
Pod nowym szyldem 
Pańs·~wowa Operetka Dolnośląska 

amie.nita ·swoją na.zwę ·na Pa.ń&lwo
"'Y Teatr . .Muzyoony we .Wrocławiu. 
Ola połlWierdzen i a swojego nowego 
ezyklu wystawiła komedię • _ -::yczflą 
„Z<ieolony Gi1'' według sz·t~i Ttj.rso de 
Moliny z tek$t&m polsk.jm JuHeoa Tu
wi·ma i muzyką Andrzej<a Markows-kie
go. 

Teks{ „ Zlelooego GHa", pisany wi&r
.zem, był zapewne di•a ll'ieprz~
klych do teg.o akitorów o.pe.rełkowv<:h 
bairdzio trnd'fly. Ak4·<>rsi<a recytacja 
wl&r&Za - t-0 r.zecz nie.~a.bM nawet 
cjj.a za.wodowy<>h akolorów dr&ma'lyoz
nyoo. JMtem wiłC pe.hna \.łZllaoi-a dla 
oałego ze&połu sol istów, którzy P<TL« 
~ nową trudność praabmę;ł pomytl-
11;.e; poóając ~ poprw.voie i J)l'(Z9· 
~jąoo. Jesł ~ n+ewąipw~ zas.ru
" offarn~ pr-acy re.i~ Sip&kWdu 
Hat4rly Ozi&du&zyoki&j, lotóre ~ył• 
llkttoró.w mówić W~6!Tl - a tflkie 
w 9~• akto™<l-8.j narzuo>ta 9łyl wy-
2.'N'Otony od operek>wej Sdempy. 
Ketde poe=tać 91.W<M'~ P~K ~ 
due!)'Cką mieła z~ydotł.lany onar.i<
ter, &Wo.jlł Wkienlł si-~•• · "*"'6J 
~ącłkowane by~ umawienie PCI· 
wi.zeg~y.cłl SC*'! . 

N.ek<>.nwencjooaioa reżyseria, dobra 
11ra aMor&ka, świetna oprlllłła sceno
grafiozoa i OlldoWfle wręcz kostiumy 
Wo~iecha Ziel i ń&k·iego - kl na pew
no podeil81Wfl suk>ee6U „Ziek>r..„O Gi
l-a". 

Z solistów, wyró~fających się ta
leontem aktiorsf<.im, 11'11 pierwszym miej
s-cu wymiel'l'Habym Krystiana Buszk:e
wioz.a w roli Ca.ramanohela, który 
•tworzył świetną posłać komioz.ną i bo
dajże na.j&wol>ocf.niej ra<l,ziił sobie z 
trudinym ~sl&m, wydobywając z llie
go na.jdrobnietsze nioame wyratt.owe. 
Poóobałoa mi ~ię \& Krystyna WałN
rzynłak-Kubi·ak w ~ Doooy N~any 
obderzone ~ gro.e.rn i Mym 
temp&r.ameotem s.ceniC011ym. KrzY6złof 
Rye.iał< {w roH Quiotaoa) szczegó-loie 
podobał Mi ałę w ac&fl'ie pojedy.nku 
z Don Ricardo - Mariatoem Ogonz&I· 
cem. dla kitór990 role ta byki dabtti
tem ~ym. wedklg roo· • !'Hl ,..Pe
wnoO udanll"I I r~~ duie na
dlliej.e. Zupeiw. Inny Mi: K. Ry~iek, 
ale równie dobry b>( ZdziWlław Sko-
14111< Jako awntano - podobnoie }ak 
s.t>are I'~ (Oonna . DNI.na) -
inoU ~ ~. ale i~ 
2~, banlro llonffkWeMQ11. 
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N:e sposób pominąć Leooa LanQenl 
i Władysława Szeptyokiego, kt~y w 
ro li Don Pedr·a stworzyli świetne po
stacie, róiine w charakterze. Donna 
Inez w interpretacji Felicji Jo.godcziń
skiej odznaczy/ się łagodnością; w 
ionterpretacji D~uty Płock~e) nabrała 
ostrych rysów co chyba byto wym. 
kiem podawan ia tekstu trocłlę w 
przyspieszonym tempie. 

Poprawny był Jerzy Krobicki, jako 
Don Marbin. Zdecydowan ie natomiast 
n:e podobał mi się Henryk Tefcheł'ł, 
jako Doo Ri-ca.rdo, który stosując swo
je typowe „ Qi.erki" stworzył posiew! 
groteskową, ale li'ochę n.e w styft&. 
Podobn ie Ewa Kamberska jako Dor:iine 
Ciara była , moim zdaniem, zbyt dzie
cinna. 

Zdecydowan ie najsł,abszą strooą 
tego barwnego widowfska by.la mu
zyka, niec iekawa, mało fl.lflkcjooa.łna 
i w <>góle żaóna. Nie dodała jej blae
f<.u insbrumentacja Jerzego Sm002y_ń.. 
skiego. Trochę ratowała sytuację emiio
w-aoa z gt-0śni~ów kldowa m~> ':a łlli
sPJpańs~a . bftdąca iłustracją scen ba
letowyoh. Zabieg t&n jednak nie mógł 
zapewnić właśoiwej propo-rcji df 
św~Nile dram&Aorg.ioznie r~Wijające
go si~ te-ksbu. Mimo tego, wła&ci>Me 
podst«1>woW&90 rnank&m&rl'tu, o&ta~1łł 
pr&mierę roku 1976 można, moim 
zdan•em. uważać za udaną. 

MARI.A MAGDALENA JANOWSKA 

„ Zielony Gil" wi: Tirso de MołiDy. Tell• 
Julian Tuwim. ł_luzyka Aaduej Mawli:•~ 
1ki. Inscenizacja i rdyaeria Halina D:1led„ 
nycka. lltierownietwo mw;y.cz.ne Ma.d9 
Oracuwakac-Skorek. Scenografia · WoJcle~ 
Zieliliaki. Cłloreoi:rafia Tereea Z:11jawa. 
'l"ań•twowy Tea\r Muzyczny we Wrocta--. 
Gru4'~ieli 111ł r. 
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