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; Czaru'jąca szewcowa'' 
N IE mam na ogół :za

ufania do librett, pi
sanych „według". 

Zachod-zi WÓWCZM podej· 
rzenie, że autor &am nie 
maj"c -z.byt wiele do po
wted7.enia, a:r.uka natchnie
nia u bli!foich - najle
piej już n.ieeyj~ych. By
waj" oczywiście i chlubne 
wyjlłtki - exemplum Tu
wdm, n·iemrrlej ... 

W niedmielę na 1cenie 
Teatru Musycznego w Gdy 
ni odbyła się premiera 
musicalu „Czarująca azew
oowa", do którego libretto 
- wed~ Federica Garci 
Lorcli napisała Marla 
Stranewska, która także 
spektakl reżyserowała. Go
ścinni gospodar-z.e stwier
dzi).; przy, tej okazji w pro 
gramie: „Ten poełyokł te
ałr, któremu wierna jest 
od lat (Maria Straszewska 
- przyp. L.) sprawił, że 
szukając własnego wyrazu 
dla twórczości Lorcl, na 
podstawie jego sztuk na
pisała libretto do niniej
szego muslcRlu, łącząc w 
nim udanie tekst dramatu 
z wierszami poety". 

Byłbym nieco odmien
nego zdania. Libretto „Cza 
rująceJ szewcowej" jest 
nłezwYkle alabłutkle, za co 
nie włnłlbym Lorcl. AIM 
rozwojem akcji, ani też 
wanitwą słowną nie po
trafi ono zainteresować 
widza. Teatr Muzyczny w 
ogóle -zresztą ostatnio „ku
leje tekstowo"; skrajnym 
tego dowodem była wysta
wiona tu niedawno „Ma
china wierności". Więc 
cóż - 11Jgodnie z nazwą te
atru niedoskonałości tek· 
stu ma ratować~muzyka? 
To się udaje tylk cz~io
wo. W przypadku aru-

jącej szewcowej" muzyka 
Jenego Miliana jest melo
dyjna, wpadająca w ucho, 
ale„. jest jej zbyt mało, 
nawet jak na spektakl 
~ć k?rótki. Bo w chwi
lach kiedy muzyki brak, 
ze aceny wieje nudą„. 

Z tych uwag można 
wywnioskować. iż niełat
we zadanie mieli realiza
tor.zy i wykonawcy spek
taklu. aby z „Czarującej 
S.7.eWC()wej" zrobić ooś 
strawnego. Toteż udało im 
się to jedynie połowicznie. 
Do ożywienia spektaklu 
walnie przyczyniła się od
twórczyni roli tytułowej 
- gościnnie w)'5tępująca 
na gdyńskiej scenie aktor
ka Tea.tru Narodowego w 
Warszawie, Jolanta ltus
sek-Górzyńska. Poza wa
lorami wokalnymi i do
brym aktorstwem zapre· 
zentowala ona rasowy 
.. nerw scenicznv": oorusz:i. 
ła się z temperamentem, 
tańczyła z werwą, narzu
cała tempo całemu spek
taklowi. Jej partner. Jó
zef Korzeniowski w roli 
szewca przekonvwai!lrv 
był zwlasizoza w drugim 
akcie, kiedy to w przebra
niu powraca do swej da
my serca. Pozostałe bar
dziej znaczące role so0 k
taklu. to Alkad (Zenon Be
ster), ChłO':>CZy l< (Krysty 0 1a 
Wodzyńska), Dziiewcz.yna 
(Urszula Polanowska), czy 
Poeta (Jacek Labuda). 
Chciałem przy okazji zwró 
cić uwagę na dość zgrab
ną wstawike cyrkowo-pan
tomimiczną, w której talen 
tern pantomimicznym w.vka 
zała się adeptka teatralne
go studio, Anoa DaukstJ. 
Wyqaje się, że młoda ta 
osoba - używając obie
gowego określenia - dob
n.e zapowiada się.„ 

Reali.z.ac ja „Czarującej 
szewcowej" jest, mówiąc 
ogólnie, poprawna - brak 
natomiast w niej jakichś 
:zaskakujących, a pr:ziez to 
utrwalających się w pa
mięci widzów, rozwiązań. 
Chyba, że uznać za tako
we „wstawkę slipowo-ba
letową" z kowlacyjnymi 
ruchami„. Chciiłem jed
nak przy tej okazji zau
ważyć, że slipy już dawno 
zniknęły nawet -z plaż -
jako ubiór niezbyt este
tyczny (stano1vią jeszci.e 
obowiązkowy nieillko uni
form na basenach pływac
kich, ale to już :inna spra
wa). Nie bal'drro rozumiem 
też dlaczego scenograf 
Stanisław Bąk wski znacz 
ną część ępujacych na 
scenie postaOi przybrał w 

kostiumy „c:r.arne w 
ki", przez co stare Hisz
panki i dziarscy Hiszpa· 
nie wyglądają tr<>chę jak„. 
powleczeni kurzem. Przy
dałyby się tu żywszi!, ra
dośniejsz.e kolory.„ 

Kierownictwo muzyczne 
sprawuje Stefan Rudko, 
autorką układów choreo
graficznych jest Kry=ty 
Gruszkówna, scen pa -
mimicznych Leon Gó kl 
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