
t.h < PREMIERA W OPERETCE 

Prym wiedzie aktorstwo 
Ope1etka Dolm.oit~ we Wro

emwi.u Z ZllSt<Lnarwiajo,co, k<>nsek
we:ncją sto.suje nadal zó.sa,dę prze
m~el'llności ga.twików tea,trainych 
wprcncadza,jąc na swoją sceJtę obok 
k!a.11ycz:nego repertua'l"u. operetko
wego pozycje typowe dla szerzej 
pojętego teatru mu,zycznego. Czy
ni to z upCl'rem ł w ortatm.im okre
sie z coraz lepsz11m skutkiem, po
rvu;ajo,c 1ię na cora.z baTd.<iiej nie
bez:piecJJne J>OCZl/'nainia. 

„Zielony Git" Ti.rse de Mol.iny 
w 21Mkomiitej adaptacji Julri.dinc 
TUitD:iima ł z muzyką Andrzeja 
MaTkow.łkieQo wbrew wsze~kinn 
pozlOIT'Om je.at wlainie sztuką me
%1Wl/kle slcomp!iikmooną, zarunerają
cą, co praiwda, szereg prostych sy
tuacji leomlUliowych do~ć łaitwych 
do wygramia przez doświadczony 
zespól a1ktorskti, a.le też jeszcze ła.t-
1.1>iejnyd1. do przegram.u1 w przy
padku. zastiosowa.n'Wl typowej 
8'.Zlta~y oiperebkowej. Ca:lość za
NdM. się W8zaik 1'illl 'llie~ej 
too.nuierce słownej, przy czym itość 
błys1cofiU.Wych kwestii w pnteticze
ni.u na giotvę je<lrnego 02>eretkowi
eu& PT1Zekiracza. 2m(ICZ1Vie przecięt
ną ~h IQU!eu lat. ObatWiałem 
.!lię więc, że „Zielony Git" będ!<lie 
po pros.tu pr.zega.dainy, przerysowa
ny, pr.zekrzycziarny i „przekroczko
wamy", b·o.wiem nie ukrywaim, że 
wa1l.o.ry typowo cvktorskie nie byl11 
ni gd,11, moim zda.niem, naijmocni ej
szą .stironą tego zespołu. 

Od czeąo jedinak zespól znaiko- · 
mit11ch i doświadczon11ch realizato
rów.? Od dawna nie zaobserwo
wa.łem takiej zaodnośoi koncepcji 
wnustkfch. bwórców wrocliartv~kie
f/O spektaklu. Polcwtti się om o 
J>QkaiZamie „Zi>elomego Gila." w kon
wencji j~kb11 too.wu bairokowego, 
podbarwionego tu i ótudaiie styti-
zowain11m tańcem. · 

Orobą, kitóra za.l.cże:nie tCll1oie 
prz11jęM spotykai'łC się z pemym 
zrozUl11Vieniem reszty ~teg6w, sta
l.a się Ha:Lina. Dziedt1.S.Zycka - in
scenf.zaror i reżyser caiości. Z upo
rem, me i doskonalym w tych wa
runJoach skutkiem postawila na cvk
borstwo, co bylo chyba jedynym 
słusznym założeniem, i wygra.la na 
caiej tfm.ii. Kdd:dą z postaci wypo
sażyła. w cechy dl.a niej typowe, 
a wlJl'llliload'łCe z tekstu., przy czym 
uczy.n.iro więcej: w looiżdym przy
']Xldku potrafiła uwypuklić osobi
ste walory każdego z wylronanv
c6w, przez co każda wersja posta
of.owa st;a;n<>wi a.bsolutnie zamknię
tą i wykończono, całość, a~e też 
ob!Olutin.ie odmiervną w za!eżoości 
od tego, k.to kogo cvktualnie gra 
na st:el'llie. Nie ma przy tym żad
nej ma7'twej sceny, żadnego bez
myśinego „przedeptamia" meiodyj
loi a la. teterewia, oo nQi.S 'Wszyst
kich. 1.11 tum teatrze nieraz bulwe'l"
sotoolo. 

])opT<nvadzUa w ten sposób -
dla !'J1Jnie cabkowieie niepojęty -
do 1ytuax:ji, w której nie ma w tej 
sztuce postaci slab11ch. Są tytko 
barrdziej czy mniej przekcmujqce, 
każda jedinak ca~kowicie przeeiw
starwna i ostaitecznie dopracowana. 

Wiado'mo. że 'lllie da się w takiej 
sytuacji do>IOO'ooć obieloty,wnego po
rówonam.ia ctwóch caik<>wicie od· 
miewnych indywiductnośei. Ma.do· 
mo także, iż 21mienia.jące się obsa
dy rozgrywają - clic(łe nie chcąc 
- swoisty l«mkurs, w którym ni 
czego me ro.zstTzygające rozstr,zy
gnięcia zapa,dadą w wyn.iiku usta
leń jaJkże często maro zręcznych 
recenzentów. Nie zmienia. to fak
tu, że ja U!Jlcie pragin.ę przelać ina 
pa.pier przedrużcme okta.;ski dla nie
k.tórych pr.zynajm.niej wy'/oona.w~ 
ców, a zwlaiszcza wy1«mawczyń ro
ti tytul<>wej. 

Krzystynę W<PW'l'ltJ,'niak-ICubiak 
wid.ziałem na scenie po raz j>ierw• 
szy i zostalem ca.bkio.wlcte urzeczo· 
ny jej gracją, wdzię~iem, Mturat• 
nościq i awobodq, że już 'ltlie 
wspo-rwnę o iwnvch wa!.<wach, któ
rych nie S'f>O.sób odmówić jej pa:r•t• 
nerom. Podobn.ie ja;k Heniryk Tei
chert wyróżnia się 2m4'loom~tym a.k· 
t<>rstwem i w tym przypadku mu
$i wyswnąć łię fta pl4m. pieT'IDIZ1/, 
~JooiWlek skqdiniqd ~i.ta 
Bcrrbaira. Pvrkoaz może 'rzec.id~
OO!oo!iić na.jbCllrd.ziej Wll~ gu• 
sta. W tvm jedm.t:rk płzypadku Jest 
bOJrdzie; śpłewalel!kq, totd m>.iu
mi>llle, że raczej w łninuch J>0%11• 
cjaich prym będzie 'IDiodła. 

W podobny spo86b ~eze11ito
t00ila się Felicja Jagod:zińlka to 10-
Zi donny Inez, "" pewno pterw1Za 
dalma operetkii kkuyczmeJ. Osobł· 
śoie jednak moitrdzcm, że Dmiu
ro Prool«l ~eujqc tę aami4 postać 
byla dta m'Tl:!e w ogóle w całym 
przedstalwie'ltliu p~ Mljba1'· 
dziej „Ole !". One 'll(J!j)T(llWdę umie 
nosić Ms~ńs~ie ~eatje ł :zmaiko· 
micie ~e ona kTGJwfd;zi pow4• 
g.i. ii kpiqco-.iTon.iic.meJ J»%11 <nadę
tej pompa.ty~ córiJcl D'T(llnd4 
czy lvidaitg«. A że cl"'brrze śpiewa 
- wiemy od claltvrn4. 

Kr1)sty'1Ul Hrehor.owicz i Ewa 
Ka;mberska joiko donna Klaira, 
śwriebny Hem.rl/k Teichert i Mairia.n 
Ogor.za~ec jalko d<m Ricardo, dy
st~, 'ltaJPU8ZeM i Mroienmi 
Leon Lam.gar i Wliady.sla.w Szęp
tyckii ja:1oo don Pedro, mOJW!IVi Je
Tzy Krobickii ł Adam Slwierzowicz, 
a tailoże Krrzyszt«f Ru.siad i Zdzi· 
slatW Sikorek (~na SCl!M po
jedynku!) ZTIMiiizon.oalti bez :roirzutu 
MOOżetrvia ,,.eżyKTa i w~m im 
n~leżq $1!ę sbow4 1JiZlnCZlnl!G. &cze· 
gótną Tolę mial do apemien.ia Kr11-
s·ti<Im Bus.2)kiew.iicz jalko CM(ł17J1(11n
chet. Rolę n.ajbMdizie; e1osponowa-
114, najbMdzieJ za.baumq, a ł me
be.zpieczną. Bawił pubtic.mość bez
blędlllie, ściq.g.ajqc ;e; 111t.OGgę ina sie
bie inClllVet w czasie produkcji ba
letu. co świadczy ba.rdzo dobrze o 
rozmachu i temperamencie - za
co browo - niemniej 'l\a.swwa my
śLi o 1ooruiec:z1iOOci irtalej kontroli 
w obawie przed przerysowaniem 
w późn:iejszej ek.sptoowcji. 

Jreko że rzecz S·ię <bieje w Hi
szpani'i nie mogl<> za.bra1knqć tań
ca, 'J)TZY czym TeTesa Kujarwa mu• 
sia.ła mieć rozstrzetoną uwagę na 
pląsy typowo tea.tralno-operetko
we gw<>ii uciechy pubtic.mo.łci Cl'raz 
na l!<tn'lec stylizowainv, którego bar
dzo dobrymi wy~nawcami stai! 
się Stefania Kołodzi.ejczuk i Ka
z~nvierz Ke.ssler. Niestety w tej 
sztuce mniej moima mówić o mu• 
zyce. Dobrej zres21tq muzyce An· 
drzeja MaT~skiego, wyśmi~i<:ie 
przygotowsmeJ. p.r?fłz orkiestrę pod. 
batwtą 'M<J.rhr Oro.cżetamiej-S.Jcore]c •. 
A że ptzegri/wa orna z wi;konamq 
z taiśmy au.tentycznq produ~ją fe
nomena;lnego zespotu dclumych in
swumentów hiszpańsk.ich Fla.men
co de Sevilla - to fakt, nie przy
noszący zresztą 'Tliikomu ujmy. 

Naj&aTdziej ut1owil mi w pam.j,ę· 
ci fraQment so'lowy gitar11, na któ
rej przepięknie gra srom mistrz An
to;n.io - szef wspomniane.go zespo· 
lu.. DLaiczego jedina1k w tym cza
sie dJom filcairdo invitu.je sere:Mdę 
przy u.życiu włoskiej mamdotii:ny -
pozostxvnie pewnie tajemnicą św~ę
tej ink:rwizycji. Nle ma to meS"Z·tą 
większego znaczenw_; bO!W'iem i tak 
cała scenografia Wojciecha Ziele
zińskiego fani,ta«tycmiie uda.na, zaś 
tcvk pięknvch kolorystycm!Jie i 1ty
lowych kostiumów nie widziałem 
we WTocŁalwiu odkąd chad:za.m do 
mi ejS'COIWych te,a,t-r&w muzycznych. 


