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Od kierowmctwa 

Warszawska Estrada 'Vojskowa „Miniatury" przy Sto

łecznych Klubach Oficerskich otrzymała scenę, mieszczącą 

się przy Al. Niepodległości 141, która będzie odtąd stałą 

siedzibą Zespołu pozbawionego dotychczas jakiejkolwiek 

bazy i zmuszonego do pracy wyłącznie w przygodnych, nie 

przygotowanych najczęściej do tego salach. Scena nie du

ża, ale wyposażona w nowoczesną aparturę świetlną, 

w urządzenia techniczne, fosę orkiestrową i niewielkie za

plecze, pozwala Kierownictwu i Zespołowi snuć bardziej 

ambitn: plany artystyczne i przejść z typowej składanki 

e~tradowej na repertuar poetyckiej estrady (Teatr Żywego 

Słowa), na przedstawienia składające się z jednoaktówek 

bądź też na widowiska pełnospektaklowe. Ten charakter 

repertuaru i lepsze warunki pracy estradowo-scenicznej, 

przyciągnęły do „Miniatur", pomimo utrzymania w pla

nie w dalszym ciągu akcji objazdowej, pełnych zapału 

i ambicji aktorów, wśród których znajduje się też 6 oso

bowa grupa młodych tegorocznych (rok 1959) absolwen

tów PWST w Lodzi. I właśnie zaangażowanie tej grupy 

młodzieży aktorskiej nasunęło Kierownictwu myśl, by 

pierwszą sztuką na nowej naszej scenie był „ Zielony Gil'', 

ich sztuka dyplomowa, w której po raz pierwszy stanęli 

na scenie zawodowej. 

Jednocześnie pozwoliło nam to na o wiele wcześniejsze 

uruchomienie sceny, dosłownie prawie w momencie odda

nia jej do użytku. 

„Zielonego Gila", którym zachwycał się Julian Tuwim 

którego nasycił swym wspaniałym talentem, tłumacząc go 

adaptując dla polskich scen, ujrq nasza publiczność 

w opracowaniu realizatorów dyplomowego przedstawienia 

łódzkiego z tą jedynie różnicą, że obsadę mlodzieżową za

sili grupa sta11S-zych kolegów, mających za sobą kilka, bądź 

kilkanaście lat pracy scenicznej. 

Pełni dobrej woli i chęci mamy nadzieję, że praca na

sza i nasze ambicje artystyczne spotkają się z życzliwym 

przyjęciem widzów. 

,, 

Historia parafrazy „Don Gila" 

Z inicjatywy Zbigniewa ~awana został dokonany w rok11 
1938/39 przez Edwarda Boye przekład z hiszpańskiego ko
medii Tirso de Moliny „Don Gil de las calzas verdes"). 

Wojna uniemożliwiła zrealizowanie planów Sawana, 
a w zawierusze wojennej zaginęły wszystkie egzemplarze 
sztuki. Po wyzwoleniu znów z inicjatywy Sawana zain
teresował się „Don Gilem" Julian Tuwim i gdy Edward 
Boye wiernie przetłumaczył na język polski wszystko to 
co napisał Tirso de Molina, Tuwim pozostawiając fabułę 

i postacie, jakby ńa kanwie sztuki Moliny, ożywił je swym 
wielkim talentem, nasycił sztukę mistrzostwem słowa, me
lodią wiersza i sobie tylko właściwym dowcipem. A przyj
mując formę sceniczną „Gila" jako komedię muzyczną za
prosił do współpracy Marka Andrzejewskiego, który skom
ponował muzykę w porozumieniu zarówno z nim jak i Sa
wanem, pierwszym inscenizatorem „Don Gila". 

Tirso de Molina i „Zielony Gil" 

Najwybitniejsi dramaturdzy epoki Renesansu to Cervan
tes _(1543-1616) Lope de Vega (1562-1635), Tirso de 
~olma ( 1570-1648), Calderon ( 1600-1680). Mieli oni 
JUŻ przygotowany grunt przez twórców hiszpańskich sce
nek rodzajowych i Ferdynanda Rojasa. Trzeba było wiel
~ości Cervantesa i .geniuszu Lope de Vegi aby pomnożyć 
ich m?t~wy; ~zb~g~ci~ ich tematy, pogłębić patacie, pod
patrzyc zycie i u3ąc 3e w zwartą formę dramatu. Ale ci 
łli~r:vsi t:vórcy . nadali dra~aturgii hiszpańskiej właściwy 
3e3 i sw01sty kierunek: związali ją z życiem wszystkich 
~arstw, tj. z narodem, z jego teraźniejszością i przeszłoś
c~ą .. Rdzeń dramaturgii tkwił głęboko w glebie ojczystej 
zierru. Stąd rozrósł się szeroko omijając ahistoryczną, kla
S):czną P.oetykę dramaturgów włoskich i klasyków francus
kich. Mi.eszał tragizm z śmiesznością i groteską, wielkość 
z m~łością -:- tworzył. tr::gedię i komedię narodową z jej 
pom1esz~nymi kate~onarru estetycznymi i pogmatwanymi 
wątkami fabuły. Mistrzem ojczystej komedii był poza Lope 
de Vega przede wszystkim Tirso de Molina. 

Kim był ów znakomity komediopisarz hiszpański? Na
zywał się Gabriel Tellez i był mnichem, braciszkiem słyn- · 
neg~ zak?n~ Przenajświ~tszej Marii Panny od Wykupy
wama Jencow (la Merced). Ów zakon założony w XIII 
wieku pr~~z. Piotra ~olasco posiadał główne klasztory 
~ Valen~Ji i Katalonu, a pobożny brat Gabriel był po
dobn? meślu~mym dzieckiem jakiegoś znakomitego gran
d~, Jak głosiła le'?enda. Pochodzenie jego jest właściwie· 
n~ew1.ad~me, a~~ wiado~o, że życie jego pełne było przy
god i mepoko3ow, że wiele podróżował po obu półkulach 
że był spowiednikiem, misjonarzem w Haiti i że umarł 
jako przeor klasztoru w Soria. Stanowisko t~ równało się, 
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właściwie wygnaniu, musiał więc Fray Gabriel narazic się 
swej władzy duchownej skoro zasłużył na banicję. Spośród 
wielu krążących o nim legend i sprzecznych wersji trud
no wyłowić ziarnko prawdy. Natomiast jedno jest faktem 
bezsprzecznym - był znakomitym komediopisarzem i twór
cą dramatu o przedziwnych przygodach sevilskiego uwo
dziciela - don Juana. Gdyby nic więcej nie napisał, już 
tym samym zasłużyłby sobie na nieśmiertelność. Legen
darna historia słynnego libertyna, wysnuta z ludowej opo
wieści hiszpańskiej, natchnęła potem niejednego twórcę 
i przeniosła się z desek scenicznych jako synonim uwo
dziciela - do języka potocznego wszystkich narodów. 
Nikt z naśladowców Gabriela Telleza mu nie dorównał. 
Stworzył znakomitą postać nieustraszonego junaka, pewne
go siebie i lekkomyślnego młodzieńca nie szanującego praw 
ludzkich ani nakazów religii. Nie cofa się przed żadnym 
bluźnierstwem, profanuje posąg komandora, ;,.pi z żywych 
i umarłych - staje się ofiarą własnej lekkomyślności 
i pewności siebie. Nie ma w tej postaci nic szatańskieg<> 
i nadprzyrodzonego. Jest ludzka i przekonywująca nawet 
w momencie, gdy spożywa ucztę z zaproszonym przez sie
bie „kamiennym gościem", posągiem komandora zakonu 
Kalatrawy. Jedynie końcowe sceny aktu III-go budzą gro
zę, gdy fantastyka miesza się z rzeczywistością legenda 
z historią. Aby nad'ać legendzie pozory życia 'lokalizuje 
akcję w określonym czasie - w połowie wieku XIV i wpro
wadza do niej postacie historyczne: króla Neapolu i Al
fonsa XI króla Kastylii. Akcja dramatu niezmiernie boga
ta, intryga zawikłana. Jest rzeczą ciekawą, że w pozosta
łych zachowanych - trzydziestu kilku komediach Tirs<> 
de Moliny na plan pierwszy występują postaci kobiece. Są 
to kobiety niezwykle pod względem indywidualności i przed
siębiorczości. Rola ich w komedii jest zawsze aktywna. Prze
ważnie są to kobiety domagające się swych praw gdy opu
ści je ukochany mężczyzna. Motyw ten występuje nie tyl
~o w „Zielonym Gilu", ale i w wielu innych sztukach, jak 
i. w doskona!ej komedii pt. „Miłość lekarza". Spotykamy 
się tu z kobietą zbuntowaną. Zakochana niewiasta studiu
je na uniwersytecie w męskim przebraniu, kończy medy
cynę i praktykuje jako lekarz. 

Smiała ta dziewczyna, Heronima, gra rolę lekarza -
mężczyzny i jednocześnie rolę kobiety - siostry lekarza. 
Sztuka jest pełna zaskakujących sytuacji i pełnych humo
ru scenki. Jej wątki opierają się o zasadniczy motyw ko
medii omyłek i transformacji. Jest to zresztą ulnbiony 
mot)'w Tirso de Moliny. 

Galeria typów kobiecych jest bogata. Są micdzv nimi 
roztropne, jak bohaterska królawa z „Roztropn~j niewia
sty", są i przewrotne jak „Pobożna Marta". Rzekoma 
świętoszka potrafi zdobyć serce mężczyzny różnymi wybie
gami, oszukać skromną i piękniejszą od siebie siostrę 
zmylić czujność ojca i wprowadzić do domu rodzinneg~ 
sweg.o kochanka, który w dodatku był zabójcą jej brata. 
~usi~ł prze<?r klasztoru w Soria być znawcą niejednej ta
Jemmcy kobiecego serca. Dyskretny spowiednik i obserwa
tor ludzkich przygód, wytrawny psycholog, przedstawia 

zawsze kobietę aktywną i przedsiębiorczą, kochającą czu-
łą, inteligentną i śmiało dążącą do celu. 

Przelał wszystkie te cechy wyzwalającej się spod supre
macji mężczyzn i odważnej kobiety w postać swej boha
terki w „Zielonym Gilu" (tytuł oryginału: „Don Gil de 
!es Calzas verde"). Był to okres, gd'y uwodzenie dziewcząt 
w Hiszpanii stało się zjawiskiem tak częstym, że rząd wy
dał w tej sprawie specjalne ustawodawstwo. Ale bohater
ki Tirso de Moliny wolą same dochodzić swych praw. Tak 
się też ma sprawa z piękną, ale ubogą dziewczyną z Valla
dolid, główną postacią omawianej komedii - cloną Juaną. 
W przeróbce Tuwima cloną Dianą. Jej zalotnik, don Mar
tin, opuszcza ją dla posażnej jedynaczki dony Inez z Mad
rytu. Ponieważ boi się prześladowań i kary, zmienia imię 
i nazwisko. Ale dzielna dziewczyna nie zachowa się bier
nie. Snuje skomplikowaną intrygę, w rezultacie której 
wszystko powraca do normy i sprawiedliwości staje się za
dość. Komedia obfituje w niezwykłe sytuacje, wydaje się 
chwilami, że autor nie rozwikła skomplikowanego węzła. 
Ale Tirso d'e Molina to nielada gracz. Najbardziej zawikła
ną intrygę rozcina w sposób nieraz zupełnie nieoczekiwa
ny. Stąd ogromna atrakcyjność tych komedii, gdzie punkt 
ciężkości spoczywa na intrydze i sytuacji. Przewyższa pod 
tym względem wszystkich swych poprzedników i następ
ców w teatrze hiszpańskim. Nie tylko zresztą w teatrze swe
go kraju. Ustępują mu nawet i mistrozwie znakomicie 
„skrojonych" intryg późniejszego mieszczańskiego teatru 
francuskiego. 

Sztukę oryginalnego siedemnastowieczn~go komediopisa
rza przerobił Julian Tuwim na komedię muzyczna, użycza
jąc jej swego wdzięku i poetyczności. Nie zmienił niczego 
z zasadniczego toku akcji. Przykrócił monologi, dodał sze
reg cennych wskazówek reżyserskich, błysnął niejednokrot
nie własnym dowcipem słownym. Dawny, hiszpal1ski „gra
ziso" czyli błazen z pierwszych świeckich komedyjek stał 
się tu jako służący jeszcze bardziej ruchliwy i zabawny. 
Toczy się- wartko kastylijski ośmiozgłoskowiec, olśniewa 
dowcip i finezja słów. „Zielony Gil" występuje w odświe
żonej szacie i w odmłodzonej postaci. Kończy się" istną 
kaskadą śmiechu i humoru: 

„Tak kończymy 
Tę zawiłą maskaradę, 

Ten zielony gilomatias 
I wesołą tę giliadę." 

W ANDA LIPIEC 



Kierownictwo 
1. Tadeusz Laskowski 
2. Mieczysław Pawlikowski 
3. Wacław Wasążnik - mjr 

Kierownictwo literackie 
1. Józef Prutkowski 

Zespół aktorski 
1. Andrzej Chomiński 
2. Joanna Ciemniewska 
3. Roman Chomicki 
4. Barbara Chęcińska-Łakomska 
!I. Jerzy Felczyński 
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