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Sc1ągaczka z „Barona Cygańskiego" 
Telewizja rzadko korzysta w 

swvm programie z żywych prze
niesień przed~tawień opero
wych. Zazwyczaj zbyt koszlow
ne takie operacie daja mier:1Y 
efekt artystyczny. Sztuczno.;ć 
teatru operowego staje się na 
małym ekranie wpr~t nie.zno.;
na a czekanie na piękne gło~y 
POŚrÓd zawiłej akcji nużące. 
Ośrodek TV Katowice poka

zał nam późnym barbórkowym 
wieczorem „Barona Cvgańsl{iP
go" Johanna Straus~a i okazało 
sie. że operetka może bvć w te
lewizji nie tylko strawna alP i 
bardzo atrakc~·jna. „Baron C~·
gań.-ki" (już prawie stuletni!) 
należy do swia 'owvch ,<;amogra 
.iów. co jednak nie znaczv. że .,.; 
każde.i formie :-;taje się dziełem 
oczekiwanYm. Ka tow i ce, korzv
staiac z iiotowego >Peklaklu w 
Operze Sla~kiej znalazły dla te
go „Barona" nader szczęś!i"' a 
kon.wenc.ię S<'eniczną. która iest 
jakby wyoośrodkowaniem kla
syczne.i formy operowe.i i estra
dy. Odrzucono przyUaczajace 
dekoracje i sceny mówione, po· 
zostawiając ruch i akcie tyll{O 
wokół znanych partii solowych. 

Przedstawienie stało się deli· 
katne w ryS>Unku i nie przeła· 
dowane, choć zachowuje chór, 
balet i piękne stroje Wojciecha 
Zielezińskiego. 

Ak!cję dramatyczną uzupełnia 
dystynl'(owanY i perfekcyjny ko
mentarz Janusza Ekierta, w 
którym nie brakło pikantnej 
anegdoty, związanej z oowstawa 
niem dzieła, jak i iel?o peryp<?
tiami scenicznymi w Theater 
an der Wien i późniejszymi. 
Wielką atrakcją tego wierzo

ru operowel(o był na~z znako
mity tenor Józef Homik w roli 
zawadiackiego barona cygań-
i;kie&o, kto go nie słyszał w tej 

wersji. oowinien uzupełnić nie
dopatrzenie w teatrze, „Baron 
Cygańsk!" nadal bowiem jest 
w repertuarze Opery $Jaskiej. 
Hornikowi narlnerowała z du
żvm wdziek:em i swoboda wo
kal na młodziutka Renata Ren
towska w roli Saffi, nadto w 
głównvrh rolach wvstapili: Ha· 
lina KornM jako Czipa, Fran
ri~zek Wołoch iako Kalman Ż:i
nan. Dorota Jolda jako Arsena 
i Felik~ Widtra iako Ottokar. 
Reżv.,er:a Tadeusza Ryłki, te!e
w:zv.ina re11I:za<'.ia Barbary Ma
zurf'k-Lucuk, ~renariu;;.z Hali
ny Szymury. 

~'hgnalizniar ów SPE-klaki w 
telewizji katowickiej chcemv 
7.wró~:ć uwage, że laka forma 
adaptac.ii sC'enkznvch, la kie 
,. ściagaC'zki" sto~ow ane częscit~J 
wob0 c literatury operowej, mo
gł)·bv się doskonale przyczynić 
do lepszego soopularyzowan :i 
dzieł operowyrh i operetkowych 
a także przy świadomym 
wzmocnieniu obsady - do lep
szego POznania wielu nowych 
śpiewaków ,którzy ledwo opie
rzywszy się na rodzimych sce
narh. wyfruwają w szeroki 
świat. 

W teatrze TV Katowice jakby 
coś drgnęło. Sa naiwet planv 
repertuarowe. W najbliższym 
czasie zobaczymy „Imiona wła
dzy' 'J. Broszkiewicza (w reż. 
J. Klemensa i T. R ingwelskie
go), następnie pójdą : „Niobe" 
GałCllyńskiego (reż. T. Ryłek) i 
~Wyrok" Ciro Fontany, być mo
że „Panna Tut!i-Putli" Witka
cego. Telewizja Katowice przy
mierza się również do cyklu 
POŚWięconego zbrodniczej dzia· 
łalności hitlerowskiej V Kolum
ny na $Jasku. 
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