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W ZIELO CH 

POD IACH 

S ZY'LD i pieczątki są jeszcze 
stare. Czytamy na nich: „Ope
retka D<>lnośląska we Wrocła„ 

wiu". Ale w prywatnej, kuluarowej 
r07Jmowie pani dyrektor Barbara Ko
strzeW&ka ciągle nas upominała: „My 
iuż nie jesteśmy operetką, looz tea
brem muzycZ111yim". 

A jeśli teatr murzycZ111y, to i „Nie<:h 
no tylko zak!witną jablo111ie", „Dziś 

do debie przyjść n ie mogę". „Słom
kowy kapelusz". „Kram z ]J'iosenka
mi" itp. Zmiana prQfil u? Raczej je
~o rozszerzen1e. W programach re
"Jertuairowych teatru będzie . teraz 
miejsce na jedno i na drugie: na to, 
co dom inowało dotychcw.s. czyli na 
operetkę. i na ~o. na c-o sporadicz
n ie decydują się teatry d\'amatyczne, 
czyli na muzyczną komed i ę. Z tym, 
7.e w teabrach dramatycznych n iemal 
zawsze byl tO pewien akt odwagi, 
bo wbrew pozorOl!Tl n ie tak łatwo 

o dobrych akitorrów umiejących śpie-

wać, choćby tylko poprawnie. Nato· 
m iast operetki borykają się zwykle 
z odmiennym niedomaganiem By
wa, że ddbrzy wokaliści nie Potrafią 
w naturalny sposób podawać kwestii 
mówionych. .-

W tej podwójnej roili airtyści Qpe
iretk'i Dol111ośląskiej (pardon, Teatru 
MuzyC'Zl!lego) występowali już kiJ'ka
krotnie, a krótko przed gwiazdko
wym! świętami przedstawili nam no
wą premierę muz~nej komedii: 
„Zielonego Gila" Tinta d( Molliny w 
przekładzie i adaptacf! Juliana Tu
wima i z muzyką Andrzeja Markow-
skiego. · 

Nie uściślam daty tej premiery, bo 
trzeba by podać ich kilka, gdyż nie
które postacie w „Zielonym GL!u" 
zostah obsadzone poczwórnie. a ty
tułową role orzv1rntowało aż oięć 
pań! Należałoby więc raC"Lej mówić 
o piremierowy:m cyklu ni?: o iednym 
przedstawieniu . Tu jednak' w gr~ 
wchodzą - dwa spektakle. z tyloma 
bowiem obsadami zdążV'łem się do 
dnia dzlisiejszego z.apomać. 

Najtrudll'liej przyjdzie mi chyba pi
sać o sbronie wokalrn~j „Zielcme.go 
G ila". bo tak Bogiem a prawdą nie
wiele maią tu śpi ewacy okazii do 
popisu . Przeważają melorecytacie 
lub piosenki o charakterze pal!'ody~ 
styczmym, a jeśli nawet trafi się ja-
kaś kantylena, to najczęśc i ej ginie 
w gęstym I głośnym akompa111famen
cie. Na pierwszy plan w „Zielonym 
Gilu" WJ15UWa się gra aktorska. Tu 
wyraźnie zarysowały si ę dwie lron
wencJe: oiperetkawa <w tym wyipąd

ku nieco staro~wi eckal i dramatyci:
na. W pierwsrreJ utrzynwwali się: 

Barbara Pyrkosz (Domna Dia111a), Fe-

licja Jagodzińska (Donna Inez) 
Henll'yk Teichert (DOin Ricardo). 

Przy calej teatralnej umoW111-0śc.i 
trudno było w tym prz:eds~wieniu 
uwierzyć, że sceniczmi parllnerzy 
Donny Di,my nie dostrzet(ają jej ko
biecych Wdzięków. Barbarra Pyrikooz 
ma w· sobie tvle kokieterii . tyle za
l<:>tności, że nie ukryje tet(o nawet 
najbardziej meskie przebrarn ie. Nie 
pomo.gą .liu nawet wąsy i bl!'oda. 

Je-511 moglaby mnie taka maska:ra
da 'Zlwieść, to już raczej w wy.kona
!'.1\U Kzystyny. · Wawrzyniak-Kubiak. 
.Ją też, wraz z ·Danuią Płocką (Don
na Inez) i Mai-ianem Ogorzelcem 
mon· Ricardo) zal iczam do tej dru 
gieJ, „dramatycznej" konwencji 
„ZielOll'let(O Gila". Tu taj reżyserce, 

HaliJnie Dzieduszyckie.i. udalo się 

stworzyć z p-OS'Z.C'Zególnych ról ży

~h Ju<li;.i. z ich prawdz.iwy,mi przy
warami i śmiesznosVk:ami. 

Na osobną wzmiankę zasługuje 
sługa DonnY. Diany, Cairamanch.el, 
trochę łotrzyk. trochę blaz,en, nie
dojda i hultaj . człowiek bez złudzeń, 
ale za to z. własrną. nieco cyniczną 
fi.J-Ozofią życ i ową . W Tuwimowskiej 
adaptacji „Zie-·looego Gila" iest to 
najbardz.iej krwista. najciekawS'Lll 
aktorsko rola . W obu przedstawie
n iach w oostać Car::imanchP.1;:. wcie
lał s i ę · Zdzisław Skorek. Trzeba 
przYzJnać . że robił to brawurowo. 
choć · nie za ws-re w najleps7.vm ~
ście . Nie mogę Z<lzislawmv: Skorko
wi darować kilku dość trywialnych 
„za!(rvwF>k": nie znaidziemv kh ani 
w tek~;e. an! w d idaskaliach „Zie
lonet(o Gqa". Be7 tv<:h wfasnv<'h do
datkńw 7.dz is~i:iw ~korek z cala pi>w
nością nie zbierałby mnie-jszych 

braw, a trzeba przyznać, że publicz
ność mu ich n ie żałuje. I słusznie, 
bo stworzy! postać wyrazistą. do
wci.pną, żywiołową~ wręcz ipierW1Szo
planową. 

We wstępie do polskiego tłuma
czenia „Zielonego Gila" (Czytelnik, 
1976) Tadeusz Januszewski pisze: 
„Muzykę ( ... ) skomponował Andrzej 
Markowski. zaangażowany przez 
Zbit(niewa Sawana na stanowisko 
k ierownika muzycznego Państwo
wych Teatrów Dramatycznych w 
Szczec inie (było to w roku 1950 -
przyp. J . M.) i tworzący pod pseudo
n imem Marka Andrze.iewskiego, co 
dziś nie jest już chyba tajemnicą. 
Stworzył muzykę niezwykle udaną, 
jak podkreślają zgodnie wszyscy re
cenzenci. zwią7aną iuż na trwałe z 
Tuwimowską ad.aptacją „Zielonego 
Gila". 

Ciekawym, czy ci recenzenci byli
by w tej kwestii tak zgodni również 
dzisiaj. Wydaje mi s i ę. że , muzyka 
Andrzeja Markowskiego n ie wy
trzymała iednak próby czasu i w cią
gu dwudziestu pieciu lat bardzo s ie 
ZPstarzała . Mało dowcipna. „gruho" 
i banaln ie zinstrumentowana (na
wiasem mówiąc. n ie przez kompozy-
tora) nie dość. że nie podkreśla bły
skotliwej akcji, to jeszcze na doda
tek przeszkadza w odbiorze tekstu, 
dosyć skutecznie za!(luszając partie 
solistów. No. i jest tej muzyki do
prawdy n iewiele. Pam i ętajmy jed
nak. że była pisana na inn e zamó
w ienie, do innej insceniracj i i zu
pełn i e odmiennej koncepcji reżyser
skiej. 

Reżyserce wrocławskiego „Zielo-

nego Gila" Halinie Dzieduszyckiej ta 
ilość muzyki nie wystarczała, brako
wało jej też choreografowi, Teresie 
Kujawie. Sięgnięto więc po namiast
kę, czyli po muzykę z taśmy ma~e
tofonowej. Doskonałą, ale 'ednak 
obcą. Odmienną stylisty.cznie, roz
brzmiewajacą na Innym tle aku
stycznym. Inna sprawa, .że są to ·nie
mal jedyne fragmenty przedstawie• 
nia, kiedy muzyka zgodnie towarzy
szy scenicznej akcji. czego niestety 
nie można powiedzieć o żywej ork1~
strze (dyryguje Marla Oraczewska..: 
-Skorek). która jest niemal perma
nentnie opMniona w stosunku do 
śpiewaków f tancerzy Myśle jedn(l.k, 
7e po kilku nrzedstawleniach dojdzie 
tu do wzajemnego zrozumienia. 
Zre~7.ta ju7. n::i tr„„dm przedstawie-: 
n iu było nieco lepiej. 

A w ogóle to wróżę „Zielonemu 
Gilowi" duże powodzenie. Przedsta
wienie zostało wyre::vserciwane z 
nerwem I iście hiszpańsk!m tempe
ramentem. Akcia toczy się W'<lrtko, 
a w:rbo11acają ja je!;zcze efPktowne 
sceny taneczne. żvwiołowv finał zaś 
:rmu~"'\ wrec-„ n11hli<'7.noś~ do e:orą

<'ei owacii (rfo~wil'l d<':ronv reżyser 
wie, jak taki efekt osi ągnąć). 

Muszą się też podobać kostiumy 
zaprojektowane przez Wojaiecha 
Z ielińskiego : Barwne. choć nie krzy
kliwe. nie tylko ubierają l zdobią, 
ale poma!!ają równ i eż aktorom w 
gr1e. podkreślając ich scen1czne o· 
sobowości. 

A śmiechu i zabawy jest w tym 
przedstawieniu co niemiara. 

JANUSZ MENCEt 


