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W '" iclkich teatrach operowych 
-UŚ\\ iehtienia inscenizacji wpro\\ adzano 

~
f: na scenę pra\\dziwe. konie. W Bytomiu )I/ natomiast podtias przedsta\\ irnia „Baro-

./ J na c~·gańskicgo" Jana Straussa ol(romnl' 
oŻY\\ ienie '' idowni powoduje pojawia.ią~ 
cy się wraz z taborem c)·gańskim il wy 
pic s. Zbyt wielkie to moie sio\\ o dla 
okre~lenia owego małego, skądinąd i;ym~ 
patyeznego, kunddka. Ogromnie ru!'bli
wego i nie potrafiącego n('lekać, pełnią· 
cego więc rolę w pewnym. i;ensie baleto
wą. Jak informowano w kuluaraeh, rów
nież autt'nt~ t·zna koza miała zagrać w 
„Baronie". ~loże i dobrze, że zrł'ZYf:'nO\\ a•
no z tej koncepcji. Bo jesli po wyjśc·iu 
.icdncgo pieska widem nia przez 5 minut 
nic 1110ie dojść do siebie, <'ÓŻ by się dzia
ło, td) by wraz z nim zjawiła się i koza. 

.Je~li oglądamy jakąkoh\'ick insce>niza
c·jG teatru operetkowego denerwuje na .~ , 
pC\\·na charakterystyczna dla śpiewakÓ>i; 
maniera mówienia. Jest to jednak frasz
ką przy recytowaniu tekstu słownego w 
prawdziwej operze. W bytomskim przed
stawieniu nikt, dosłownie nikt nie potra
fi wygłosić zdania, by nie przypominało 
to amatorskiego przedstawienia w remi
zie strażackiej. Trudno nawet winić tu
taj kogokolwiek, sprawy te są bowiem 
w jakiś sposób uwarunkowane już biolo
gicznie, odmiennym ustawienięm strun 
głosowych. 

Czy koniecznie musimy słuchać tych 
nudnych i źle zagranych bredni teksto
wych"? C:r:y nie można by snaleźć tutaj ja
kiegoś innego, kompromisowego rozwią
umia? Może narratora, streszczającego 
mó·wione epizody. Byłoby to cenne cho-
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ciażby i dlatego, 7„ „Baron cygański" 
trwa.„ 3,:'i godziny, czym przypomina dra-
maty Wagnera. "' 

Przy tak długim czasie trwania przed
sta wicaia i tak ogromnej ilości wyko
nawców - mome."ltami nie bardzo wie
my kto przeważa w budynku, widzowie 
czy · artyści, a przypomnijmy, że bytom
ska scena nie należy do największych w 
Polsce - silą rzeczy musiały się znaleźć 
w tej inscenizacji momenty lepsze, cie
kawiej zrobione i zgrabniej wykonane, 
oraz słabsze. 
Już scenografia jest świetnym przykła

dem przeplatania się plusów z minusami. 
Do malowniczych, romantycznych deko
racji I i II aktu ten sam scenograf Woj
ciech Zieleziński skomponował kostiumy, 
tworzące w sumie kakofonię jaskrawości. 
Dobrze wyglądaJą tu jedynie mundury 
huzarskie, bo przynajmniej są jednako
wego koloru. A różowiutko-niebieściutki 
III akt przypomina elegancki sklep z koł
drami. Gdyby nie jedno nazwisko fir
mujące całą scenografię, odbiorca mógłby 
wyniesć w pełni usprawiedliwione wra-
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żenie o dwu projektantach, z których je
den nie lubi opery bytomskiej. 

Autorkami bardziej i mniej udanych 
rozwiązań sytuacyjnych są Ha.lina Dzie
dusz~cka - reżyseria i Marta Bocłlenek 
- chorPOgrafia. Do tych udanych należy 
znakomicie zrealizowana scena czar(lasza 
w II akcie. $piewakom towarzyszy tu ba
let oraz „wypożyczeni" z orkiestronu' mu! 
·zycy, d zięki czemu cygańscy skrzypkowie 
naprawdę nam grają. Pomysłowo rozwią
zano też niektóre arie, jak np. historię 
Mirabelli z I aktu (Zofia. Wojciechow1k,a), 
czy przygody wojenne Kalmana żupana 
w III (Stanisław Bursztyński z markie
tankami). Do tych nieudanych natomiast 
należy scena odnalezienia skarbu. Po 
kwestii „Co za blask!" zamiast roztocze· 
nia przed nami kuszących ur<'ków Jab· 
lonexu, soliści ukazują najbardziej ma· 
towe korale oraz jeden lekko błyszczący 
diadem. I diadem ów. przypominający 
koronę dla miss, Cyganki wpinają we 
włosy.„ Barinkayowi. 

Jest w bytomS'kim przedstawieniu jed
na rola rzeczywiście znakomita wokalnie. 
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Scena z „Barona cygańskiego" na deskach Opery Sląskiej w Bytomiu. Na 
zdjęciu: Józef Hornik jako Sandor Barinkay. 
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I to tytutowa. Józef Hornik jako Sandor 
Barinkay ' śpiewa swe tak bardzo popu- · 
larne arie bez wysiłku, swobodnie i co 
najważniejsze, pięknym głosem. To jest 
właśnie to. Przy tym głosie mniej ważna 
staje się anemiczność aktorska Hornika . 
Sam zresztą nie wiem, co lepsze, czy ane
mia, czy przeszarżowanie - w środku 
nikt bowiem jakoś nie potrafił się utrzy
ma~. Może jedynie Jadwiga Papiernik w 
roli Arseny ładnie się poruszała rozsyła
jąc wokół uwodzicielskie spojrzenia. W 
premierowym przedstawieniu „Barona" z 
powodzeniem wystąpiło kilkoro młodych 
solistów naszej Opery, a to Gabriela 
Czerner-Apomiuk - Saffi, Marek Ziem
niewicz - Książę Homonay, Jerzy Chle
bowski - Hrabia Camero, Feliks \\'idc
ra. - Otokar i Leonard Katarzyński -
Pali. W rolach Czipry i Mirabelli wystą
piły Halina. Korner i Zofia Wo.iciechow
ska. Kalmana Żupana zaś grał Stanisław 
Bursztyński. W walcu z III aktu ogląda
my m.in. Joannę Szabelski\, zaś w humo
rystycznej scence cyrkowej bardzo dobry 
jest Jarosław Switała.. 

Chór dość ładnie śpiewa, trochę nie
zgrabnie się tłoczy, a przyklaskując tań
czącym Cyganom przypominał nam na 
premierze słuchaczy festiwali piosenkar
skich. Nie do rytmu, za to wesoło. W 
ogóle dyrygent Zdzisław Wendyński ma 
czasami problemy z utr;i:ymaniem sceny 
i orkiestry w tym samym rytmie. Na 
trzecim przedstawieniu było już jednak 
pod tym względem znacznie lepiej niż na 
pierwszym. Miejmy więc nadzieję, że za 
jakiś cl.as wszystko się znakomicie wy
równa. 
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