania lv królewslri bal 
dworski jest tak .. niebalow~·" i 
przegadany; aż prosi się tu o choć
by kilka tanecznych p~~r baleto
w:--..:n. o j~kie~ ~zt'r~ze llo zapro- · 
szonych dworskich gości„. · 
Muzykę do „Kopciuszka" napi

sał Marian Lida zręczną ręką 

Z teatru 

dobrze przygotowany, jeśli idzie 
o towarzyszenie solistom. 

Podobali się - z pewnością i 
starszej i młodszej widowni -
solowi \\."'kOn"W~ „ n:·z· ·r'stawie
nia. Brygida Zaborowska w , ro
lę Kopcius;drn wniosla soczcry 
dzieWCZf;C\' wdzięk ŻYWOŚĆ n'e
W<\tpliwe ·talenty ~k;.o,sk;~. Je
szcze tylko trochę trZPha wy-
11~ do:'ć r>rowadzenie S(łosu w 
~piewie. Doskonałe postacie cha
rak!ery ::·rzne stwouyh: H. 

„Kopciuszek'' 
kompozytorsą: jest tu sporo 
wpadających w ucho miłych, 

bezpretensjonalnych melodii - i 
żywych ·rytmów, bardzo trafnie, 
a nawet i dowcipnie, charaktery
zujących postacie i przebieg sce
nicznej akcji. Soliści śpiewają 
bajkowe piosenki solo, w due
tacl\ i zespołach - z zapałem:' 
jedni lepiej, drudzy ·gorzej, ale 
pewne braki w sztuce wokalnej 
tym razem - w tej konwencji 
- łatwiej można wybaczyć. Mu
zycznie pod batutą Ltdy przed~ 
stawienie jest solidnie zmonto
wane, a zespół instrumental!\ł"ł 

Szymańska {pani Gożdzikowa), 
M. Domańska i J[. Behounek 
(panny GoźdŻikówne). A. Galos 
(Król Cwieczek), A. Pągowski, 
A. Skwarczyński i Sł. Ziółkow-
1ki (radcy dworscy), oraz K. Ró
żewicz (pan Goździk - ojciec 
Kopciuszka; postaciowo jedynie 
robił wrażenie, jak gdyby był 
przez reżyserię przeniesiony z 
Innego świata bajki). Piękną, 
szlachetną bajkowo postać kró
lewicza - którą z artystycznym 
powodzeniem kreował , Jan Wilga 
- reżyserka ustawiła, niezbyt 
przekonywajllCO, w kierunku nad· 

miernej nie zawsze udanej 
groteski. Sympatyc;;nym Gwiaz
doniem był Fr. Makuch {pochwa
ła szczególna za dobrą dykcję i 
umiejętnośc nawiązywania kon
taktu z młod\'m audvtorium na 
sali), a · miłą· Babą Ćhi \\'o czyli 
Dobrą Wróżką - Ewa Stengi. 
Uzupełniały grono solistów My
szki i Damy Dworu. czyli panie: 
/\, Bil, Z. Ciszewska. I. Dwor
ska, G. Siwek i E. Nowak. 

Choreografię. a raczej ruch 
sceniczny nadający spektaklowi 
żywość i ruchliwość opracował 
Jacek Tomasik. Kostiumy-bar
dzo pomysłowe w kroju i kolo
rystyce, z celnymi 'akcentami hu
moru obmyśliła Jolanta Boni
Marczyńska. Sądząc po reakcjach 
,..-idowni „Kopciuszek" przez dłu
gie. długie miesiące na scenie 
Teatru Muzycznego będzie bawił 
krakowian„. paru pokoleń! 

JERZY PARZY~SKI ------
TEA11R MUZYCZNY - Opera I 

Operetka w Krakowie - scena 
dziecięca „KOPCIUSZEK", bajka 
w 7 obrazach. Libretto Maria Bil
li:ianka wg tekstu Adolfa Walew
skiego, oraz bajki angielskiej w 
tłum. Marii Kreczowskiej. Muzy
ka - Marian Lida, teksty piose
nek - Andrzej Warzecha. Kler. 
muzyczne - Marian Lida, reżyse
ria - Maria Billiżanka, sceno1ra
fia - Jolanta Boni-Marczyńska, 
choreografia - Jacek Tomasik, 
Premiera pruowa _. li I 1981. 


