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Nu ma jut 
.t!ąak lcj - je1t 1JJ!1 Teatr 
Muzyer ny we Wrocta.wtu. Tego 
dowiedzleit.łmy alę przy Okazji 
„ Zielonego Gila", trok stoi w 
1t11cinlow11ch anonsach o progra
mie„ . prze.bo pamiętaJmvt 

Gwoli •ctdoicl stwierdźmy jed
nak również, te dyr. Barbarii 
Ko1trzew.ska rea!!zuje Idec te<Xtru 
muzycznego, przynajmnl•j w za

repertuarowym. jut nd 
d11wn~ W111-tarczy przypomnle~ : 

ipleWf>grę 
1
„Na uk!e malowane", 

komedio-farsę „Opieku.n mojtj 
żony", m11sic.Ue - „Heuo, Da!-
111". „ Oh, lalecrko". 

A teraz - „Zielony GU" Cfl/t! 

„ Don GU. w zielo nych spodniach" 
Tlrso de M otiny , jedno z k tasycz
nych dzi el l l teratury teatra l nej 
z epoki „z!otego wieku" dram'l
turgtl htszpnńskiej, znane na 
polskich 1cenach od 1950 r. jako 
k<>medla muzyczna w przeklad:te 
Juliana Tuwlm11 I z muzyką An
d rzeja M arkowsk iego. T11m r azem 
uczyni ono więc zdecydowanu 
krok na teren zpo!a obcy operet
kowy m tradycj(Jm . Sw!adcrq, " 
tym ni e tu!Jko proporcje m!Cd?!/ 
buj nym i kwteci stum •lowem ru
wtmoID.'lld m a n•kta . choć nleb'l
nafnq mu~ykq ' M arknu>.tk leoo . nie 
I jej chrtrakter - st11l!znwane; ł 

funkcjont>lnej <:>prawy . Wldzouńf 

znajqev w orygi nale 11-.Jskq 11-

daotaeję do3trzeg!I zroztq za-
oewne szereq muzucrny<;h I bi)'.· 
l•towych dodatkrlw tudzi et u
plll'kszeń we wrocła~sk! m i>rted
st~wieniu . W lpiewle Donny lnez 
rorp'!nafemy ?>"itttlarnq o!eł7\ 

hi.s 2n11ol•ltq, z qlnśntk6vi pl!J?tle 
orygiM4lna mt!Zy\l(a w at!,li>u f la-

menco, ln1eeniza.tori11 ia.m11ll&ją 
te.t nad daluym ui1.tra.kc11Jni•
nlem rpekta.klu. 

Bo i cóż to bylby z~ teatr 
m u• y e z n 11 bez m,•lo411jnych 
aryjek, ber scen w 1t11tu ahow, 
bez bogatej w11staw11? Wroeław

rk! przybytek „lekkiej mu•11" 
cr11 zwie 1!4 tak, czy inaczej -
ma awój •t11l. 

Inna sprawa, te 11kurat w od
niesieniu do tej po:11cfi, tak są

dzę, atyl ów nte rprawctza się 

najlepiej. Zwłaszcza, te prócz 
miumaszu muzyczaego (na do-
dntek w nienajtepszej realizacji 
technic:onej w obu planach -
mechanicznym I żywym), !>"ÓCZ 

kulejących usitowań zmiany 111-

s.tanuch w dziele proporcji ł!aw

no-muzycznych. dochodzą tu 
jeszcze tndywldua.!na motltwoścl 

I umiejętności wykonawcze. Zo:
kre• środków aktorskich - Wy
st11rczający ,,; operetce. mus!.ealu, 
fars le - w oblkzu dramatu, Ja
kim n iewqtpltwte pozostaje „Zie · 
lany Gil". oka.zuje rtę n11jczęśclej 

' Ubogi i sztampowy. Co J)raWda -
przyznajmy i pochwalmy to -
wykonawc11 poodajq tekst czytel
nte, dostrzec też można ozn11kł 

fego świadom~} interpret11ej! Nte. 
mal u wseus·tkich domin1uj1 jed
nak ,,,_,pótna , cho~ lndywtdua.lnte 
zrMnicow11"'a (odJ>()wlednlo tło 
raprezeritnwrrnirgn .. fl•"-""'u") tert 
dencja. by zwekslować utwór w 
l~dnym f W1fmienion!JCh kierun
ków, bqdt dodrttk"WO - /(u t<l
atrowt jarmarcznemu. 

Udaje atę to całkowicie Kr111-
tianowl Bu.s~klewtcz'9wl, który r 
wlrośctwq łobte brawurq uj wo-

„ 

ttzt n.i scen;i,e jako ha łaśLiwy Cara 
manchel, przynajmmej jednq o
kazję znajduje Fell.cja Jagodzlń-

11'a, by zabł11snąć walorami swe· 
go operetkowego glosu, a ro!e 
amantów nie przedstawlajq wtęk
szych trudności ant Jerzemu Kro
bicki11mu', ani rutynowanemu 
Henrykowi 'l"eichertowt. Zabawl'l
ją widzów jak p<>trafllF Ewa 
Kamberska., Bolesław Kellner, 
Krzysrtof Ryslak . Nieuńele no
wego wnosi td Ba.rba.ra. Pyrkosz . 
Dyskrecja I Wdztęk pozwalają 

jej wyjść obronną ręką, Lecz 
!'larrnzlej przekonywującą t ujmu. 
jqcq postać głównej' bohaterki, 
Donny Diany, tworzy t11m raze,m 
Krystyna Wwwrz11nia.k-Kubiak 
~aś jedyne bodo:j auteMyczn.e I 
łw!de ry1y drama.tvczn• wprow~
dza.ją: Da.„uta. Placka dyna~ 

miczna I pełnokrwista Hiszpank a 
Donna Inez - która. jruk widać. 

nie zmar?!iOwała dośuńadcuń :e 
wspó!prl!,Cy z teatrem D. Ba.dusz. 
klowej w Gdyni, oraz partnerv;-i
cy ;e; Mal'la.n~ OgorJelee - wy. 
chow11nek ruł.l!Jsiej sceny, który 
n ieapodztewanl.e spra.wdza 
tllllł dużej roli. Oczywiście , nieza 
wot,!ne jak zawue jest aktorstw 
Zdr!s!aipa Sko,-ka. (przekom!.et't!J 
Quinta1tq), Leona Langera, Wt<1-
d1tr!a.wa Sreptyel,c.tego. 

Na koniec dodajmy , że autorem 
barwnej scenografii jest Woj
ciech Zietezil\.!ki, wstawkt balet.o
we przygotow111Q. 'l"erua Kujawa, 
odpowtedzla.!noić za ksz:talt I re · 
alizację mui!Jl!'tną dzlela miedzy 
sif!b!e - Marla Oraczew.~ka-Sk~
rek (kierownictwo) . Jerzy Smr>· 
czyolsld ('instrumentacja), Piot• 
Fere?tS-OWicz (priygotowanle chrl· 
ru). a ca!ość Ht1centzaeyjno-retv
ser.tka .1e'"t dr!e!em Ha.ttn11 Dzfe
dusZ'l/dtiej. 


