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Tirso de Molina 

(Don Gil de las calzas verdes) 
Komedia muzyczna w trzech aktach 

Przekład i adaptacja 

JULIANA TUWIMA 

Reżyseria i choreografia: 

HENRYK KONWIŃSKI 



DOŃA DIANA 
QUINTANA 
CARAMANCHEL 
DON MARTIN 
DON PEDRO 

~ OSORIO 
DOŃA INEZ 
DON RICARDO 
DOŃA CLARA 

DON ANTONIO 
ALGUASIL 
V AL VIDIESCO 

- EWA KOPCZYŃSKA 
- ADAM KOPCIUSZEWSKI 
- WOJCIECH LEŚNIAK 
- DARIUSZ NIEBUDEK 
- ANDRZEJ ŚLEZIAK 
- STANISIAW SKRZYŃSKI 
- KRYSTYNA GA WROŃSKA 
-VZBIGNIEW LERACZYK 
- DOROTA BIAŁY-WIECZOREK 
- VIOLETTA ZAJĄC 
- GRZEGORZ KRAWCZYK 
- ZYGMUNT BIERNAT 
- STANISŁAW EDWARD MOŁEK 

ZESPÓL MUZYCZNY: 

Halina Kalinowska, Artur Konwiński, Henryk Gediga, Jan Ryfa, Leszek Wiśniewski 
Rzecz dzieje się w Madrycie. 
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REiYSERIA I CHOREOGRAFlA: 

HENRYK KONWIŃSKI 

SCENOGRAFlA I KOSTIUMY: 

BARBARA PTAK 

MUZYKA: 

ANDRZEJ MARKOWSKI 
HALINA KALINOWSKA 

ARANżACJA I KIEROWNICTWO MUZYCZNE: 

HALINA KALINOWSKA 

WSPÓŁPRACA REŻYSERSKA: 

ZBIGNIEW LERACZYK 

ASYSTENT CHOREOGRAFA: 

JAROSLA W ŚWIT ALA 

INSPICJENT: SUFLERKA: 

Stanisław Edward Mołek Violetta Zając 

AUTOR ZIELONEGO GILA 
TIRSO DE MOLINA, to pseu

donim literacki Gabriela Telleza, 
o którym mówiono, że był do
mniemanym bastardem hrabiego 
Osuna, urodzonym prawdopodob
nie w 1584 roku. 

Historycy literatury hiszpań
skiej zauważają, że częste zarzuty 
pod adresem niesprawiedliwości 
społecznej w utworach TIRSA 
DE MOLINA pozostają w związ
ku z jego własną sytuacją rodzin
ną. 

Jako student Uniwersytetu w 
Alcala, TIRSO DE MOLINA, w 
1600 roku wstąpił do głośnego w 
owym czasie zakonu - Nuestra 
Senora de la Merced (Zakon Mat
ki Boskiej Łaskawej). Sława i po
pularność zakonu wynikały stąd, 
że od dawna trudnił się wykupy
waniem jeńców wojennych i wię
źniów, przeważnie z rąk arabskich 
i tureckich a także korsarzy. 

TIRSO DE MOLINA, przyszły 
komediopisarz był zrazu misjona
rzem zakonu Nuestra Senora de la 
Merced. Niebawem powołany zo
stał do godności przeora merce
dierów w Madrycie, zaś następnie 
wybrano go superiorem klasztoru 

w Soria. Tu spędził ostatnie lata 
swego życia, tu też zmarł w 1648 
roku. 

Zarówno pod względem chro
nologii - w dziejach rozwoju dra
matu klasycznego - jak pod 
względem wartości artystycz
nych, TIRSO DE MOLINA zaj
muje miejsce pośrednie między 
Lopem de Vega i Calderonem. 
Stanowi on pomost między styla
mi jakie reprezentują obaj drama
turdzy. 

W powolnym procesie próby 
nowej oceny teatru hiszpańskiego, 
rozpoczętym w okresie europej
skiego romantyzmu, literackie za
sługi TIRSA DE MOLINA zosta
ły uwydatnione dopiero przy koń
cu ubiegłego wieku. Począwszy 
od tej chwili, zaczyna się doceniać 
główne zalety jego teatru: jasność 
ekspozycji, psychologiczną prze
nikliwość rysunku charakterów, 
myślowąprecyzję i ciętość satyry, 
fantazję i wdzięk niektórych jego 
komedii. 

Teatr TIRSA DE MOLINA ce
chuje również poetyckie bogac
two, przejawiające się bardziej w 
wyrażaniu wigoru, niżeli uczuć. 

Red. 
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MARIA STRZAłKOWA 

TIRSO DE MOLINA 
Humor słowny, urok akcji komediowej 

Porównywano go do Musseta ze 
względu na dar finezyjnej analizy 
psychologicznej; jego dramaty reli
gijne i biblijne, historyczne i obycza
jowe wyróżnia przede wszystkim 
umiejętność stwarzania charakterów, 
a zwłaszcza - rzecz rzadka u zakon
nika - typów i postaci kobiecych . 
Humor słowny, urok akcji komedio
wej, traktowanej przez autora z lek
ką ironią, barwne i ruchliwe sceny 
przeplatane baletem - oto dalsze ce
chy charakterystyczne dramaturgii 
TIRSA DE MOLINA. 

Przypisuje się ternu pisarzowi dra
mat „Potępiony za zwątpienie" (El 
condenado por desconfiado ), w 
którym śledzimy koleje losów Paw
ła i Henryka. Paweł jest ascetą, pu
stelnikiem, lecz mimo świątobliwego 
żywota nie może oprzeć się wątpli
wościom religijnym, które ostatecz
nie każą mu zwątpić o zbawieniu i 
zostać rozbójnikiem; natomiast Hen
ryk, żołnierz, człowiek czynu, mimo 
że nieraz źle postępuje, zdołał ocalić 
wiarę w miłosierdzie Boże; będzie 
więc zbawiony. ( ... ) Problem ten 
odbił się, jak wiadomo, szerokim 
echem w literaturze zachodnioeuro
pejskiej XVII wieku (we Francji 
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podjął go m.in. Pascal, w Hiszpanii 
zwłaszcza Calderon). 

Przykładem lekkiej komedii z re
pertuaru TIRSA DE MOLINA jest 
MOŚCI GIL W ZIELONYCH SPO
DNIACH (Don Gil de las calzas ver
des), adaptowany przez Juliana Tu
wima jako ZIELONY GIL. 

* 
W stroju Gila występuje Juana i 

podając się za swego niewiernego 
kochanka udaremnia jego plany mał-

• 

żeństwa z inną dziewczyną. Podob
nego podstępu używa młoda szlach
cianka, przebierając się za wieśniacz
kę w komedii „Wieśniaczka z Valle
cas" (La villana de Vallecas). Pod 
tym przebraniem zmusza ona uwo
dziciela, by jej dochował wiary. 

Niewątpliwym arcydzielern Tirsa 
de Molina jest jednak jego fanta
styczny dramat „Zwodzicie! z Sewil
li" (El burlador de Sewilla), pierwsza 
spośród licznych wersji dramatycz
nych legendy o Don Juanie. Znany 
ze starych romanc lekkomyślny mło
dzieniec, który nie wahal się zapro
sić szkieletu na wspólną ucztę i zo
stał za to surowo ukarany, staje się 
pod piórem hiszpańskiego dramatur
ga typem zbrodniczego uwodziciela, 
( ... ) kara jaka spotkała Don Juana, 
miała być odstraszającym przykła

dem dla podobnych wykroczeń oby
czajowych. Wielcy kontynuatorzy 
hiszpańskiego dramaturga zachowa
li główny zarys akcji, lecz wzbogaci
li psychikę bohatera, nie traktując 
poważnie finału, (jak Molier), bądź 
też starając się winy Don Juana oku
pić ekspiacją Gak Zorrilla). 

Tirso de Molina podaje, że napisał 
około trzystu dramatów; zachowała 
się zaledwie czwarta część tej liczby, 
drukowana kolejno w tomach zbioro
wych w latach: 1627, 1635, 1636. 

Pisał również liryki, pisma histo
ryczne (historię swego zakonu) i te
oretyczne (wypowiadał się m.in. na 
temat estetyki dramatu, okazując 

Karta ty t11/owa 10 11111 opowiadań „ Ogrody Toledo", 

= 1631 r. 

podziw dla teatru Lopego de Vega), 
a wreszcie urocze nowele, zebrane 
pod tytułem „Ogrody Toledo" (Ci
garrales de Toledo). Na tle pięknego 
miasta przedstawia nam grupę dam i 
młodzieńców, którzy szukają miłego 
chłodu, aby się schronić przed upa
łem. Te spotkania są sposobnością 
do szeregu krótkich opowiadań psy
chologicznych, z których najbardziej 
znane mówi o trzech oszukanych 
mężach (Los tres maridos burlados). 

„Historia literatury hiszpań
skiej". 1968, s. 142-145. Tytuł frag
mentu od redakcji. 

*Julian Tuwim w swoim przekła
dzie imię Juana zmienił na Diana. 
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ANGEL DEL RIO , , , 
TIRSO - ROZMAITOSC TEMATOW 

Wybitne znaczenie dwóch omawia
nych sztuk („Potępiony za zwątpienie" 
- El Condenado por desconfiado i 
,,Zwodzicie! z Sewilli" - El burlador de 
Sewilla), przyćmiło zainteresowanie 
ogółu - z wyjątkiem badaczy literatu
ry hiszpańskiej - dla wielu innych cen
nych pozycji z obszernej twórczości 
Tirsa, o których możemy tutaj jedynie 
wspomnieć. Należą do nich godne 
uwagi dramaty o tematyce religijnej, 
jak „La venganza de Tamar" (Zemsta 
Tamary) czy „La espigadera" (Zbie
raczka kłosów), osnute na motywach 
biblijnych, lub trylogia „Santa Juana" 
i inne pochodzenia hagiograficznego, 
bądź też niektóre z jego „autos": „El 
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colmenero divino" (Boski pszczelarz) 
i „Los hermanos parecidos" (Bracia 
podobni). 

Niewielu pisarzom udało się prze
ścignąć Tirsa, jeśli chodzi o dowcip, 
komediowy wdzięk i wyrafinowanie, 
zręczną grę psychologicznych subtel
ności i powikłań komedii dworskiej z 
wplecionym sielankowym kontrapunk
tem, jak w sztuce „El vergonzaso en 
palacio" (Wstydliwy na dworze), lub 
pod względem pomysłowości zabaw
nych podstępów ożywiających farso
wość „Don Gil de las calzas verdes" 
(Don Gil w zielonych spodniach), w 
której Tirso wykorzystuje w najwyż
szym stopniu możliwości, jakich do
starcza pisarzowi motyw przebrania 
kobiety za mężczyznę. 

Tirso ma właśnie przewagę nad 
swymi współczesnymi w przedstawia
niu pełnych wdzięku wieśniaków i po
staci kobiecych. Jego bohaterki, a 
można by z nich zestawić nader uroz
maiconą galerię, są prawie zawsze nie
zależne, przebiegłe i bardzo wrażliwe 
na podniety miłosne. Swoboda z jaką 
Tirso przedstawia niektóre miłosne 
powikłania, będące najczęściej machi
nacjami jego bohaterek, graniczy nie
omal z nieprzyzwoitością, co ściągnęło 
na pisarza reprymendy jego przełożo
nych( ... ). 

Epoka ówczesna, okres zapewne 
dość swobodnych obyczajów, wyma
gała też przykładnej moralistyki. U 

" 

Tirsa spotykamy oprócz ostrych satyr 
na niewieścią obłudę, jak w „Marta la 
piadosa" (Pobożnej Marcie), kobiety 
pełne cnót i szlachetnej prostolinijno
ści, jak królowa Dona Maria de Moli
na w „La prudencia en la mujer" (Nie
wieściej roztropności) - jednym z lep
szych dramatów historycznych w tea
trze hiszpańskim - łub niewiasty zde
cydowane i zręczne w osiąganiu swo
ich celów - zazwyczaj zadośćuczynie
nie za obrazę honoru - jak Dona Vio
lante z (Wieśniaczki z Vallecas). 

Pod względem rozmaitości tematów 
czy to literackich, czy obyczajowych -
spośród których napomknęliśmy jedy
nie o kilku - Tirso jest rywalem Lope
go de Vega. Wprawdzie nie cechuje go 
genialna spontaniczność wielkiego 
mistrza, bliski jest jednak jego sztuki, 
jeśli chodzi o bogactwo i rozpiętość 
środków, umiejętne łączenie przeci
wieństw, pierwiastków uczonych z lu
dowymi, dramatyczną wartość akcji 
kontrastującą z obfitością motywów 
przypadkowych, retorycznych lub bę
dących czystymi efektami teatralnymi, 
inwencję i logikę w rozwiązywaniu 
skomplikowanej intrygi. 

Styl Tirsa nie osiąga lirycznej płyn
ności Lopego de Vega ani jego świe
żości w posługiwaniu się ludową pie
śnią i romancą lub ich odtwarzaniu, 
Tirso ciąży ku konceptyzmowi, daleko 
mu jednak do wyrozumowanego liry
zmu Calderona. 

„Historia literatury hiszpańskiej. 
1970. T. I, s. 366-367. Tytuł frag
mentu od redakcji. 

MOLINIZM 
W sztuce „El condenado por de

sconfiado" (Potępiony za zwątpienie), 
udramatyzowana została doktryna 
zwana MOLINIZMEM, według której 
„łaska dostateczna" zbawić może naj
większego grzesznika, jeśli ów, czy
niąc użytek ze swej danej mu od Boga 
wolnej woli zgodzi się na to i do tego 
przyczyni. To znaczy, że wszyscy 
mogą dostąpić zbawienia, jeśli tylko 
tego pragną, 

Pojęcie „łaski", „wolnej woli", i 
„przeznaczenia", będące niemal od 
chwili powstania teologii tematami 
dyskusji teologów katolickich a potem 
protestanckich, stały się przedmiotem 
polemik wśród teologów hiszpańskiej 
kontrreformacji i stanowią źródło in
spiracji dla niemal całego teatru religij
no-filozoficznego hiszpańskiego baro
ku. 

Red. 
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TEATR HISZPAŃSKI ZŁOTEGO WIEKU 
Oto co w ogólnych zmysach składa 

się na system dramatyczny teatru „zło
tego wieku", system charakte1yzujący 
się sztywną jednością duchową i ide
ologiczną: 

Teatr hiszpański jest w większym 
stopniu teatrem konfliktów niż proble
mów, a świat wewnętrzny, mówiąc 
ogólnie, znajduje w nim odbicie jedy
nie w tej mierze, w jakiej jest motorem 
akcji. Tym tłumaczy się sposób, w jaki 
podchodzi do innego ze swych naczel
nych tematów - a mianowicie do tema
tu miłosnego. Miłość jest zawsze w ten 
czy inny sposób głównym motywem 
wszystkich dramatów. Rzadko jednak 
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występuje w postaci zniewalającej na
miętności . Wstawki liryczne, tkliwe 
lub namiętne, radosne lub melancholij
ne, zazdrość i udręki, stała psycholo
giczna gra, są częste, ale na ogół nie 
biorą udziału ani w motywacji drama
tycznej, ani w akcji jako takiej, z wy
jątkiem tych wypadków, gdy dotykają 
kwestii czci. Z reguły natomiast miłość 
występuje jako przygoda, jako odczu
wana przez zakochanego bohatera, 
mężczyznę, a czasami kobietę, potrze
ba zdobycia przedmiotu namiętności . 

W komediach dochodzi do podboju w 
atmosferze powikłań, zalotów, uwie
dzenia i przebiegłości, w dramatach 
zaś osiąga się cel - przemocą i oszu
stwem. 

Miłość to przede wszystkim siła 
żywotna. Jeśli nie wykracza poza obo
wiązujące normy społeczne lub moral
ne - honoru lub religijnych nakazów -
perypetie miłosne kończą się pomyśl
nie, jeśli zaś je przekracza, następuje w 
sposób fatalny, nieunikniony, tragicz
ny koniec. 

Wspomniana wyżej jedność jest 
widoczna zwłaszcza w twórczości Cal
derona, u niego bowiem ulega styliza
cji i systematyzacji, Lope natomiast 
przesłania lub całkiem zaciera linię 
wytyczną swą ogromną obfitością, 

swym twórczym talentem, swoją dra
matyczną i liryczną spontanicznością. 

Angel Del Rio - Historia Literatu
ry Hiszpańskiej. T. I, s. 344 (Tytuł 

fragmentu od redakcji). 

J 
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JAN PIERZCHAłA , 
SZCZĘSLIWE PRZEBIERANKI 

Qui pro Quo 
Przemyślne, zawsze szczęśliwe, 

choć chwilami niebezpieczne ukrywa
nie się w stroju innej osoby, to bardzo 
stary motyw literacki. A przy tym był 
to także niezawodny sposób ożywiania 
akcji, wprowadzania do niej elemen
tów tajemniczości i zaskoczenia, jakie 
do dzisiaj należycie cenią sobie zarów
no czytelnicy, jak i, a może przede 
wszystkim - widzowie w teatrze. 

Przykłady posłużenia się zmianą 

kostiumu znaleźć możemy we wcze
snośredniowiecznej literaturze hagio-

graficznej . Z niej, wolno nam przypu
szczać, zawędrowały do 1 iteratury 
pięknej, wreszcie do teatru. 

W „Żywocie św. Eufrozyny Dzie
wicy", która żyła około 430 roku, opi
sanym pierwotnie przez Symeona Ma
tafrasta, czytamy w ujęciu ks. Piotra 
Skargi, iż kiedy ojciec jej, Pafuucjusz, 
wbrew jej woli, sposobiłjądo małżeń
stwa: „ ... szukała rady od Pana Boga, 
jakoby chęć ojcowską i oblubieńca 
świeckiego miłość przeszkodzić jej 
mogła. I to nalazła u siebie, aby odzie
niem męskim okrywszy, płeć swoją 
zataiła rozumiejąc, iż jej ojciec we 
wszystkich panieńskich klasztorach 
szukać miał, naleźć mógł, a w męskim 
spodziewać się nie mógł : co uczyniła 
nic omieszkiwając, czas upatrzywszy 
tak tajemnie, iż nikt jej widzieć i zro
zumieć nie mógł" . („Żywotów Świę
tych ... część pierwsza". W Wiedniu 
1860, s. I I). 

Św. Eufrozyna całe życie spędziła 
w męskim klasztorze, w przebraniu, 
me rozpoznana. 

Na podobnie mylącym przebraniu 
oparty jest angielski, średniowieczny 
poemat pt. „Opowieść o Gamelinie" 
(The Tale of Gamelyn). Przypisuje się 
go anonimowemu autorowi lecz rów
nie często kojarzy się ten utwór z an
gielskim poetą i pisarzem, Chaucerem 
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Geoffrey'em, (1340-1400), zwie się go 
„pseudochaucerowskim". 

Z „Opowieści o Gamelinie" korzy
stał pisarz, dramaturg i poeta angielski, 
znany również jako tłumacz Seneki, 
Thomas Lodge, (1558-1625), który na 
kanwie tego starego zapisu stworzył w 
1590 roku romans pasterski pt. „Rosa
linde, Euphues Golden Legacie". Ten 
z wdziękiem i zręcznością napisany 
utwór, znany jest czytelnikom pol
skim. Ukazał się w 1978 roku w WL w 
Krakowie, w „Serii Dawnej Literatury 
Angielskiej", w przekładzie Macieja 
Słomczyńskiego. 

„Rozalinda" to poemat wielce sza
cowny. Wątek Rozalindy znalazł bo
wiem u Thomasa Lodge'a, i w całości 
przejął, William Szekspir (1545-
1616); na nim zbudował uroczą kome
dię pt. „Jak wam się podoba". W sztu
ce tej Rozalinda ijej kuzynka Cełia, po 
ucieczce z domu, pierwsza w przebra
niu męskim jako Ganimed, druga jako 
wieśniaczka, Aliena, zamieszkują w 
chatce w Lesie Ardeńskim. Rozalinda 
rozkochuje w sobie Orlanda, Aliena 
Oliwiera. Tajemniczą, poplątaną wie
loma przyczynami miłość wieńczą 
wreszcie ślubem. Razem z tym poja
wia się, niczym nadzwyczajny dar 
losu, pojednanie francuskiego księcia, 
Fryderyka, zjego starszym bratem, oj
cem Rozalindy, wygnanym z jego po
siadłości. Brat-Uzurpator zatrzymał 
kiedyś Rozalindę, ażeby była towarzy
szkąjego córki, Celii. Obie zbuntowa
ły się przeciw niemu. 

Podobny motyw, wszakże bardziej 
skomplikowany, w którym „qui pro 
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quo" doprowadzone zostało do kresu, 
do granic jeszcze możliwych, zastoso
wał William Szekspir w komedii pt. 
„ Wieczór Trzech Króli", opowiadają
cej o Sebastianie i jego siostrze Wio
li. Było to bliźniacze rodzeństwo uro
dzone w Messynie. Tak byli łudząco 
do siebie podobni, że gdyby nie różni
ca w ubraniu, nic można by było ich 
rozpoznać. Naraz oboje znaleźli się w 
niebezpieczeństwie utraty życia, gdy 
podczas ich wspólnej podróży mor
skiej okręt rozbił się u wybrzeży Ilirii . 
Wiola i Sebastian ocaleli, nie wiedząc 
o tym. 

Wiola z miłości do księcia Orsino, 
nieszczęśliwie zakochanego w Oliwii, 
została jego paziem i przybrała imię, 
Cezario. Przywdziała strój krojem i 
barwą podobny do tego jaki nosił jej 
brat, Sebastian. Podobna do brata, była 
więc odtąd brana za niego. Pośród nie
zwykłych wydarzeń i perypetii miło
snych, wśród wielu przypadków: Wio
la, pośrednicząc między księciem a 
Oliwią, niezamierzenie rozkochała ją 
w sobie; sama też wreszcie zdobyła 
serce księcia Orsino. 

Bogata i szlachetna Oliwia, zako
chana w paziu, ujrzawszy brata Wioli, 
Sebastiana, co prędzej zawarła z nim 
ślub w przekonaniu, iż jest to miłowa
ny przez nią paź Orsina, Cezario. 

Także, jak już wspomniano wcze
śniej, w komedii Tirsa de Molina pt. 
„Wieśniaczka z Vallecas", młodziutka 
szlachcianka przebiera się za wie
śniaczkę, by udaremnić zdradę jej 
uwodzicielowi. 

Przebieranki w barokowym teatrze 
hiszpańskim są niezwykle częste, słu
żą ówczesnej ideologii „egzystencjal
nej'', by to wyrazić jak najprościej. W 
100 sztukach Lopego de Vega kobie
ty występowały w strojach męskich. 
Musimy pamiętać, że w tamtych cza
sach było to niezwykle poruszające, 
jeśli nie szokujące w przypadkach po
staci kobiecych. Przebieranki wyraża
ły sprzeczności ciążące na życiu ludzi 
i społeczeństwie, mówiły o bytowaniu 
człowieczym jako o czymś na pół rze
czywistym i dwuznacznym. Temu pro-

blemowi, Carmen Bravo-Villasante, 
poświęciła obszerne studium monogra
ficzne pt. KOBIETA PRZEBRANA 
ZA MĘżCzyZNĘ W TEATRZE HI
SZPAŃSKIM (La mujer vestida de 
hombre en el teatro espańol). Autorka 
mówi nie tylko o sztukach teatralnych, 
w których występują kobiety w mę
skim przebraniu; pisze, iż przebierali 
się wszyscy: panowie przywdziewali 
szaty złodziei lub wieśniaków; kryli 
się w przebraniach: galanci, wesołki, 
starcy, bywało, że i postać króla wy
stępowała w najprzeróżniejszych prze
braniach. 

Przy tej okazji raz jeszcze powróć
my do Szekspira, by przypomnieć 
Księcia w przebraniu Zakonnika w 
sztuce pt. „Miarka za miarkę", którą 
niedawno widzieliśmy w Teatrze TV. 

A sam Don Gil, w którego kostiu
mie występuje Diana? Imię Don Gila 
wziął Tirso de Molina od Lopego de 
Vega. Takie imię nosi bohater jego 
dramatu religijnego pt. „Niewolnik 
diabła". Był to utwór mówiący o po
staci Św. Idziego, który porywał ko
biety, gwałcił, uczestniczył nawet w 
zbrodni, zaś później wskutek szczerej 
pokuty doznał łaski miłosierdzia, która 
zawiodła go ku świętości i wyniosła na 
ołtarze . 

Wszystkie przebieranki teatralne 
zawsze były szczęśliwe, prowadziły 
ku szczęśliwym rozwiązaniom, wyja
śniającym sprzeczności życia. 

JAP 
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TADEUSZ JANUSZEWSKI 

TUWIMOWSKA ADAPTACJA 
W lutym 1937 roku Edward Boyć 

wysłał do Tuwima lista, w którym pi
sał m.in.: 

„Mam znowu od lat w podświado
mości i świadomości sztukę Tirso de 
Molina „Don Gil w zielonych spo
dniach" (Don Gil de las calzas verdes). 
Jest to wspaniała komedia. Widziałem 
ją w Monachium w Kammerspiele 
przed 15 laty ( ... )Komedia Tirso de 
Molina, przerobiona już w Rosji na 
komedię muzyczną, nie została do
tychczas opublikowana w Hiszpanii 
(300 dzieł), lecz przez Hispania-Socie
ty w New Yorku. Sprowadziłem ją kie
dyś za pięć dolarów. Posiadam tylko 
tekst hiszpański. Tego oczywiście nikt 
nie zrozumie - nie przetłumaczy. 

Zwracam się do pana z następującą 
propozycją. ( .. . ) „Don Gila w zielo
nych spodniach" zrobię wspaniałym 
ośmiozgłoskowcem w ciągu sześciu 
tygodni. Oddam panu całkowity tekst 
do „Cyrulika". Niechże pan zechce ze 
swej strony łaskawie zgodzić się na 
trzy warunki następujące: „Don Gila w 
zielonych spodniach" oddam do kaba
retu, pan doda kilka swych wspania
łych dowcipów, podpiszemy razem: 
Edward Boye tłumacz, adaptacja Ju
lian Tuwim. Zgoda?" 

Nie znamy odpowiedzi Tuwima. 
Może nie widział możliwości mariażu 
„wspaniałego ośmiozgłoskowca" z 
kabaretowymi dowcipami. W każdym 
bądź razie Boye dokonał przekładu 
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samodzielnie. Nie bardzo już dziś wia
domo, czy tłumaczył z inspiracji Zbi
gniewa Sawana, dyrektora Teatru Ma
lickiej w Warszawie, czy przeciwnie 
sam zainteresował go swym przekła
dem. Podjęto pierwsze próby w tea
trze.( ... ) Okazało się jednak, że teksto
wi brak lekkości i dowcipu. Z prób 
zrezygnowano. 

Po wojnie żadnego egzemplarza tłu
maczenia nie odnaleziono. W 1948 
roku Sawan reżyserował „Jadzię wdo
wę" w Teatrze Nowym, kierowanym 
przez Tuwima. Wówczas i potem na
mawiał poetę, by podjął się przekładu 
„Gila". Tuwim opierał się długo, wre
szcie przekonany, że tłumaczenie 

Boyego zaginęło bezpowrotnie, zabrał 
się do pracy. Zbigniew Sawan zapew
nił sobie w zamian prapremierę kome
dii w Państwowych Teatrach Drama
tycznych w Szczecinie, ~'tórych dyrek
torem był w latach 1948-1950. 

Na karcie tytułowej maszynopisu 
„Zielonego Gila" posłanego do Szcze
cina napisał: „Do wiadomości prywat
nej: 23 VI - 13. VII J 949 w Aninie. 
Pisane na podstawie oryginału i dwóch 
przekładów: francuskiego i rosyjskie
go. Usilnie proszę o przysłanie symbo
licznej jednej zł ot ów ki, jako 
zaliczki na tantiemy". 

Tuwim korzystał, oprócz tekstu hi
szpańskiego, z dosłownego przekładu 
z francuskiego, dokonanego przez Je-

rzego Macierakowskiego oraz z rosyj
skiego tłumaczenia W. Pjasta wydane
go w Berlinie w J 923 roku (egzem
plarz znajduje się w bibliotece Tuwi
ma). Przełożył bardzo szybko - w cią
gu 3 tygodni. Daty dokonania przekła
du były dotąd nie znane, nie zanotował 
ich poeta nawet na rękopisie tłumacze
nia. Maszynopis przesłał zapewne w 
październiku, bo 3 listopada Sawan 
wysłał ową symboliczną zaliczkę. 

Premiera odbyła się dnia 12 stycz
nia J 950 roku w Teatrze Polskim w 
Szczecinie. Reżyserem był Zbigniew 
Sawan, scenografem - Mikołaj Kiss
Orski, muzykę skomponował Marek 
Andrzejewski. Grali: Dona Diana -
Lidia Wysocka, Caramanchel - Kazi-

Projekt scenografii BARBARY PTAK. Program ilustrowany jej projektami 
kostiumów. 
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mierz Petecki, Dona Inez - Tamara 
Pasławska i in. 

11 czerwca tegoż roku odbyła się 
premiera „Zielonego Gila" w Teatrze 
Nowym w Warszawie. Reżyserem był 
również Sawan, scenografem - Woj
ciech Zamecznik. Grali: Dona Diana -
Lidia Wysocka, Caramanchel - Mie
czysław Borowy, Dona Inez - Krysty
na Sznerr, Don Martin - Jerzy Rako
wiecki, Mieczysław Wojnicki i in. 

Po zdjęciu „Zielonego Gila" z afisza 
Teatru Nowego, Sawan wystawił go w 
roku następnym (znów z Lidią Wysoc
ką w roli głównej) w Ludowym Tea
trze Muzycznym przy ul. Szwedzkiej; 
równocześnie komedię grano w Tea
trze Letnim przy ul. Polnej 26. 

Odtąd „Zielony Gil" nie schodzi ze 
sceny. W ciągu 25 lat było przynaj
mniej tyleż inscenizacji teatralnych i 
trzy telewizyjne. 

W 1951 roku Zdzisław Gozdawa 
odnalazł egzemplarz tłumaczenia 
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Boyćgo, dany mu przez Sawana pod
czas wojny do umuzycznienia. Tekst 
przekazano Tuwimowi, ale niestety nie 
ma go dziś w zbiorach po poecie. 

Muzykę do „Zielonego Gila" skom
ponował Andrzej Markowski, zaanga
żowany przez Zbigniewa Sawana na 
stanowisko kierownika muzycznego 
Państwowych Teatrów Dramatycz
nych w Szczecinie i tworzący pod 
pseudonimem Marka Andrzejewskie
go, co dziś nie jest już chyba tajemni
cą. Stworzył muzykę niezwykle udaną, 
jak podkreślają zgodnie wszyscy re
cenzenci, związanąjuż trwale z Tuwi
mowską adaptacją „Zielonego Gila". 

„Tuwimowska adaptacja Zielone
go Gila" (w) Tirso de Molina - „Zie
lona Gil". Przekład i adaptacja Ju
liana Tuwima. Przygotował do dru
ku Tadeusz Januszewski. Ilustracje 
Elżbiety Gaudasińskiej". 1976, s. 11-
14. Fragment. 

HENRYK KONWIŃSKI 
Choreograf i reżyser operowy 

_„ .. ___ '\ ___....___ 

Reżyser naszego przedstawienia, 
Henryk Konwiński, jeden z najwybit
niejszych dzisiaj choreografów i reży
serów operowych, był w latach 1956-
1972 solistą baletu Opery w Poznaniu, 
następnie w okresie 1973-1978 solistą 
i kierownikiem baletu Opery Śląskiej 
w Bytomiu oraz kierownikiem arty
stycznym tamtejszej Państwowej 

Szkoły Baletowej . W latach 1978-
1982 pełnił funkcję kierownika baletu 
Teatru Wielkiego w Poznaniu, zaś 

obecnie powrócił do Opery Śląskiej w 
Bytomiu, gdzie jest choreografem. 

Jako znakomity artysta uczestniczył 
w przyznanych mu stypendiach zagra
nicznych, o światowej randze - u Mau
rice' a Bćjarta w Brukseli, a także w 
Het Nationale Ballet w Holandii. Brał 
udział w stażach warsztatowych i po
bytach studyjnych w Indiach, Etiopii i 
na Kubie, co miało niewątpliwie zwią
zek z różnymi modyfikacjami jego 
sztuki tańca, sięgającymi oprócz styli
styki klasycznej po wzory orientalne, 
śródziemnomorskie i amerykańskie. 

Jego ważniejsze prace choreogra
ficzne to: „Stworzenie świata" - A. 
Pietrowa, ,,Romeo i Julia" - S. Proko
fiewa, „Jezioro łabędzie" - P. Czaj
kowskiego, również kompozycje cho
reograficzne do muzyki: Kilara, Szeli
gowskiego, Brittena, Bizeta-Szczedri
na (Carmen), Mozarta, Miliana, Weilla 
i innych - eksponowane na scenach 
Teatrów Wielkich w Warszawie i Pd
znaniu, w Operze Śląskiej w Bytomiu, 
w teatrach operowych: Gdańska, Kra
kowa, Bydgoszczy. 

Wybitne osiągnięcia reżyserskie 

Henryka Konwińskiego to m.in. wy
stawienia: „ Traviaty", „Ernaniego", 
„Rigoletta" - Verdiego, „Cyrulika se
wilskiego" - Rossiniego, „Salome" -
Richarda Straussa, „Strasznego dwo
ru" - Moniuszki, „Madama Batterfly" 
- Pucciniego, „Juliusza Cezara" - Ha
endla, „Zemsty nietoperza" - Johanna 
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Straussa, „Kramu z piosenkami" - L. 
Schillera. 

Jako reżyser zrealizował cykle pro
gramów telewizyjnych w ośrodkach 
TV w Poznaniu i Katowicach. Odno
tować trzeba również jego współpracę 
reżyserską i choreograficzną przy rea
lizacji musicali: „Skrzypek na dachu", 
„Cabaret", „Księżniczka Turandot" i 
innych. 

Henryk Konwiński jest laureatem I 
Ogólnopolskiego Konkursu Choreo
graficznego w 1973 roku w Łodzi oraz 
m.in. „Złotych Masek" - dorocznych, 
katowickich nagród teatralnych. Na
grodę Wojewódzką za osiągnięcia 
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choreograficzne przyznano mu w 1975 
roku. 

W realizacji „Zielonego Gila" - Tir
so de Molina na naszej scenie w So
snowcu, przejawił się w całej pełni 
błyskotliwy talent reżyserski i choreo
graficzny Henryka Konwińskiego, 

który w oparciu o niezwykle oryginal
ną scenografię Barbary Ptak oraz in
wencję muzyczną Haliny Kalinow
skiej, stworzył piękny, nadzwyczajnej 
urody spektakl, zdążający poprzez swą 
stylizację ku niezwykle barwnej, za
chwycającej, przy tym zadziwiająco 
czystej teatralności. 

Red. 

< 

Zastępca dyrektora 
ALFRED KOWALSKI 

Główny księgowy 

EDWARD DANEK 

Dział Upowszechniania Teatru 
URSZULA CIESIELSKA, JOLANT A SOSZYŃSKA 

HELENA WARZYŃSKA 

Kierownik techniczny 
JERZY KOTULA 

Zespół obsługi sceny 
Sekcja światła i dźwięku: MACIEJ KĘDZIERSKI - kierownik, 

PAWEŁ DĄBEK, EUGENIUSZ PIOTROWSKI, 
montażyści sceny: ANDRZEJ GÓRSKI - brygadzista, 

WŁODZIMIERZ WIEWIÓRA, MARCIN WIĘCŁAWEK, 
JERZY ZDYBAŁ. 

Pracownia perukarska: ZDZISŁAW A MOLĘDA - brygadzistka, 
ZOFIA SEGDA. Garderobiane: MARIA BRUDEK - brygadzistka, 

JANINA KURDZIEL, WANDA ZYGMUNT. Rekwizytorka: DANUT A 
PATER. 

Pracownia krawiecka męska: 
ADAM SZYMAŃSKI - kierownik, HALINA GOCYŁA 

JÓZEF BIEDRA, STANISŁAW KA WECKI 

Pracownia krawiecka damska: 
MARIA STEFANIK - brygadzistka, MARIA BRONISZ, 

JOLANTA STOMPEL 

Pracownia modelatorska: 
ANDRZEJ SŁOWIŃSKI 

Pracownia stolarska: 
WITOLD KRA CZYŃSKI, ZDZISŁAW WĄŻ, KĄZIMIERZ ZIMNY 
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