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„Zielony gil" beztroski, choć.„ nieopierzony 
S 

pośród 31JO komedii. jakle napisał pisarz hiszpański 
Ttrso de Molina (1584-1648) „Zte!on11 git" naletu do 
najbardziej lubianych I najczęściej granych w XX 
Wieku 

Komedia ta odznacza stę wnik!iwq obserwacja 
psychologlcznq opartq na niezwykłej znajomości namoet'lei 
i pełnej utomnośct natury ludzkiej , tok skomotikowanei 
zwta~zcza w grze zwanej mHościq. Konflikt między prawdq 
a ztudzeniem Ttrso de Molina tłumaCZt/ na j~zyk teatralm1 
ticzm1mt przebierankami. które nie tulko komntlkujq akc.1<: 
jego komedii, lecz i maskujq prawdziwe omtne jej b~ll'1to'
rów. W tak pojętej grze m!tosnej koblety sq na ogół zręcz
niejsze 

Jutian Tuwtm, dokonujqc adaptacji tego utworu Molinu 
zastosowat zabi.eg polegajqcu na przemianie komedii intr11-
gt w l<omedię muz11cznq, dość blahq , skrzqcq sle jednak lek
kościq I pelnq wdzieku. Takim to wdziękiem tobuzPrskim 
odznacza się Tuwimowski Caramanchel (LECH W'ERZBOW 
SKI), choć znać na nim kabaretowe dośwladnenla p"l<'t , 
które wzbudzają wiele zainteresowania na widownt Rl'•w 
nie sparodiowan11 jest I Don Ricarrio (IUFYSZTOP KOL
BA) jako modelowu Don Juan, dręczony niepokojem za
zdrości i nienasyconej pychy. 

Julian Tuwim stat się w „Zielonym gl!u" niezwykłym 
adaptatorem przyblfżajqc komedię Tirso de Maliny mi!ośni
kom wspólczesnej scen11 komediowej 

Aktualna premiera .. Gila" w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
była przedstawieniem dyplomowym adeptów III roku ~tu
dta Aktorskiego istniejqcego przy teatrze już jedenasty rok 
Opieke art11stt/cznq nad dyplomantami sprawowali URSZU
LA MORDZEWSKA i HENRYK BISTA. Oprawę muzycwq 
.~komponował ANDRZEJ MARKOWSKI, zaś autorem ukła
dów choreografiCZnt/Ch bul PRZEMYSŁAW S'LIWA. 

Wydaje sle, iż scenOgT'lfla WŁADYSŁAWA WTGURY b11ła 
nazbut uboga, choć funkcjonalna dla „Zielonego gila". któ
ry w owej epqce barwnością swego upierzenia orzyclqgat 
widzów do teatru Również i kostiumy bohaterów komedii 
„w•1ska'<iwał11" z jednolitej konwencji 

Wukonawcu mimo nl<>wat-Uwego zaangażowania. temf'e
•amentu I zdolności, zdradzali tendencje do nagminnej S?ar
t•J. co przv nłezb,/t wyraźnej dykcji . czyntio nlezrozumta
'llml liczne dialogi 

Pre;m....a Glia" liczy się 
Muzycznego. 


