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„ZIELONY GIL" 

Dziwne są 'losy dzieł Tirsy de Molina (1584-1648). W „Uwodzicielu 
sewilskim" stworzył typ Don Juana, jeden z wiel·kich mitów ludzkości, 
którego sławę ugruntowały potem liczne wersje, nie tylko dramatyczne, 
i zaćm!ly pierwowzór, ale go nic przewyższyły. „MARCIE DEWOTCE" 
zawdzięcza Moliiere pomysł „świętoszka". Z ,,Zielonym Gilem" też 
wiele wyczyniano. Nawet Tuwim podpisał się pod nim jako autor. 
Stworzył Tirso przynajmniej kilka dzieł niezwykłych, parę uniwersal
nych typów ludzkich, które wciąż fascynują i inspirują. Korzystano 
z nich chętnie, przerabiano, pozostawiając autora coraz !bardziej w cie
n iu. Zadziwia u zakonnika tak głęboka znajomość psychiki i charakte
rów, taki realizm. 

Biografia jego skąpa jest w fakty, zawiera również wiele informacji 
niepewnych. Gabriel Tellez (bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko) 
urodził się w Madrycie, najprawdopodobn iej jako naturalny syn Pedro 
Telleza J iron a, księcia Osuny. Stąd bierze się ironia i cierpki ton w 
jego sądach o niesprawiedliwości społecznej. 

Pisał komedie pozostając w klasztorze mercedariuszy. Stworzył ich 
zapewne około czterystu (sam wyznał w 1621 roku, że ma trzysta), 
z których tyiko 86 zachowało się. Spory o autorstwo niektó
rych komedii, w tym najlepszych, przechylają się wyraźnie na jego 
korzyść. Większość znanych dziś utworów scenicznych wydrukował 
w 5 tomach w latach 1627-1636. 
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Był . -nauczycielem tedlogii, kaznodzieją, kontrolował • działalność mi
-sjonarską na San Domingo. Złoty wiek Hiszpanii, rozpoczęty całkowi
tym wyparciem Maurów •i zdobyciem Ameryki, wiek nieprawdopodo
·bnego 1bogacenia się i potęgi politycznej, kończył się. Pozostały pozory, 
.którym Hiszpania zawszięczała złoty wiek teatru. Madryt 12osiadał 
-wówczas 40 zespołów teatralnych, a komedie pisał nawet krffl Jrulilp IV: 

Nie dziwi więc zbytnio, że w epoce ogarniętej pasją teatralną zaj
mowano się twórczością sceniczną n~wet w k'lasztorze. Ale Ti?So pisał 
-w duchu zdecydowanie świeckim, który uznano za gorszący. Na skutek 
oskarżeń i ataków parokrotnie kierowano go do innych, odległych kla
.ntorów. 
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Widziano w nim najwybitniejszego przedstawiciela szkoły komedio
wej Lopego de Vega. Próby przewartościowania literatury hilszpań
skiej, podjęte w końcu XIX wieku, ustawiają go pomiędzy de Vega a 
Calderonem - jako trzeciego z wielkich komediopisarzy złotego wieklL 
Miejsce pośrednie wyznacza mu nie tylko data urodzenia. Jego kome
die zapowiadają barokowe dzieła Calderona. Pisał komedie intrygi, 
komedie charakterów i komedie relig,ijne. Wśród jego utworów są dwa 

niewątpliwie arcydzieła: "EL BURLADOR DE SEVILJLA" (Uw0dziciel 

sewi'lski) i "EL CONDENATO POR DESCONFIADO" (Potępiony za 
zwątpienie), czekające nadal na swe polskie odkrycie. Wydaje się jed

nak, że „DON GIL", któremu w podręcznikach literatury poświęca się 

za[edwie drobne wzmianki, bije na głowę oba arcydzieła ilością insce

nizacji i tłumaczeń, zwłaszcza w XX wieku. W ogóle nieporównywa

nie bardziej interesują nas dzisiaj jego komedie z pierwszego ok•resu 

twórczości: zdecydowanie świeckie, kipiące radością życia. 



Tirso 1był przede wszystkim niedościgniony w literaturze złotego 

wieku jako wirtuoz efektów, zdumiewający poetyckim bogactwem, fan

tazją ~ wdziękiem. Jego dowcip i ironia mają ogromną lekkość, ale 
potrafią być przy tym zjadliwe. Wnikliwą obserwacją psychologiczną. 

niezwykłą znajomością natury ludzkiej i namiętności 1góruje w swych 

najlepszych komediach nad Lopem de Vega i Calderonem. Szczególnie 

znajomością psychiki kobiet, które są u Tirsy zawsze jednostkami le

pszymi, silniejszymi i decydującymi o własnym losie. 

Interesuje go sprzeczność m'iędzy środkami a celem, zwłaszcza. 

w grze zwanej miłością. Powraca w różnycb wersjach do konfliktu 

między prawdą a złudzeniem - stąd tyle udawania, przebierania i ma

skowania w jego •komediach. W strategii .i stwarzaniu pozorów kobieta 

zwykle bywa u niego zręczniejsza i sprytniejsza i nie czekając na spra

wiedliwość boską, sama ją sobie oddaje, nie zawsze sprawiedliwą grą . 
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Temperament i odwaga - to, c0 cechuje Don Juana - wyróżnia 

także bohaterki Tirsy. Swym nieśmiałym, wręcz wyzywającym zacho

waniem ukazują one zarówno rozwiązłość epoki, jak i gorset obyczajo

wości i zależność kobiety od mężczyzny. Taka jest również bohaterka 

niniejszej komedii - dziewczyna ścigająca niewiernego kochanka 

w męskim przebraniu, w zielonych spodniach, i zmuszająca go do do

trzymania przysięgi. 



W 1615 roku "DON GIL DE LAS CALZAS VERDES" (Don Gil w z!e

lonych spodniach), napisany najprawdopodobniej rok wcześniej, został 

wystawiony na scenie. W tym samym roku ukazała się druk iem część 

druga "DON KICHOTA". Rok potem umarł Szekspir. 

„DON GIL" jest komedią intrygi, zdumiewającą maksymalijym wyko

rzystaniem pomysłu i wirtuozerią w opracowaniu. Intryga komedii' 

ograniczona została do manewrów miłosnych. Pozostałe przeszkody są 

nieistotne i autorowi nie zależało na zachowaniu prawdopodobieństwa 

w ich pokonywaniu. Jeśli osoby komedii tak łatwo dają się wyprowa

dzić w pole, a potem są tak mało zdziwione, że zostały oszukane, to 

sprawa konwencji. W niej tkwiły podstawy do zabiegu, którego podjął 

się Tuwim. !Polega on na przemianie komedii intrygi w komedię mu

zyczną. Zabieg to zresztą delikatny, przy zachowaniu szczegółów tekstu. 

Intrydze, która toczy się w takim szybkim tempie i tak się wciąż wikła, 

dzięki nieporównanym talentom Gila, że nie możemy złapać oddechu, 

Tuwim jeszcze dodał skrzącej się lekkości, ale jednocześnie uczynił ją 

bardziej 1błahą. Zdecydował o tym jednak gatunek komedi i muzycznej. 
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Wśród toczących się wydarzeń natrętnie brzmi motyw „siedemdzie

'Sięciu tysięcy dukatów" odsłaniający sprężyny. jakie poruszają utytuło

wanymi figurami. Sumy rent i zapisów powtarzane są wielokrotnie, 

według nich szacuje się siebie i ~nnych. To wszystko tkwiło w tekście 

i podtekście, ale Tuwim sprawił, że zabrzmiało ponownie jak satyra 

społeczna i krytyka moralności hida'lgów, kryjących swe prawdzi:ve 

oblicze za frazesami o honorze i cnocie. Satyryczny temperament i pro

ste, ludowe poczucie sprawiedliwości, cechujące twórczość Tuwima, a 

dopingowane ówczesnymi wymaganiami. doszły tu znów do głosu. 

Ludziom możnym przeciwstawiano, jako przy nich zacnych złodziei, 

n icponi i obwiesiów. Mieszanie pierwiastków tragicznych i komicznych 

znane było dobrze w teatrze złotego wieku, podobnie jak w teatrze el

żbietańskiej Anglii. Lope de Vega wprowadził do swych sztuk gr a

~ i os o - trochę błazna i niedojdę, a trochę hultaja, który reprezento

wał komiczną i prozaiczną stronę życia. 

Curriculum vitae Caramanchela nawiązywało świadomie do powie

ści łotrzykowskiej, do biografii ŁAZIKA Z TORMESU. Sługa Diany to 

już nawet nie plebejusz. On wszystko już robił, wszystko poznał, spy

chany całe życie na dno, wie, że tyle jego, co oszuka lub przypadkiem 

chwyci. Dorobił się gorzkiej i trochę cynicznej filozofii na własny 

użytek. Poznając w iecznie tę gorszą stronę, nie ma złudzeń, jaki jest 

świat, a mimo to nie traci radości życia. 



Takim pozostał Tuwimowski Caramanchel, choć znać na nim kaba
retowe doświadczenia poety. W uatrakcyjnieni'e tej postaci, wzbudzają

cej chyba więcj zainteresowaaia widowni niż precyzja intryg Dianyr 

włożył Tuwim najwięcej inwencj i, obdarzając ją znacznym zapasem 

dowcipów i pomysłowości. 

Ingerencje poety wykraczające poza swobodne, twórcze tłumaczenie 

mają charakter parodystyczny. Najwięcej cięgów dostał DON RICAR

DO (w oryginale DON JUAN; podobnie uległo zmianie imię Dońi Ju

any na Dona Diana). Postać najciekawszą a'le najbardziej psycholo

gicznie prawdopodobną, człowieka dręczonego niepokojami zazdrości, 

Tuwim obdarzył rysami farsowo-operetkowymi, które z trudem miesz

czą się w konwencji komedii. 

Tuwim, mający w dorobku wiele przeróbek komedii muzycznych, 

operetek i fars, dwukrotnie ,po wojnie pokazał swe umiejętnośc i w tym 

zakresie, adaptując „SŁOMKOWY KAPELUSZ" Labiche'a i „ZIELO

NEGO GILA". Komedia Tirsy była pierwszą adaptacją poetycką Tu

wima i nieoczekiwanie okazała się jego ostatnią adaptacją sceniczną. 

„ZIELONY GIL" stanowi rekapitulację doświadczeń poety w zakre

sie teatru i wyjście poza nie. Właśnie „GIL", a nie Nestroy, szalenie 

zabawny, lecz wzmacniany dowcipem z konserwy. Błyskotliwościil 

i lekkości'ą wiersza Tirso nie miał sobie równych, a przecież przejmując 

„GILA" okazał s i ę Tuwim adaptatorem n iezwykłym, żonglerem na pe

wno nie mniejszym. 

TADEUSZ JANUSZEWSKI 

(ze wstępu do książkowego wydan ia sztuki) 
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J-tudio, kłÓ-F-e daje x~an1ę 
Już jedenasty rok działa ,przy Teatrze Muzycznym w Gdyni Studio 

Aktorskie, powołane do życia - jako pi'erwsze w Pdlsce - ~rzez dyr. 

Danutę Baduszkową. W ciągu czterech lat kształci się tu odpowiednio 

wyselekcjonowanych, utalentowanych adeptów w sposób wszechstron

ny, odpowiadający wymaganiom stawianym aktorowi współczesnego te

atru muzycznego. 
- Kształcenie w zakresie aktorstwa, tańca, wokalistyki i umuzykal

nienia - nie wspominając o innych dyscyplinach - trwa cztery lata -

mówi kierownik administracyjny. Studia i jego wykładowczyni, Bogna 

Toczyska. Wśród ki lkunastu przedmiotów znajduje się nauka solfeżu, 

emisj i i śp iewu solowego, podstawowych zadań aktorskich, dykcji, 

utanecznienia, interpretacji poezji prozy. 





2.3-osobowy zespół pedagogiczny, to wybitni artyki i wykładowcy 

z Teatru „Wybrzeże", PWSM i Szkoły Baletowej - aktorzy, choreogra

fowie, wokaliści, kostiumolodzy, lektorzy. 
Studio nai.;ze, liczące obecnie 48 adeptów, ukończyło już 24 absolwen

tów, którzy zdali pomyśln~e egzamin przed komisją Ministerstwa Kul

tury i Sztuki'. Większość absolwentów Studia pozostaje w naszym te

atrze, inni znajdują pracę w teatrach dramatycznych i muzycznych na 

terenie całego kraju. 

Choć studia nie są łatwe (odbywają się przy jednoczesnej pracy ak

torskiej adepta) mamy zawsze mnóstwo zgłoszeń. Kandydaci wiedzą, że 

mają tu szanse wczesnego, artystycznego startu, że od pierwszych mie

sięcy pobytu w teatrze będą ipoddawani próbie sceny. 

Warunki przyjęcia? Mężczyźni - do 25 lat, kobiety - do 21 - ma

tura - dobry głos, muzykalność, 1bezbłędna dykcja, odpowiednia apa

rycja. Po trzecim roku studiów - absolutorium, rok czwarty - stażo

wy. I świadomość, że będą to trudne, wypełnione wyczel'!l>ującą pracą 

lata. 
Tak właśnie wyraził 1o jeden z adeptów Studia, zwracając się do dyr. 

Danuty BadusZJkowej w czasie uroczystości 10-lecia Studia Aktorskiego 

przy Teatrze Muzycznym: Dziękujemy Pani, że dała nam Pani szansę! 

·~ 

Henryk Bista 

Utalentowany aktor Teatru „Wybrzeże", dzięki telewizji i f·fimowi 

znany nie tylko publiczności Wybrzeża. Absdlwent Państw. Wyższej 

Szkoły Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie zostaje zaangażo

wany początkowo do warszawskiego Teatru Ateneum, z którego przenosi 

się do teatru lubelskiego. Od 1962 r. jest <:złonkiem zespołu aktorskiego 

Teatru „Wybrzeże", na scenie którego tworzy szereg znakomitych k·re

acji (m. in. rola Jagona w „Otellu" Szekspira, Łazarza w „Tll'agedyi o 

Bogaczu .i Łazarzu" Gdańskiego Anonima, Adwokata w „Maleńkiej Al'i

cji" Albeego, ostatnio - Gospodarza w „Weselu" Wyspiańskiego). 
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Jego wyraziste, rzetelne aktorstwo zdobywa sobie uznanie ipublicz
ności, przynosi szereg festiwa'lowych nagród (FTPP w Toruniu), oraz -
dwukrotnie - nagrodę im. Iwo Galla w teatralnym pleibiscycie publicz
ności! na najlepszego aktora roku w Teatrze .,Wybrzeże". 

Posiada również Henryk Bista na swym koncie szereg udanych ról 
telewizyjnych i f'i[mowych (nie wspominając już o radiowych słuchowi
skach). Po kreacj'i w telewizyjnym spektaklu „Jenny" wg CaldweUa, 
ostatnio - piękna rola ;por. Prohaski w filmie „Ptaki ptakom". 

Ze Studio Aktorskim przy Teatrze Muzycznym Henryk Bista współ
pracuje od 6 lat. Obecnie, wraz ze swą żoną - Urszulą Mordzewską -
Bista sprawuje opiekę artystyczną i pedagogiczną nad przedstawieniem 
dyiplomowym adeptów Studia. 

Urszula Mordzewska-Bista 

Absolwentka Państw. Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej ~ Te
atralnej ·ittn. L. Schillera w Łodzi. iPo studiach pełni funkcję kierow
nika artystyczneg0 i reżysera Teatru Młodego Widza w Lublinie. Po 
przyje2:dzie na W)'lbrzeże poświęca się pracy artystyczno-wychowawczej 
z młodzieżą szkół średnich i wyższych. (tu - szereg nagrodzonych na 
konkursach spektakli). 

Przed trzema laty otrzymuje za swą działalność nagrodę II st. Mini
stra Oświaty i Wychowania, przyznaną za wybitne osiągnięcia w pracy 
dy,daktycznej i wychowawczej. Od •kilku lat jest wykładowczynią 
w Studio Aktorskim przy Teatrze Muzycznym. 



- Sztuka ,,Zielooy Gil" - mówi Urszula Mordzewska - to świ~tny 
sprawdzian umiejętności naszych adeptów - ich talentów woka~nych, 

aktorskich ·i tanecznych, ich interpretacji wiersza · i prozy. Są w iej 

znakoml!tej sztuce elementy komediowe i dramatyczne, liryka i ironia. 
Tekst jędrny, ogromnie „aktorski" - a przy tym - świetna muzyka 

Markowskiego. :· 

Mamy nadzieję. że przedstawienie ,,Zielonego Gifa" przygotowane 

przez adeptów Studia przyniesie satysfakcję zarówno wykonawcom, jak 

i publicznośd. 

·-r>. ' 

To warto przeczytać 

Tirso de Molina - „ZIELONY GIL" 

Pi<;kne, bibliofolskie, ilustrowane przez Elżibietę Gaudasil'lską, wyda
nie (Czytelnik - 1976) najpopularniejszej sztuki hiszpańskiego doktora 
teologii i kaznodziei, Tirso de Maliny (1584-1648) - w przekładzie 

i adaptacji Juliana Tuwima, z obszernym słowem wstępnym Tadeusza 
Januszewskiego. Do didaskaliów włączone zostały uwagi Tuwima 
z marginesu autorskiego maszynopisu. 

Bolesław Fac - „ZAKONNICA DLA KSIĘCIA" 

„Zakonnica dla księcia" została wyróżniona na ogólnopolskim kon
kursi na sztukę teatralną , zor,ganizowaną w r. 1974 przez GTPS. Pierw
sza jej realizacja miała miejsce w Teatrze Polskiego Radia w progra
mie III (r. 1975). W programie wystąpili m. in. Stanisław Zaczyk (ksią-



--i.uowi.< ~ SiMPó(ł1~a'sl<rtł~.? 

--
żę Mestwin), Jerzy Kamas (Branim), Ignacy Machowski (Remus), 
Marian Kociniak (Błazen). 

Akcja tej sztuki rozgrywa się w XIII w. na ziemiach Pomorza Gdań
skiego. - Nie jest to sztuka historyczna - piesze we w;;tępie autor, 
znany gdański •liiterat - ale raczej fantazja na ·tematy historyczne, w 
której prawdziwy ma być jedynie ton opowieści - tragiczny i komicz
ny, w miarę podniosły i zwyczajnie rea'lny, bo tak się przeplatały losy 
tej ziemK 

Ll,ldwik Sempoliński! - „W :ELCY ARTYSCI MAŁYCH SCEN" 

Książka ta, to barwne wspomnienia znanego aktora, obejmujące 
lata 1909-1939. Ludwik Sempoliński - jedna z najbardziej popular
nych postaci. naszych scen - opisuje najwyibitniejsze gwiazdy i gwiazd
ki tzw. „lekkiej muzy": operetki, kabaretów, music-hallów. Bogaty 
materiał faktograficzny i anegdotyczny, interesujące wiadomości z tam
tych lat, świetna znajomość realiów, ciekawe i liczne fotografie składają 
się na książkę interesującą i cenną w historii „teatru małych form". Jest 
to jednocześnie - wedle słów autora - „historia współzawodnictwa 
operetki! i kabaretu". 

• 
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W SPRAWIE ZAKUPU BILETÓW NA PRZED

STAWIENIA NASZEGO TEATRU PROSIMY 

POROZUMIEWAĆ SIĘ Z DZ:IAŁEM ORGANI

ZACJI WIDOWNI. Tel. 21-78-16 
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Krzysztof Szymaniuk 

GRA KAMERALNY ZESPÓŁ MUZYCZNY 


