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Mniej płodny niż Lope 
de Vega, mniej głęboki 
od Calderona, przewyż
sza obu bezpośrednią 

znajomością ludzkich 
namiętności i psychiki, 
zwłaszcza kobiecej. Gó
ruje też nad nimi 
iskrzącym, błyskotli

wy:n dowcipem i swa
wolną ironią. Jest po
tężnym twórcą charak
terów i świetnym auto
rem komedii intrygi. 
(„.] Wielki dramaturg, 
a równocześnie powie
ściopisarz, gawędziarz, 

historyk i liryk [„ .] 

Komedię Tirsa świecką, 
jako ostrą krytykę spo
łeczną, podsyca scepty
cyzm i rozczarowanie, 
które są zwiastunami 
baroku. Zespala w niej 
dwa światy: świat cu
downości i świat realny, 
ludzki, religię i życie w 
formie ludowej i baro
kowej. Rzuca sceptycz
ne spojrzenie na społe
cze ·ństwo i trafnie je 
ocenia. Jego .ironia, głę
bokie ujęcie pycholo
giczne typów, ich barw
nosc i różnorodność, 

sąd ogólny o społeczeń

stwie pochodzą ze źró

deł bezpośrednich. Wy
~~Pi~~~~~~~~~ nikają z warunków ży-

cia i osobistego do
świadczenia autora, ja
kiego nabył w podró
żach po Hiszpanii i 
Ameryce, w stosunkach 
z ludźmi, przez żywy 

kontakt z teatrem. 

STEFANIA 
CIESIELSKA-BORKOWSKA 
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gniew 

miłość połqczq 
. 

kobiecie się w 
iedno p iekło, 

nie ma takiei przeszkody, 

którei by na drod ze 

do swego celu 

nie usunęła . 
DIANA 



W ŚWIATKU 
INTRYG 
MAŁYCH 

I DUŻYCH 

EWA MORON 

W historii teatru istnieje galeria utworów, które stale są 
obecne w repertuarze. Poddawane przeróbkom, odczyty
wane przez pryzmat zmieniającej się współczesności ciąg
le powracają na teatralne afisze. Jednyn; z ~lasyczn17~h 
przykładów takich nieustannych powrotow Jes: własme 
Zielony Gil Tirsa de Molina, grany z powodzemem przez 
ostatnich czterysta lat w Europie i za Oceanem, a od 
roku 1950, dzięki wspaniałemu, poetyckiemu pr~ekła 
dcwi Juliana Tuwima, dobrze znany naszym rodzimym 
widzom. 
O tajemniczym autorze Don Gila w zielonych spod.niach 
informacje biograficzne są nader skąpe. Był dommema
nym synem Telleza Jirona, księcia Osuny; data jego uro
dzin jest dość problematyczna i stanowi ciągle jeszcze 
przedmiot sporów. Podaje się lata 1570, 1571, 1584 -
właściwą jest prawdopodobnie ostatnia z dat. Wiadomo, 
że w roku 1600 wstąpił do nowicjatu w klasztorze 
w Guadalajarze, a w następnym złożył śluby zakonne. 
Przebywał w klasztorach w Toledo, Madrycie, Salaman
ce, prowadził działalność misjonarską na Haiti i na San 
Domingo. Ostatnie lata życia poświęcił zainteresowaniom 
historycznym, będąc kronikarzem Kastylii. Zmarł w roku 
1648 jako przeor zakonu Mercedariuszy w Sorri. 
Zagadką pozostaje fakt, dlaczego zajął się twórczością 
literacką dopiero jako duchowny, zwłaszcza, że pisał ko
medie o charakterze wybitnie świeckim. 
Tirso de Molina był wnikliwym i niezwykle ostrym 
w swoich sądach obserwatorem rzeczywistości społecznej 
i zjawisk etyczno-moralnych współczesnego sobie społe
czeństwa hiszpańskiego. Komediowy pazur Tirsa sięga 
bardzo głęboko i nie oszczędza najbardziej intymnych 
pokładów ludzkiej duszy. Zapewne nie jedna tajemnica 
konfesjonału posłużyła mu jako fascynujący materiał 
dramaturgiczny. 
Fakt, że jako duchowny dość bezceremonialnie rozpra
wiał się ze świeckimi nami~tnościami, nie przysparzał mu 
przyjaciół zarówno w kołach dworskich, jak i wśr~d 
kleru. W roku 1625 komisja dyscyplinarna przy radzie 
królewskiej skazała „mnicha imieniem Tellez" na za
mieszkanie w odległym klasztorze za sianie zgorszenia 
pisanymi przezeń komediami. Przekorn~ n_inich nie z~e
zygnował jednak ze swojego upodobama i. i:>odo~mo J,e: 
szcze kilkakrotnie wędrował z powodu swoJeJ tworczosc1 
na odludzie. N a pisał około trzystu, a niektórzy badacze 
podają nawet liczbę czterystu utworów świe~kich prze~ 
znaczonych dla teatru. Był także poetą. Z teJ ogromne] 
liczby zachowało się około osiemdziesi.ę~iu utvv_oró~, 
z których najbardziej znane to „Uwodziciel Sewilski ·, 
„Pobożna Marta", „Skazany za niewiarę". 

... spędził życie 
w klasztorze, 

co mu nie przeszkodziło 
w stworzeniu 

licznych arcydzieł literackich, 
ogłaszanych pod pseudonimem 

Tirso de Molina. ( ... ) 
Porównywano go do Musseta 

ze względu na dar 
do finezyjnej analizy psychologicznej; 

jego dramaty religijne i biblijne, 
historyczne i obyczajowe 

wyróżnia 
przede wszystkim umiejętność 

stwarzania charakterów, 
a zwłaszcza -

rzecz rzadka u zakonnika -
typów i postaci kobiecych. 

Humor słowny, 
urok akcji komediowej, 

traktowanej przez autora 
z lekką ironią, 

barwne i ruchliwe sceny 
przeplatane baletem -

oto dalsze cechy 
charakterystyczne 

dramaturgii 
Tirsa de Molina. 

MARIA STRZAŁKOWA 



Tirso de Molina jest wspaniałym twórcą żywych teatral
nie charakterów ludzkich i mistrzem w prowadzeniu ko
mediowej instygi. Jednak zwarte dramaturgicznie utwo-· 
ry, o błyskawicznie rozwijającej się akcji, utwory pisane 
z dużym wyczuciem praw sceny porywały publiczność 
nie tylko mistrzostwem formalnym. Tirso de Molina znał 
doskonale namiętności i przywary swoich bliźnich, i na 
scenie nie oszczędzał nikogo. Ostre pióro świetnego 
obserwatora życia ujawniało się z całą ostrością. 
Był bezlitosny w ukazywaniu ludzkich słabości, jego 
obsesją jednak stała się demaskacja pozorów. „Tirsa de 
Molina interesuje ciągły konflikt między istotą rzeczy 
a pozorami, między środkami a celem - pisała w ko
mentarzu do Zielonego Gila Stefania Ciesielska-Borkow
ska - Dlatego przebiera kobietę za mężczyznę, każe 
nieśmiałym udawać odważnych - bawi go przezwycię
żanie pozorów i robi to niezwykle zręcznie." 
Zielony Gil jest właśnie takim typowym przykładem ko
medii intrygi, w której główna bohaterka przywdziewa 
strój męski po to, aby swobodnie, bez rzadnych przeszkód 
ze strony otoczenia móc zdemaskować niewiernego ko
chanka, ponad przysięgę małżeństwa przedkładającego 
znaczny posag kolejnej kandydatki na żonę. Doria Diana 
(jak chce Tuwim) czy też Dona Juana z autorskiej, Tirso
wej wersji komedii, z niebywałą, wręcz prestidigitator
ską zręcznością prowadzi swój zamiar do celu. Zielony 
Gil kończy się - jak każe komediowy zwyczaj -
szczęśliwie. 

Ta urocza komedia powstała około roku 1614 i jak więk
szość utworów Tirsa de Molina, osadzona jest bardzo 
mocno w realiach obyczajowych Hiszpanii wieku złotego, 
słynnej z rozluźnienia obyczajów. 
Zielony Gil kryje w sobie również pewną tajemnicę, 
która stała się dość brzemienna w skutkach dla losów 
Europejskiej kultury. Jest czymś w rodzaju wprawki do 
napisania „Uwodziciela Sewilskiego'', wprowadzającego 
do europejskiej literatury stary hiszpański mit o Don 
Juanie. Z legendy hiszpańskiej wzięty został nie tylko 
motyw wiecznego uwodziciela, skupiającego wokół siebie 
roje kobiet, motyw szczególnego kultu pieniądza, owych 
„siedemdziesięciu tysięcy dukatów", które pobrzękują 
w uszach bohatera, rozgrzesza.ią go z win przeciwko ho
norowi szlachcica i kawalera, ale i skłonność do intryg 
nie przebierających w środkach po to, aby osiągnąć 
upragniony cel. 
Zielony Gil jest tylko wariacją na temat. W pełnym 
kształcie mit o Don Juanie wykorzystany został w pow
stałym później „Uwodzicielu Sewilskim". „Z biegiem 
czasu zagadnienie Don Juana uległo ewolucji - pisze 
S. Ciesielska-Borkowska - [.„] Toteż dziś inaczej poj
mujemy Tirsowego Don Juana. Dla współczesnych mu 
był uosobieniem kipiącej zmysłowości włoskiego Rene
sansu, zrywającym z moralnością średniowieczną, by 
użyć renesansowych rozkoszy. Przyjemność i ból równo
cześnie, życie i śmierć, nadmiar i kontrast, to znów 
w nim motywy barokowe. Ale nam się wydaje Don Juan 
więcej estetą i wielbicielem piękna niż przewrotnym 

Taką świetną mam znajomosc 
!?pryt11ych sztuk, gdy chcę coś zdobyć, 
Ze powinien Król Jegomość 
Dyplomatę ze mnie zrobić. 
By osiągnąć cel zabiegów, 
Działam tak jak oni: oto 
Puszczam w ruch intrygę, złoto, 
Podstęp, fałsz i chytrych szpiegów. 

DIANA 



uwodzicielem, intelektualistą [ ... ] Tragizm Don Juana po
lega na tym, że jest w ciągłej pogoni za prawdziwym 
szczęściem, którego znaleźć nie może, bo ciągle kochany, 
nigdy sam nie kocha, bo kochając wszystkie kobiety, 
nie kocha jednej". Dopiero w „Uwodzicielu Sewilskim" 
Tirsa pojawiają się cechy, których brak zarówno Doni 
Juanie czyli Doiil Dianie, jak i Don Juanowi (Don Mar
tinowi) skupiającym wespół cechy hiszpańskiego boha
tera, cechy odwagi i szacunku dla raz danego słowa. 
Dziś już niewielu pamięta o tym, że to właśnie Tirso de 
Molina był tym pierwszym, który literacko wykorzystał 
mit o Don Juanie. „Uwodziciel Sewilski" nie odznaczał 
się zresztą - jak twierdzą znawcy przedmiotu - spec
jalnymi walcrami dramaturgicznymi. Przez długi okres 
poddawano również w wątpliwość autorstwo „Uwodzi
ciela Sewilskiego". Autorzy późniejszych epok, często 

i chętnie wykorzystujący postać kawalera z Sewilli, 
robili to sprawniej i ciekawiej dramaturgicznie. 
Lista utworów z postacią Don Juana w tytule jest długa 
i obejmuje właściwie wszystkie epoki literackie, nie 
wyłączając współczesności: poprzez Moliera, Goldoniego, 
Puszkina, Byrona, G. B. Shaw, aż do Horvatha, Frischa, 
Vaillanda. 
Lekki i dowcipny Zielony Gil oparł się działaniom czasu 
i grany był w teatrach nieprzerwanie chyba od czterech 
wieków. Prapremiera polska Gila odbywała się jednak 
z dość dużymi oporami. 
Jeszcze przed wojną, w latach dwudziestych komedią in
teresował się Edward Boye. W liście skierowanym do 
Juliana Tuwima pisał o spektaklu oglądanym w teatrze 
monachijskim i zwierzał się ze swoich planów związa
nych z przykładem: „Zwracam się do pana z następującą 
propozycją. [ ... ] Don Gila to zielonych spodniach zrobit~ 
wspaniałym ośmiozgłoskowcem w ciągu sześciu tygodni 
[ ... ] Niechże pan zechce ze swej strony łaskawie zgodzić 
się na trzy warunki następujące: Don Gila w zielonych 
spodniach oddam do kabaretu, pan doda kilka swych 
wspaniałych dowcipów, podpiszemy razem: Edward Boye 
tłumacz, adaptacja Julian Tuwim. Zgoda?" 
Tadeusz Januszewski, który Zielonego Gila przygotował 
do druku, we wstępie do wydania śledzi dalsze losy przy
gody z jego wystawieniem. Nie wiadomo, jaka była od
powiedź Tuwima i czy Edward Boye tłumaczył tekst na 
zamówienie Zbigniewa Sawana, ówczesnego dyrektora 
Teatru Malickiej w Warszawie. Tuwim do spółki nie 
przystąpił i Boye sam dokonał przekładu. Po wojnie 
egzemplarze tego tłumaczenia zaginęły. W roku 1948 
Sawan wrócił do tamtego pomysłu i namawiał Juliana 
Tuwima do dokonania przekładu. 
Premiera Tuwimowskiego Zielonego Gila odbyła sią 

w teatrze szczecińskim kierowanym przez Sawana 
12 stycznia 1950 roku w jego reżyserii, ze scenografią 
Mikołaja Kiss-Orskiego i z muzyką Marka Andrzejew
skiego. W roli Dońi Diany wystąpiła Lidia Wysocka. 
Od premiery w roku 1950 Zielony Gil jest praktycznie 
ciągle obecny na naszych scenach. Rewelacyjny przekład 
Tuwima, wyciskający na tekście autorskie piętno poety, 
dodał komedii nieoczekiwanych barw i blasków. 

• 

ł 

Szlachcic może uwieść , rzucić, 
Szlachcic może list sfałszować, 
Może nawet gilem zostać, 
Żeby posag upolować , 
Ale kiedy z krwi szlacheckiej 
Nowy szlachcic ma się zrodzić, 

Nowy szlachcic, który dalej 
N ową szlachtę będzie płodzić -
Szlachcic zaraz szlachetnieje 
I szlachetnie, po szlachecku 
Wraca, aby hołd szlachcica 
Szlacheckiemu złożyć dziecku. MARTIN 
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JULIAN TUWIM 

TUWIMOWSKA 
ADAPTACJA 
„ZIELONEGO 

rys . E ryk L ip lf1ski 

GILA" TADEUSZ JANUSZEWSKI 

[ ... ] Don Gil jest komedią intrygi, zdumiewającą 
maksymalnym wykorzystaniem pomysłu i wirtuo
zerią w opracowaniu. 
Intryga komedii ograniczona została do manewrów 
miłosnych. Pozostałe przeszkody są nieistotne 
i autorowi nie zależało na zachowaniu prawdopodo
bieństwa w ich pokonywaniu. Jeśli osoby komedii 
tak łatwo dają się wyprowadzić w pole, a potem są 
tak mało zdziwione, że zostały oszukane, to sprawa 
konwencji. W niej tkwiły podstawy zabiegu, którego 
podjął się Tuwim. Polega on na przemianie komedii 
intrygi w komedię muzyczną. Zabieg to zresztą deli
katny, przy zachowaniu szczegółów tekstu. Intrydze, 
która toczy się w tak szybkim tempie i tak się wciąż 

CARAMANCHEL 

ciężkie były moje ostatnie 
m1es1ące . Bez domu, bez 
chleba„. Cała pociecha, że 
prawo w Hiszpanii jest tak 
majestatycznie bezstronne, 
że zezwala spać pod mos
tem, żebrać na ulicy i kraść 
chleb nie tylko ludziom 
biednym, ale i bogaczom. Ta 
równość jest czymś wzru
szającym„. 



wikła, dzięki nieporównanym talentom Gila, że 
nie możemy złapać oddechu, Tuwim jeszcze dodał 
skrzącej się lekkości, ale jednocześnie uczynił ją 
bardziej błahą. Zdecydował o tym jednak gatunek 
komedii muzycznej. 
Pomysł umuzycznienia nie był nowy ani w dziejach 
Don Gi.la, ani w dotychczasowej twórczości poety. 
Z wyjątkiem Płaszcza, według Gogola, wszystkie 
opracowania i adaptacje Tuwimowskie miały w 
efekcie dać widowiska muzyczne. 
Dalsze zabiegi poety zmierzały do odświeżenia tek
stu. Dodatkiem Tuwimowskim jest scena 2 aktu III 
- wielki monolog Caramanchela zlepiony z samych 
dowcipów. Usunął poeta natomiast scenę, w której 
Martin żalił się niebu, monolog zastępując pantomi
mą na początku sceny XVI aktu III. Poza tym za
chowuje wiernie przebieg zdarzeń, kolejność wszyst
kich scen (tylko parę mechanicznie łączy), oddaje 
dość dokładnie treść dialogów, a jednocześnie nie 
krępuje się oryginałem. Prowadzi często dialog sa
modzielnie ulegając własnym pomysłom, idąc za 
dowcipem i rozbijając przy okazji dłuższe wypo
wiedzi. Jednocześnie wprowadza ciągłą zmianę ryt
miki, ogromną różnorodność wiersza, a część tekstu 
tłumaczy prozą. 
Wśród toczących się wydarzeń natrętnie brzmi mo
tyw „siedemdziesięciu tysięcy dukatów" odsłania
jący sprężyny, jakie poruszają utytułowanymi figu
rami. Sumy rent i zapisów powtarzane są wielo
krotnie, według nich szacuje się siebie i innych. 
To wszystko tkwiło w tekście i podtekście, ale 
Tuwim sprawił, że zabrzmiało ponownie jak satyra 
społeczna i krytyka moralności hidalgów, kryjących 
swe prawdziwe oblicze za frazesami o honorze 
i cnocie. Satyryczny temperament i proste, ludowe 
poczucie sprawiedliwości, cechuje twórczość Tuwi
ma, a dopingowane ówczesnymi wymaganiami, do
szły tu znów do głosu. 
Ludziom możnym przeciwstawiano, jako przy nich 
zacnych - złodziei, nicponi i obwiesiów. Miesza
nie pierwiastków tragicznych i komicznych znane 
było dobrze w teatrze złotego wieku, podobnie jak 
w teatrze elżbietańskiej Anglii. Lope de Vego wpro
wadził do swych sztuk gracioso - trochę błazna 
i niedojdę, a trochę hultaja, który reprezentował 
komiczną i prozaiczną stronę życia. Curriculum vitae 
Caramanchela nawiązywało świadomie do powieści 
łotrzykowskiej, do biografii Łazika z Tormesu. Słu
ga Diany to już nawet nie plebejusz. On wszystko 
już robił, wszystko poznał, spychany całe życie na 
dno, wie, że tyle jego, co oszuka lub przypadkiem 
chwyci. Dorobił się gorzkiej i trochę cynicznej filo
zofii na własny użytek. Poznając wiecznie tę gorszą 
stronę, nie ma złudzeń, jaki jest świat, a mimo to 
nie traci radości życia. 
Takim pozostał Tuwimowski Caramanchel, choć 
znać na nim kabaretowe doświadczenia poety. 
W uatrakcyjnienie tej postaci wzbudzającej chyba 

Gdy iuż posag 
zapewniony, 

Rezygnuie się 

z honoru ... 

Szlachcic cofa 
. 

przyrzeczenie 

I nie iedzie 
do klasztoru. 

MARTIN 



więcej zainteresowania widowni, niż precyzja intryg 
Diany, włożył Tuwim najwięcej inwencji, obdarza
jąc ją znacznym zapasem dowcipów i pomysłowości. 
Ingerencje poety wykraczające poza swobodne, 
twórcze tłumaczenie mają charakter parodystyczny. 
Najwięcej cięgów dostał Don Ricardo (w oryginale 
Don Juan; podobnie uległo zmianie imię Doni Juany 
na Dona Diana). Postać nieciekawą, ale najbardziej 
psychologicznie prawdopodobną, człowieka dręczo
nego niepokojami zazdrości, Tuwim obdarzył rysami 
farsowo-operetkowymi, które z trudem mieszczą sią 
w konwencji komedii. Od Tuwima pochodzą cechy 
obiegowo hiszpańskie w wydaniu parodystycznym: 
tasiemcowe nazwisko Ricarda, jego przekleńshva 
czy prześciganie się Pedra i Martina w uprzejmo 
ściach na początku sceny 3 aktu I. 
Istnieje obiegowa opinia, że Tuwim odświeżał stare 
teksty wtykając w nie własne dowcipy jak rodzyn
ki. Stosunek poety do tekstów był bardzo niejedno
lity, mimo kilku wyraźnych linii w jego scenicznych 
opracowaniach. Jako że dowcip nie zawsze rodzi siG 
na zamówienie, a Tuwim miał warsztat rozbudowa
ny niebywale, miał również swój magazyn dowci
pów. Zachował się taki zbiór pomocniczy do ostat
nie] i nie ukończonej adaptacji farsy Nestroya. 
W Zielonym Gilu można również wskazać zwroty 
pochodzące z jakiejś nie zachowanej kartoteki. Ro
dzaj dowcipu, który przeważał w wielu wcześniej
szych opracowaniach: my lenie słów o podobnym 
brzmieniu i zupełnie różnym znaczeniu - nie wy
stępuje, błyskotliwa definicja pojawia się raz (defi
nicja filantropa), kilka razy spotykamy wywrócony 
tytuł „ekscelencjo". Pojawiają się nowe triki: przy
sięgi Caramanchela i zaklęcia Ricarda. Ale przecież 
nie te nieliczne rodzynki czy triki farsowe nadają 
ton opracowaniu, lecz niecodzienna nawet u Tuwima 
językowa „giliada" i „gilomatias", giętkość i migot
liwość słowa. Decyduje inwencja językowa wyrasta
jąca z tekstu, a nie przylepiona. 
Tuwim, mający w dorobku wiele przeróbek komedii 
muzycznych, operetek i fars, dwukrotnie po wojnie 
pokazał swe umiejętności w tym zakresie adaptując 
Słomkowy kapelusz Labiche' a i Zielonego Gila. Ko·· 
media Tirsy była pierwszą adaptacją poetycką Tu
wima i nieoczekiwanie okazała się jego ostatnią 

adaptacją sceniczną. 

Zielony Gil stanowił rekapitulację doświadczeń 
poety w zakresie teatru i wyjście poza nie. Właśnie 
Gil, a nie Nestroy, szalenie zabawny, lecz wzmac
niany dowcipem z konserwy. 
Błyskotliwością i lekkością wiersza Tirso nie miał 
sobie równych, a przecież przejmując Gila okazał 
się Tuwim adaptatorem niezwykłym, żonglerem na 
pewno nie mniejszym. [ ... ] 

Przedruk z: Tirso de Molina, Zielony Gil, 
W-wa 1976, s. 6-11. 

TEATR SLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 40-003 KATOWIC E, 
RYNEK 2. Telefony centrali: 58-72-51, 58-72-52, dyrekcja i sekretariat: 59-89-76, 
organizacja widowni : 58-89-67, kasa biletowa: 59-93-60. zastępca dyrektora 
KRYSTYNA SZARANIEC, główny księgowy CEZARY GRZYB, kierownik mu
zyczny HALINA KALINOWSKA, koordynator pracy artystycznej BOGUMil.A 
KUR CAB, kierownik organizacji widowni WIESLA W PYT LAS IŃSKI. 

Kierownik techniczny BOGDAN CHOMIAK, główny elektryk JERZY HOLOWKA. 
Kierownicy pracowni technicznych: elektroakustycznej ZBIGNIEW ZBOROWSKI, 
oświetlenia EUGEN.IUSZ GRZONDZIEL, krawieckiej damskiej EWA KERGER . 
krawieckiej męskiej STANISŁAW KLECKI, puukarskiej MAlllA BEM, szew
skiej JOZEF WILK, tapicerskiej JERZY RAJWA, stolarskiej ANTONI JUR
KIEWICZ, m a larskiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK; rekwi7ytor KAZI
MIERZ RAWSKI, brygadier sceny ANDRZEJ BUGAJSKI. 

W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA 

ALOJZY FELIŃSKI 

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA 
Scenografia: 
WIESŁAW LANGE 

Reżyseria: 
JAN SYCZ 

Muzyka: 
KRZYSZTOF KUPLOWSKI 

SCENA KAMERALNA 

PLATON 

OBRONA SOKRATESA 
Scenografia: 
JERZY MOSKAL 

Kostiumy: 
D ANUTA KNOSAŁA 

Scenografia: 
LILIANA JANKOWSKA 

MAKSYM GORKI 

MIESZCZANIE 

Konsultacja dramaturgiczna: 
JERZY ADAMSKI 

W PRZYGOTOWANIU: 

Scenografia: 
ALICJA KURYŁO 

JAMES JOYCE 

WYGNAŃCY 

Reżyseria: 
ZOFIA PETR! 

MICHAŁ PAWLICIG 

Muzyka : 
BOGUMIŁ PASTERNAK 

--~ 

Reżyseria: 
STEF ANIA DOMAJSISKA 

Muzyka: 
HALINA KALINOWSKA 

Reżyseria: 
JAN SYCZ 

W programie wykorzystano rysunki 

ELŻBIETY GAUDASIŃSKIEJ 
do „Zielonego Gila" wydanego nakładem „Czytelnika" w roku 1976. 
Wachlarze pochodzą ze Zbiorów Czartoryskich Muzeum Narodowego 

w Krakowie. 
Współpraca fotograficzna 
JAN HANUSI!( 
Redaktor techniczny 
STEFAN BARCZAK 

Redakcja programu 
EWA MOROJSI 

Opracowanie graficzne 
JERZY MOSKAL 

Przedsprzedaż biletów na 15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa 
Teatru (Katowice, R ynek 2). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz ponie
działków) w godzinach od l o.oo do 13.30 i od 15.30 do 19.00. W niedziele od 16.00 
do 19.00 i dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem w przypadku rozpo
częcia przedstawienia przed godziną 16.00. 

CENA ZL 20,-



TEATR ŚLĄSKI IMIENIA STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

Dyrektor 
i kierownik artystyczny 

JERZY ZEGALSKI 

Kierownictwo literackie 

EWA MOROŃ 
MAREK PIEKUT 

o 
SEZON TEATRALNY 1981/82; PREMIERA W STYCZNIU 1982 ROKU 

zielony 
Oil 

TIRSO 
DE 

MOLINA 

(„DON GIL DE LAS CALZAS VERDES") 
PRZEKŁAD I ADAPTACJA: JULIAN TUWIM 

OBSADA: 

Dona Diana • JOANNA BUDNIOK-MACHERA 

Qui.in tana • WOJCIECH LEŚNIAK 

Caramainchel • ADAM BAUMANN 
Dcm Martin • MIROSŁAW KRAWCZYK 

Don Pedro • ROMAN MICHALSKI 

Osorio • JERZY KUCZERA 
Dona Inez • MAŁGORZAT A PIEKL US 

Don Rica.rdo • WIESŁAW SŁAWIK Dona Clara • KRYSTYNA WIŚNIEWSKA-SŁAWIK 

Don Antonio • JACENTY JĘDRUSIK 

Alguasil • JERZY Gł.YBIN 

oraz zespół muzyczny pod kierownictwem HALINY KALINOWSKIEJ 
(fortepian), w składzie: STANISŁAW DZIEDZIC (trąbka), JERZY JA
ROSIK (flet), ARTUR KONWIŃSKI (gitara prowadząca) , PIOTR 
PROIIJKO (saksofon), WOJCIECH PROŃKO (gitara basowa), ULRYK 
ZGRAJA (instrumenty perkusyjne). 

REŻYSERIA: 

JOZEF CZERNECKI 
SCENOGRAFIA : 

ANNA FRANTA 
MUZYKA. 

MAREK ANDRZEJEWSIH 
CHOREOGRAFIA: 

HENRYK KONWIŃSKI 
OPRACOWANIE MUZYCZNE: 

HALINA KALINOWSKA 
ARANŻACJA PIOSENEK: 

JERZY JAROSIK 

ASYSTENT REŻYSERA: 
JERZY KUCZERA 

ASYSTENT CHOREOGRAFA: 
JAROSŁAW $WITAŁA 

INSPICJENT: 
MAŁGORZATA NOWAK- PODSIADŁO 

K O NTROLA TEKSTU: 
ANNA ZYCHEWICZ 

Przy wydaniu programu tea tralnego skład wykonała linotypistka w. Kubacha . 
Strony do druku zmontował : zecer M. Grąglewski. Druk wykonali maszyniści 

typograficzni: J . Cha b row ski i H . p ;echulik. 
ZGK 2, za m. 6038/82 - 1tl00 - B-15 


