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·. M. JÓZEF MICHAŁOWSKI
"Baron eysa6sk1" - oper-e~ (opera k.orniczna) Jana Stra-. Ubret•
według

opowJe8cl .M. Jobya napi•
sał L . Selulltser. Przekład K.ryttyny
ChudowolSklej. ln.cenizac:ta l rdyaell1a Haliny Dsieduszyck[eJ. ~
&'l'Q.fla
Wojciecha
Zielnllhklep,
c~la lllarty Bocllenek. Kfoerownlik muzy~y 1 dyryg..ent Zd'&ł•
alaw WendyA•kl. Premtera w 9tl"Cllnl.u l>r.
to

każdej z 18 pomatawionych
przez .Jana Słra- - SJ·
na operetek, nawet i tych,
które nde zdobyły sławy,
znajdują się perełki jego inwencji
- wiedeńskie z charakteru. ducha i
temperamentu polki, kadryle,
marsze i przede wszystkim walce!
Twor24 one istny potok uroczych
melodii i porywających, pikantnych nieraz, rytmów. O ile jednak
najsławniejsze pOlki 1 galopy rozbrzmiewają dziś raczej tylko z
elltrad koncertowych w znanych
utdrowiskach, czy na koncertach
muzyki rozrywkowej d nie pory-

W

wają

już współczesnych

słuchaczy

dó tailca, o tyle Straussowskie walce sachowały swoJłl siłę wuassania, swój wiedeński urok i iwie·
ieść ł, mimo osłuchania. nie brsydlU\,
Pisane były dla Wdledni.a, dla Mlon6w artystoltre.e.!1 1 lruriuazji, dila
P*I'kl!etów w Qgródkacb 1 tanecznych
salach rest.awiacyjnych, reby swym
rozkołysanym rytmem 1 pięknem mellod~ zaJ)I"3Szać do wsp6lnej zabalwy,
zachęcać do :tycia i utywandla UCl!ecłl.
W podniecie, którll niosły melodie l
rytmy tańców Straussa, tkwiła oczywlidle l kokieteria 4 zm~ć, dalelr4e wazakte atmosferze wweune&11> 9elkłltl drzllsi.ijleyeh dyS!QO~k.

ca mUS)'C~ wiede61kleso walca,
ale · ł wulenkietro czardana, • Jeso
rapMdyan11o improwizatonlul zmien·
lllOłcllło

Waol.c:owycb
wiedefuikich
meliodl4
mamy w „Baironie" wiele, w tym
tak s&awne walce, jak z I aktu
„Wielka Iława to tart", z Il - ,,Ach
eo :&a • blaak" l wretllzcie ~ckd,
uwodz4de1sk:l wale • Finału II aktu,
ooewdjany w c\JdloW'me brzmilłCYCh
llCenlleh zespołowych. Albo barkaro•
Iowy ell6r Cysan6w • I aktu, w
lstOC?le
powt6czy&ty
piękny
wa.lic
„SłODeemy nam iteruje krąg". Poczynaj~ od uwertury, w której koncentruje się całe bogaclwo tematyczne, walce wiedetlskle, Straussowlilde, wreoaJą wlelokrotrue J>OWtarz~
ne w rMnych sytuacjach.
R6wnle:t 1 tyw!J.ołu węgi!Jerslde~
Jest duoo - w chórach Cy~anów
przede wszystkim, w Ich tańcach, w
śpiewie Cyganki Saffl, zwłaszcza w
czardaszowej pleśni „Tam mu górSki wiatr kołysanki grał" 1 jej matki
opiekunk~
CzJ.pry, w terce<:le
„Dlałego stukaj pukaj •••". w ku·
ple
h hodowcy świt\ żuJ>M113, VIN!·
Sl.cle w „Pleśni werbunkowej" huzarów.
Walc 1 czardasz, w miStrzowskiej,
cudownie brzmiącej orkiestracji Ja·
na Straussa - oto w czym tkwi
szczególny urok „Barona cygaflskie·

ao''!

Obok urzekającej · I porywającej
muzyki ,.,Baron" Jest p0nadto wspaniałym Widowiskiem scenicznym, je·
śli zrobi<my z rozmachem, dośwlad·
c•eniem, z inwencją, z pamięcią o
detalach i z odpowiednią wystawnoś·
clą.

• • •

Halina Dziedulltycka z.robiła dla
„B3lf'Olla" w Operze Sląskiej balrdzo
dutG, bo chociaż wszystko, co :zireializowala, zawarte jest w !leenariuszu
I pairtyturze, wcafe nile wsz}'5tko I
nie wszystkdm udiaje Się osiągnąć to
gdzie indziej. 'l'aQc wdęc ujrzell~my

Do p d - * Qpl!ll'etek ZK'b~lć miał
Hm
Jacque• Offenbach,
,,-Jelec e<pezetkl'•, tw6rc& paryskiej sławną operetkę (operę komd.c?.ną)
Jana Strausa w takiej p0stacl lnsce·
llZkoły ~j. poc!c2M Wllzyty
w Wliedl'll1u 1111 r • .1'all StraJUa był nlzacyjneJ. Jaką zamyślił k!l>mpozy·
wtedy jut sławnym kompozytorem tak tor.
zwanych walców jak „Opowieści lasku
SzczęślhWe
dobranym przez
H
Dzleduszycl<it W5))61twóreą sukcesu
włede6sklego", „2:ycle artystiy", "Wino
kobieta I ipłew", , Nad pięknym mo· widowiskowego stał się autor opr:i·
drym Dunajem" 1 Jnnydl tańców, wy dekoracyjnej I wielu pięknych,
(dobrze skirojony<:h i uszytych był podziwianym w wielu europejlll!lllch 9tollcach dyrygientem swojej uznanie dla pracowni!), wyglądają.
orkiestty symfonicznej, wykonującej cych elegancko i oo.ato, a gdzie
utwonr ojca Jaha, Józefa Lannes-a l trzeba (np. w balecie III aktu) frywolnie i pikantnie, ale w dobrym
nade wszystko Jego właslle.
Nie tyJ.ko mlowia Offenbacha sta· ruścle, zaprojektowanych kostiumów.
Wratendie
robiła tet wielość kostiunowitły podn&eitę
dl.a StNRJma. Jut
wczeinlle j, od połowy Jiat 18SO, kl!ed'Y mów: huZ>all"ÓW, dJam dworu, baletnic,
cyganów
z
dziećmi . wieśnJ.aików„ . W
to pojaiwtać 111.ę poczęły w Wthedniu flnaładl poszczególnych
aktów, a
Plier'wsze tranotiskie operetki!. obser- zwlaszc:r.a
w najefektowniejszym fiW'OIW&ł Stniaiusa tY'WQt~ć i Jl()IW'Odzenale
fbaałów, na acen~
widzi się
me tegio gatunku te.aitr~o. Potem Chyba z ZOt uko1tiumowanych
biorą·
w ;rokiu 1860 uj!'zała śwllatła = P
cych
udz.lał w spektaklu, postaci. Był
Teatru nad Wledenłui jednoa.kt6Wkia
.,Pena)onuka" Franciszka Sup peii;o to naprawdę 1zampański, w stylu
ope·
kómJ)OIZytora wdedoetl.itiego, wzo- wielkiej rewii, finał wspaniałej
·
row.aina na Offenbachu. za nią Jut z retkl.
Oczyw:lścdie me zabni.kło 1 bailetu
wtel.kll.m ~ ~o „Pię
klllt GaJateen (1865) tegot konlą)OEy· w bardzo pięknych, dobrze wy'ko·
, t.orra, ;tego „Lekk' kaw lerłt"• „Dzle· n.anych układach Marty Bochehtk.
Kończąc
omówienie strony Wlldoafę~ dziewcząt".
'W'!Skowle:!, <:hcta!bym wyriaztlć uzna.nie I'E'1yserce 1 9C'en<lgiI'llfOIWI! z.a •••
Ol]'.>l'awy.
Jm Stl'T81U'S19 rue J)O&Zedł w ślady n ten owoc z es n ość
S&tyry>k.a l paroctysty Offenbacha, Nie Właśnie tak, za oprawę dekoracyjną
w 1tyh1 minionej epoki. bowiem ta·
~:14ł ~ :Pełllo k.ankian.a,- ale efek·
ka dopiero stwarzał~ właściwy ~~;
za

Strausta

• • •

wow.al Strauss tywotność i J>Ówodzenle tego gatunku teiaU~o. Potem
rokJU 1860 ujt'zała ŚWlllatła riamp

w

Teatru nad Wleden~ jednoakt6W'ka
„Pensj(ma.rka'' Franciszka Suppego
- kompozytora wdedieńS!d~o, wzorowana na Offenbachu. Za nią Jut z
'lll'letkl!m ~ WJ'lrt&'Wftono „Plę
knit Galateo" (11M15) tegot k«l1.'J)Ol!y•
, toria, jego „Lekką kaw J.erł•", „Dzle·
tleć

dziewcząt".

• • •

Joan StI'181UW n.le poszedł w ślady
e&tyryka I parOdysty Offenbacha, Ńe

Jl'l'R:lllł ~ JelllC> k.ankian.a, · ale efek·
t.orwne bailety, owszem, za,trzymał.
Subtelnlle J:dk.antny pOtnf.J!I być bez
obcych W7#C'ÓW cioW1116dł tego w
SWIOlch tańcach. Nowościl\ otieret«iik
Strauesa. a potem znamienną cechą
01>eretkl wiedeńskiej Po nim, •tal •i<ł
wale. ZWłllszcza., te były to za ka:t-

dyrn · razem niezirówinane w

e~n

cjl, pełne lmOllru, dy8'tyngi0Wane me·
lodlLe.
Plim'WllZa operetk<a Jana Straussa
„Indygo", mdmo stabeg;o libretta. zo. stała pnyjęt.a na prernderu ba.ro:zo
IOOirlłOO (późllllej kńllkak.rotnle
próbowano zm1enić )!bmto), c1rugia „Kunawał rzymski'',
berZ entwzjazmu; trzecda sLała Silę arcydziełem
operetkowej 'tw6rczoścl Straussa 1
jednym s tywych arcydzieł teco ga·
łunku w skali światowej,
Była to
„Zemsta nietoperza" (ll'l'ł) rozmuzy.
!ww.ana i roizśplleWlana, pełna dow·
Cl4ru 1 )'.ld!k,antrli k~. ze sław
nym swoim wa:leoem - „Ar.iii se łmle·
chem". Potem J>OS!ły de!l:szie m. ln.
„WNOła wojna'', „Noc w Wenecji".
Dzlesłctll z rzędu był ,,Baron cy·
sański" (1885) drugilie z aircydzłoeł
teraz już 60-letnieeó komPoZytora.
Pięć da:iszycłt tytutaw poszło w zaipomnJenle. Dopiero llZleSnastia z ko~ operetka z mw:yq J. SttialUSSa „Wiedeńska krew" z muzyką l do
llllbrelta. kit6ni jut w czasl.e chotroby
Stram;isa wybrał kto Inny, Choć jeszcze z a.probat• kompoozytoaia., zyślt-ała sukces. Wf!S'lJł.y do niej m. m.
tmzy d.awndej naip!s&ne, &amodStne,
&Łaiwne
wallce: „Gazetki poranne",
„wino, kobieta I śpiew" OI'l8IZ „Wie•
deńska krew".
GNI się ją do dz14
obOlk „zemsty nletoperza", , Wesołej wojny", „Nocy w Wenecji!' (mlmo 9labeg,lo łLbret ta) l „Baz ona cy·
1aflskile10.
Głbwn11
preyczyną
n\lepowodzema
po:ooetałydi

były

W'lalśnle

ldlche

bretta..
Gd:,nbyśmy

li-

dlz,lś

zapytaJll wytnaiwnych zna'W1Ców tea.tru operetikOM!go,

k.tórie z dJWÓC'h aircydzleł uiwa,tają za
mające mniiej sk.arz, wybraliby z pe.w-

nioścllą „zemstę nietoperza", głównie
ze względu na libretto. Swiatowej
starwy dyryigent
beethoven~a
F. Weln1artner, tak ją oeoellllł: „Ope•
retka ta łączy w !llOble wszystkie za·
lety - błyskotliwe libretto, Włpanla·
le postacie i pysźne sytuacje s mu·
ayk11, w kt6reJ katdy numer llllaje
łię przewytsuć popnedntm"•
Bo w por6wnlanllu z ,Zematłl" hd.·
ston1a „Barona cygańside10" to baj·
ka <lilia dorosłych d2'ilecli o milloścl od
pierwszie:gio wejrzen!La młodeg,<> panka
węgierskiego do urodzd!Wel C~amki,
o ich romantyc:z1n1ym. tiego 91illle&'->
Wioec20ITU, ślubie przy śpliew1ie slowlków, o szczę~!illwym odna0Jemenh1 o
§W'.cle zakopane«o ska:rbU, o nd.eM'laż
noścl ślubU z I'181CJ! stanowych nierówności: on zwykły sz.liaochcdc, ona
- jak udowadnia stara Cyganka porwana w dz~Wlie klllętmczke

larw'\. I tak dailieJ ar.t do aczęśM!wiegio
zako~

lJlbretto ~ doałć 7<S1M'bne, oparte
wsza.k o . lllOIWelę Wll.ellk<lego plSatrq
Maurycego
.Jokaya
„Saffi". owszem, jetieJll we2mite Je w
ręce zdolny inscenizator, zajmuje wi•
1iz6w, ale więcej nit fabuła frapuje
lic>h oirłentail1rzm obcniu C~naw 1 pdę
kn.o StraUSSCllWSk!ich ~el.od1~: Wile·
dieńsklloch i węg
yig,ańlllkdch •
'ł\fegde~

/

•

W olareśleni'll
operetki", kt~j

w

bog,a

Straussa
- tkwi
od „Ba

112:erokle

:I tw6re

edeńska

Hkoła

hy odnajdiujemy
Ol konitynuator6w

ra, Kalmana, Falla

właśnie

poczynając

ga6skiego" nie tyilko
rzystanle jako budul·

„DZIElłNIK

ZACHODNI"
8 lutego 1979 r., str. 4

nale fmał6w, na 9Clellioe Widzi Się
Chyba z ZOi ukostiumowanych biorą
cych udział w spektaklu, postaci. Był

to

naprawdę

1zampa6skł,

wielkiej rewil,
retki,
Oezyw:!ścł.e

me

·

zabr&kl.o 1

stylu
oi>e-

bailetu

dobrze wy1<.on.an~h układach Marty Bochehtk.
Kończ11c
omówienie strony ~do
'W'!SkolWle:I, chd.ałbym WJ'l'llzUĆ- uznanie reżyserce i -nogirafowtl za ...
n ie n o w o cze s n ość
<><J'.)I"'awy.
Właśnie tak, za oprawę dekoracyJn11
w stylu minionej epoki, bowiem ta•
ka dopiero stwarzała właściwy kil·
mat dla Stra.ussowskiej muzyki lat
zamykaj11cych X~ 1tulecie.
' A wykonanie mu~zne pod batut11
Zdzisława Wendyńskiego z chórami
flll"Zygotowanymii
pt'zez
IUystynę
Swldrową'l - SpT&wne, dobre w tempach, dynamiczne, zsynchroni7JD<wane
a efektownymi kulminacjami.
Soliści, choć nie wszyscy •H tak
~ jaklcbbyśmy pragni:li, •two·
rzyll obsadę premlerow11 na dobrym,
wyr6wnanym pozll>mJe.
,W;\lll'ómtały się wytrawnyin aiktorstiwem t pięknym śp1ewem Halina
Ko.rner stal"a Cy~ Cmpra 1
Zofia WoJcłecoowska. Mtrabetla.
Reszta obsady - poz.a St. Burszty6·
skiln c:twpai1), 211"l'Szt11 tym razem
całkiem udatnym w tej p'artU i roll
- to młoda kadira, od ndedawna soliścti lub , clebtutancti, co bynajmniej
llClh nte dysklwalilflkuje.
Spajr6d nldl pl.ękny z narury ł
dobrze lmpostolwiany głos, a t.aikU
'li

ba.rdzo

w

finał wspaniałej

pięknych,

dutą muzYk>8Jlność. zaiprezentował ratz
jeszcze .J6zet Homlk w głbwnej pairtli Barinkaya. Bardzo udanym debiu•
tern był występ w czołowe{ partid
kob!Jecej - Saffl1 Gabriel Czer·
ner-Aponluk, Do dobrze zrea<lizowanych partli zaliczyć należy tet Arsenę '!I w:yOOoinaniu . zn.anej jut .Jadwigi
Papiernik. Na zad01W.idaj11Cym J>07Jli<>mie qpdmvu i aktorstWl!I znalrlll się
M. Zlemnlewicz (Homonay), J. Chlebowski (Cairnero), F. Widera (Otokar). W eplZOdycznych ro.Lach wy.
stąplilł L. Katarzyński (Cygan Pall),
Krystyna WIOde.k (Młoda Cyg,anka) l
T, Swlechowicz (J'.anos). .
W pa'l'tiach solowych bailetu proIP!"am wymtenia (bez podandia POl'ltacd
tańczonych) .Joannę Pykę, .J. Szabel·
ską, Stefana .Jo6ca l w. Niedźwle•
dzia.
Przy.giotowd
m'llzycmle llOll6t6w
Gratyna Grlner, .Józef Jagła, t Tere·
1a Merawiec.
„Baron C~~" !dzie w Operze
Słl\sklej od wieczoru premierowego
kom?letami. ż~ nalej:y, te n
zob'3C2ą go mlłośnicy operetki! w K
t01Wicach ł mnycli mtastach zaz
czaj odwiedzanych przez
Opery BytomSkiej.

