




najgłębiej ludowym, czerpiącym z ludu i przeznaczonym dla niego . . Jest przez to 
oczywiście także głęboko narodowy. 

„Nasz teatr - pisze jeden z hiszpańskich uczonych - był tym, czym Biblia 
dla żydów, czym Iliada i Odyseja dla Greków, był inwentarzem państwowyclf 
i moralnych doświadczeń narodu, zegarem, którego wskazówki znaczyły zmienne 
jego koleje". Ludowa była forma tego teatru - owe/ słaiwne „corrales", czyH 
dziedzińce, na których mieściła się scena i widownia, tak zbliżone do sceny 
i widowni teatru szekspirowskiego. Grano prawie bez dekoracji, ludowym wi
dzom wystarczała w zupełności sugestia słowa i prawda samych.postaci ludzkich 
ubranych w prawdziwe, bogate kostiumy. Do tych właśnie ludowych tradycji 
szekspirowskich i hiszpańskich nawiązuje Narodowy Teatr Ludowy Jean Vilara, 
który gościliśmy niedawno w Polsce. · 

Prekursorami złotego wieku hiszpańskiego dramatu byli tacy pisarze jak 
Juan de Encina, Lope de Rueda, Fernando de Rojas - autor „Celestyny" 
i Cervantes: twórca nieśmiertelnego „Don •Kichota". Jego czołowymi przedsta
wicielami są Lope de Vega, Guillen de Castro (autor pierwszej dramatycznej 
wersji dziejów Cyda), Tirso de Molina, Alarcon, Calderon. Charakterystyczne 
jest, że jeden tylko Alarcon ciążył raczej ku teatrowi dworskiemu. Wszyscy 
inni w większym lub mniejszym stopniu tworzą ów nacz~lny, ludowy nurt. 

.JULIAN TUWIM Przede wszystkim oczywiście Lope de Vega, olbrzym i geniusz hiszpańskiego 
teatru, jego właściwy twórca i pracodawca. Był ulubieńcem hiszpańskiej pu 

bliczności, z której głosem bardzo się liczył. Siadywał podobno podczas przedstawień swych sztuk wśród widzów 
i czerpał cenne doświadczenia z obserwacji ich reakcji jak i z obserwacji gry aktorów. Napisał 2.200 sztuk, z czego 
dochowało się 470. Trudno było po nim wnieść już do teatru coś nowego, choćby w sensie tematycznym. Byłóby jed
nak niesprawiedliwością określanie innych dramatopisarzy owego okresu tylko jako naśladowców Vegi. Bo chociaż 
na przykład i u niego znajdujemy sztukę o alkadzie z Zalamei, nie zmniejsza to przecież wartości arcydzieła 
Calderona! 

Wymieńmy tytuły choćby tych dzieł Lope de Vegi, które były u nas wystawiane po wojnie: „Owcze ~ródło", 
„Pies ogrodnika", „Nauczyciel tańców"; „Przez most idź Joanno", „Dziewczyna z dzbanem", „Młyn". We wszystkich 
tych utworach występuje jeśli nie ludowy bohater, to ludowa gorąca atmosfera, ludowe widzenie rzeczywistości, nie
odłączne od spojrzenia Vegi. Postaci ludowe są najpiękniejsze, ujmujące, uczciwe, bogate wewnętrznie i szlachetne. 
Rzecz bardzo eharakterystyezna! wspaniały teatr Lope de Vegi wkroczył na nasze sceny dopiero w Polsce Ludowej. 

Calderon tworzy później niż renesansowy w zasadzie Vega, w epoce kwitną
cego baroku. Twórczość jego zamąca mistycyzm i fanatyzm religijny, który 
wiąże się zapewne z coraz widoczniejszym upadkiem znaczenia Hiszpanii, wyraź
nym schyłkiem wielkiego państwa. Z kręgu tego rodzaju sztuk Calderona Juliusz 
Słowacki przyswoił genialnie naszej literaturze „Księcia niezłomnego". Ale po
śród tego błyska najwspanialszy, realistyczny utwór poety - „Alkad z Zalamei". 

Kto wie, czy nie bardziej niż Calderon wiąże się 'z plebejskim nurtem hi
szpańskiego teatru Tirso de Molina. Przede wszystkim jako autor pierwszej 
scenicznej historii o łotrostwach Don Juana. 

Sztuka Tirso de Moliny nosiła tytuł „Uwodziciel z Sewilli" i dała asumpt do 
powstania wielu utworów z molierowskim „Don Juanem" na czele. 

Wnikliwy realizm obyczajowy Tirso de Moliny święci triumfy na przykład 
w komedii „Marta dewotka", w "której ·sprytna dziewczyna udając dewocję 
i chęć wstąpienia do klasztoru, aby odrzucić narzucanego jej, bogatego kandy
data na męża - poślubia szczerze kochanego, ubogiego studenta. W bogatym tle 
komedii Tirso de Moliny także przemawia do nas . ludowa Hiszpania tak dobrze 
znana z dzieł Lope de Vegi, w których jest ona najczęściej elementem central
nym, pierwszoplanowym . 

W epoce absolutyzmu i wszechwładnej siły kleru katolickiego, w epoce 
~·osnącej nędzy i ucisku hiszpańskiego ludu, lud ten znalazł swą trybunę, zwier- MAREF: ANDRZEJEWSKI 
ciadło najlepszych swoich cech i swych rzeczników w narodowym teatrze. 
Stało się tak dzięki różnym czynnikom, m. in. dzięki temu, że dramatopisarze złotego wieku wiążąc się pl'zezomie 
z królem, a także z instytucjami religijnymi - mimo Inkwizycji korzystali jednak ze znacznej swobody. Stworzyh 
wspaniały, ludowy teatr. 

Zresztą literatura hiszpańska w swych najlepszych zawsze nosiła cechę ludowości. Przecież do ożywczych źródeł 
sięgnął wielki współczesny poeta i dramatopisarz, zamordowany przez współczesnych hiszpańskich faszystów 
Federico Garcia Lorca. 

A. W. Kro. 
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JULIAN TUWIM 
wg Tirso de Molina 

ZIE L O ·N Y .. GIL 

Kierownik techniczny 
Józef Polerowicz 

komedia muzyczna w 3 aktach 
Muzyka: Marek .!z\.ndrzejewski 

Reżyseria: STANISŁAW MILSKI 

Dekoracje i kostiumy damskie: EWA NAHLIK 
I 

Kostiumy męskie: A,N D .R Z E J C Y B U L S K I 
Choreografia: MAKSYMILIAN STATKIEWICZ 
Asystent-dramaturg: ZDZISŁAW GIŻEJEWSKI 

światła 
Ludwik Szajda 

Rekwizytor 
Leon Wolny 

Brygadier sceny 
Stefan Wichniewicz 

Pracownia Stolarska i Meblarska 
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Pracownia Krawiecka Męska 
Stefan Woźniak 

Pracownia Krawiecka Damska 
Klara Borowska, Maria Dybowska Witalis Strzelecki, Henryk Filipek, Feliks Nawrocki 

Garderobiane 

RENATA DAŃSKA 

DONNA DIANA 
QUINTANA 
CARAMANCHEL 
DON ]'dARTIN 
DON PEDRO 
O SORIO 
DONNA INEZ 
DON RICARDO 

_ Renata Dańska 
_Jan Barski 
_ Juliusz Dziemski 
_ Henryk Teichert 
_ Leon Łabędzki 
- Mirosław Baj 

O S O B Y: 
JULIUSZ DZ/EMSKI 

- Maria Łomżanka 
- Jan Dietrich 
- Edmund Derski 
_: Czesław Rożnowski 
- Edward Kozłowski 
- Bohdan Rzeszowski 

- Mar\a Des~r . STRAŻNICY '""P.'" C.!:n+1r~ 
- Antoni Jesmontow1cz c:„„,„"" - ,l~<' · · · 

DONNA CLARA 
DON DIEGO 
DON ANTONIO 
ALQUASIL 
AQUILLAR 
CELIO 
VALDIVIESO . . . 

!n•:iicjcnt -- Svl\Vester BSl.ia.s.aak 
Pracownie Bufatorskie 
Leon Grajewski 

.Janina Krajniak, Weronika ćwirko-Godycka 
Pracownia Tapicerska 
Józef Białczyk 

Pracownia Malarska 
Henryk Waśkowiak Pracownia Perukarska 

Piotr Markiewicz, Leokadia Kierzenkowska 
Pracownia ślusarska 
Franciszek Osiński 



..s'tanislaw Marczak-Oborski 

KOMEDIA SZLACHECKA 
„Ody jut posafl zapewnloni 
Rezy1nu/e 1/f z honoru ..• " 
(akt li, scena 8). 

Wesoły don Gil przebiera się w zielone spodnie, zielony kubraczek i zielony beret. Rozpoczyna trzy-aktową serię 
nieprawdopodobnych awantur, intryg, łamańców, kłamstw i błazeństw. Wciąga do akcji napotkanyqi włóczęgów 
i bankierów, rywali i sprzymierzeńców, sługi i powierników, nieznajomych, ba! - nawet osoby nieistniejące. Kiedy 
lawina nieporozumień osiąga maksimum natężenia - rozbawionym oczom widzów ukazuje się cały" korowód postaci 
w zielonych spodniach, zielonych kubraczkach i zielonych beretach. Czy don Gil rozmnożył się tajemniczo, czy zaraził 
swoim szaleństwem cały Madryt, czy wymyślił nową psotę? 

Wszystko to zobaczymy za chwilę. Nie trzeba więc odsłaniać przed czasem zagadek sztuki. Warto jednak zwrócit-
11wagę na uporczywy refren przewijający się przez.. wiele scen komedii: „siedemdziesiąt tysięcy dukatów ... siedem
dziesiąt tysięcy dukatów„." Ta śpiewka pobrzmiewa natrętnie w czasie napozór beztroskich perypetii pięknej Diany. , 

Jakto? Przecież obracać się będziemy w środowisku jak najbardziej szlacheckim, dostojnym, możnym. To chyba 
gruby nietakt w takim towarzystwie wspominać ciągle o pleniądzach? A jednak„. 

Wartość i prawda tej pozornie tak pustej krotochwili le~ży właśnie w śmiałym odsłonięciu sprężyn, jakie poru
szają jej utytułowanymi figurami. Interes pieniężny, poddanie się władzy pieniądza - choć przysłonięte pięknymi 
frazesami o honorze, cnocie i religii - górują nad porywami serca. Tę treść wydobytą jaskrawie i prawie brutal
aie w hiszpańskiej komedii „Don Gil de las calzas verdes", a któriJ odczytać można w całej literaturze czasów 
feudalnych i po-feudalnych uwypuklił i jeszcze bardziej wyjaskrawił w polskiej wersji tej komedii Julian Tuwim. 

Nie szukajmy daleko - wystarczy przypomnieć co Boy Żeleński między wierszami szlacheckiej komedii wyczytał 
o podszewce finansowej bohaterów Fredry. (Patrz interesujące studium tego autora: „Obrachunki Fredrowskie") . 

Jedno jest pewne: „Don Gil w zielonych spodniach" nie jest najlepszym świadectwem dla dumnych hidalgów hisz
pańskich. Strojny don Martin w swym łotrzykowskim postępowaniu nie różni się wcale od fag,,.sa i włóczęgi Cara
ll'lanchela. W sztuce niema właściwie postaci pozytywnych, choć wszyscy są Śmieszni. 

Pisarstwo Tirso de Molina przypada na okres załamywania się potęgi monarchii „w której nie zachodziło słońce" 
- Hiszpanii. Zasada: „un rey, una ley, una fe" (jeden król, jedno prawo, jedna wiara) zaczyna się chwiać. Zu
chwały mnich potratił dostrzec i pokazać :realistycznie pęknięcia obyczajowości i moralności szlacheckiej. 

Czasy w których żyjemy pozwalają nam patrzeć z dystansem i uśmiecherit na obłudę, •chciwość, szpetność życia 
feudalnego. Wiemy, że tamto zło zostało pogrzebane. To co było d:ralllatem dla porzuconej donny Diany - staje
się dla ·n.a igrauklh tar.tobliwq, lekcje historii.: 

Don Gil zaprasza na zabawę! St. Marcuik-Qborafri· 

' Zdzisław Giżajewski 

;,Zielony Gil" na scenach polskich 
W roku 1938-89 literat i tłumacz z języka hiszpańskiego Edward Boye przełożył dla reżysera Zbigniewa Sa

wana komedię Tirso de Moliny „Don Gil w zielonych spodniach" („Don Gil de las calzas verdes"). Wojna i okupacja 
' hitlerowska pokrzyżowały Sawanowi plany wystawienia tej sztuki, a wszystkie jej egzemplarze zaginęły. Sawan 
•ie zrezygnował z niej jednak. Zdając sobie sprawę, że dziś ta stara hiszpańska komedia wymaga specjalnego opraco
wania zainteresował nią Juliana Tuwima, wiedząc, że nikt tak jak on nie potrafi nie tylko „odświeżać" stare napozór 
nieaktualne dzieła, ale nadawać im nowe barwy i sens. 

Edward Boye przełożył na język polski niemal wiernie to, co hiszpański mnich napisał w XVII wieku, a co -
jak na · ówczesne czasy, czasy św. inkwizycji było niebywale śmiałe. Ostrze komedii de Moliny skierowane przeciwko 
hidalgom hiszpańskim zarówno im, jak i samemu autorowi niewątpliwie musiało się wydawać ostre, lecz z naszego 
dzisiejszego punktu widzenia byłoby mocno stępione, a nawet trochę naiwne. 

Tuwim wziąwszy na warsztat dzieło nieśmiertelnego mistrza hiszpańskiego pokazał swój „lwi pazur". Pozosta
wiając fabułę i postacie stworzone przez Molinę ożywił je swym wielkim talentem postępowego poety; jakby na 
kanwie sztuki Tirso de Moliny wyhaftował te satne postacie nowymi, żywszymi barwami. Wirtuoz słowa polskiego 
jeżeli nie prześcignął w swym „Zielonym Gilu" autora „Don Gil de las calZas verdes", to w każdym razie do
równał mu w mistrzostwie słowa, melodii wiersza, w bogactwie rymu i asonansu. Można zaryzykować twierdzenie, 
te jak ongiś jego wielcy poprzednicy Molier i Byron sięgnąwszy do skarbnicy Tirso de Moliny po Don Ju&{la przy
swoili go sobie tworząc nowe własne dzieła, tak Julian Tuwim z komedii hiszpańskiego mnicha stworzył właanlł 
przepojoną nawskroś jego indywidualnością sztukę. Powziąwszy koncepcję napisania „Zielonego Gila" jako komedti 
muzycz~ej do współpracy zaprosił kompozytora młodego pokolenia Marka Andrzejewskiego, który muzykę kompo
nował nietylko w ścisłym porozumieniu z Tuwimem, ale i z pierwszym inscenizatorem sztuki Z. Sawanem. 

Prlipremleri& „Zielonego Gila" odbyła się w dniu 12 stycznia 1950 roku na scenie Państwowego Teatru Polskiego 
w· Sżczeciilie, w· inscenizacji i reżyserii z. Sawana i oprawie dekoracyjno-kostiumowej Mikołaja Kiu-Orakiego, Stro
nę choreograficzną \\ido'wiska opracowała Jadwiga Dracówna. W tytułowej roli Donny Diany "'l'BbiPiła Lidia 
Wysocka, Caramanchela grał Kazimierz Petecki, Don Martinem był Witold Kałuski, Don Ricardem Rajmund Fle
szar. Donnę Inez grała Tamara Paał~wska, a Donnt Clal'Q Ina Masiejewslta. W przedstawieniu brali ponadto udział 
Kla\eu Roman, Jacek tak, Kuimierz lwor, Eustachy Kojałłowicz i inni. 



Drugim z kolei teatrem, który przygotował „Zielonego Gila", był Teatr Komedii Muzycznej w Poznaniu. Pre
miera odbyła się tam w dniu 26 marca 1950 roku w reżyserii Jerzego Błocka. Dekoracje i kostiumy przygotował 
Andrzej Cybulski; choreografię Maksymilian Statkiewicz. Donnę Dianę grała Maria Życzkowska, Caramanchela 
Zygmunt Zintel i Kazimierz Brusikiewicz. 

Następne premiery „Zielonego Gila", obie w inscenizacji i reżyserii Z. Sawana, miały miejsce w Warszawie 
w roku 1950. 

Na scenie ówczesnego Teatru Nowego wspaniałą kreację Caramanchela stworzył, nieżyjący już dziś aktor Mie
czysław \ Borowy. Donnę Dianę grała Lidia Wysocka. Dekoracje przygotował Wojciech Zamecznik, kostiumy Miko
łaj Kiss•O'rski, choreografię zaś Leon Wójcikowski. Przez długie jeszcze miesiące, już w roku 1951, bawił warsza
wiaków '„Zielony Gil" na scenie Ludowego Teatru Muzycznego, 'gdzie Donnę Dianę w dalszym ciągu grał~ Lidia • 
Wysocka, a Caramanchelem był jego szczeciński wykonawca Kazimierz Petecki. Również w niektórych innych ro
lach Wystąpili uczestnicy prapremiery, jak np. Witold Kałuski i Tarpara Pasławska. Dekoracje opracował Wojciech 
Zamecznik, kostiumy były M. Kiss-Orskiego, a stronę choreograficzną przygotował Eugeniusz Wojnar. 

Ogółem, poczynając od premiery 11 czerwca 1950 roku - dano w Warsza\jie 315 spektakli „Zielonego Gila. 

W roku 1950 wystawił „Zielonego Gila" także Państwowy Teat~ Dolnośląski w Jeleniej Górze, gdzie Donnę 
Dianę grała Zuzanna Łozińska, a Caramanchela Jerzy Sobieraj. W innych rolach · wystąpili Tamara Ojdanowska, 
Stefan Rybarczyk, Bohdan Rzeszowski i inni. Reżyserował Paweł Bem, oprawę plastyczną przygotowali Anna Sze
liga i Tadeusz Rajkowski; ewolucje taneczpe Maria Kcysiewiczowa. 

Po „Zielonego Gila" sięgnął z powodzeniem również amatorski zespół sceniczny Powiatowego /Domu Kultury w 
Przemyślu, gdzie reżysel-e.wała J. Górska, a scenogrfię przygotował W. Geneja, korzystając z kostiumów Państwo
wego Teatru im. J. Sfowackiego w Krakowie. Premiera odbyła się dnia 24 czerwca 1951 roku. 

W Państwowym Teatrze im. Al. Węgierki w Białymstoku premiera „Zielonego Gila" odbyła się 8 października 
1951 roku. W roli tytułowej wystąpiła Jadw;iga Łagunówna. Reżyseria i opracowańie chereograficzne Lidii Wysoc
kiej, dekoracje i kostiumy W. Zameeznika i M. Kiss-Orskiego. 

W rokU 1952 odbyła się premiera „Zielonego Gila" w Teatrze Muzycznym w Łodzi w reżyserii Jerzego Me
runowicza . i scenografii Zenobiusza Strzeleckiego. Choreografa ratalii Lerskiej. W roli Donny Diany wystąpiła 
Ewa Krasiejko, później Irena Massalska. Charamanchelem by Jerzy Merunowicz i Kazimierz Zieliński. 

Także i nasz Teatr postanowił, udostępnić tę świetną komedię swoim widzom • . 
Ocenę naszych wysiłków pozostawiamy Wam, Droga Publiczności. 

Z. Gitejewaki 
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Obok normalnej swej działalności utrzymywano bezpo
średni kontakt z widzami przy pe.mocy 19 spotkań i dy
skusji, 83 porad repertuarowych i 92 prelekcji przed spek
taklami. Otrzymano szereg listów i wypowiedzi od widzów, 
np. z Szamotuł, Leszna i Włocławka. Za aktywne uczes
tnictwo w pracach SFOS Załogę Teatru odznaczono 
Srebrną Odznaką Odbudowy Warszawy. 

W kampani przed\tryborczej do Rad Narodowych · pra
cownicy Teatru wzięli czynny udział, dając między innymi 
27 występów specjalnych ekip ag.ta:cyjno- artystycznych 

To krótkie, statystyczne raczej, omówienie nie daje 
oczywiście pełnego obrazu pracy i<lcowo-artystycznej i o 
a"nnizacyjnej naszego Teatru w następnym progranue p 
staramy się to omówić szczegółowiej i bardziej analityci;
nie. Radzimy byśmy też znać Wasze głosy na ten temat. 

W tym celu zamieszczamy obok a n k i e t ę, kt61'1! 
cortco proeimy wypełnić i nadesłać na nasz adres; Ułatwi
cie nam w ten sposób ocenę naszej · działalności, lepiej po

namy Wasze tyczenia i upodobania, a w konsekwencji 
będziemy .mogli lepiej Wam służyć nas'zą Sztuką. 

A wi~ - piszcie do na 

DYREKCJA I ZESPół 
PAŃSTWOWEGO . TEATRU W GNIEtNlE ........____. __ __....._ __ ~.._.--............. ~----._.~-..._...--.,__ 

Za redakcjo pro-gramu: Zdzisław Giżejew1ki 
Foto Antoni Jeśmontowicz 
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