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Zielony Gil 
DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

wedluz sztuk i TIRSO DE MOLI NY V 

Muzyka : 

MAREK ANDRZEJEWSKI 

Opracowanie polskie: 

JULIAN TUWIM 

Muzyka baletowa: 

L U D W I K A. M I N K U S 





TIRSO 
DE MOLINA 
1 584 (?) - 1648 

Tirso de Molina należy do 
owych wielkich twórcó~ złot;
go wieku literatury h1szpan
skiej, k tórzy zadziwiają nas n.a
dal swoją twórczą erudycJ ą, 
błyskotliwym słowem i niesły
chaną wprost pracowitością. 
Prawie jednym tchem bywa 
wymieniany obok największych 

- Lope de Vegi i Calderona -
przewyższając ich często dowci
pem i wdziękiem. 
Miał jednak ten pisarz dwa 

oblicza. Nazywał się właściwJe 
Gabriel Tellez i jako taki był 
skr0mnym i pracowitym mni
chem z zakonu mercedariuszy, 
który p ;zeszedł wszystkie szcze
ble .awansu klasztornego aż do 
godności przeora. Namiętny ka
znodzieja, wybitny pedagog i 
wykładowca świętej teologii, 
kiedy w swojej zacisznej pra
cowni przemieniał się w pisa
rza pod nazwą Tirso de Molina, 
stawał się człowiekiem pełnym 
dowcipu, humoru, ironii a co 
dziwniejsze - stawał się nawet 

. swawolnikiem literackim i czę
sto zarzucano mu, iż w swoich 
utworach nie stronił nawet od 
rozwięzłości. 

Cóż, był to pisarz pełnokrwi
sty. Talent miał we krwi i wi
dział ludzi w pełnych ich wy
miarach. Nie szedł więc na żad
ne ustępstwa - nawet wobec 
swojej klasztornej sukienki. Nas 
zatem będzie głównie intereso
wało to jego drugie życie - li
terackie. 
Urodził się w Madrycie pra

wdopodobnie w 1584 jako do
mniemany bastard hrabiego 0-
suna. O jego młodości niewie
le dziś możemy powiedzieć. 
Studiował w Alcala de Hena
res. Jednak w 1601 roku znaj
dujemy go w klasztorze merce
dariuszy w Guadalajarze. Losy 
rzucą go później do Toledo, a 
nawet na Santo Domingo. 
Wkrótce jednak wrócił do Hi
szpanii, gdzie kolejno działał w 
kHku ważnych ośrodkach. W 
1627 publikuje pierwszy zbiór 
swoich komedii. W 1632 miano
wany zostaje kronikarzem kla
sztoru, a od 1645 - przeorem. 
Umiera w Sorii 12 marca 1648. 

Tirso de Molina jest autorem 
przeszło 300 komedii, z których 



do czasów naszych przetrwało 
50 ; poza tym dal s~ę po~nać ja: 
ko świetny gawędziarz literacki 
i nowelista. Zaiste, charaktery
zowała go niezwykła wręcz pra
cowitość. Ale przecież nie był 
wyjątkiem wśród ówczesnych 
literatów. Niedościgniony dla 
wszystkich pozostanie bowiem 
Lope de Vega - tak bardzo po
dziwiany przez naszego autora 
komediopisarz - który pozosta
wił w spadku około dwu tysięcy 
:;ztuk! 

Tirso de Molina to mistrz in
trygi, planowej i logic~nej ak
cji. Dialog jego jes~ mistrzow
ski i może zawsze Jeszcze słu
żyć za wzór. „Porównywano go 
do Musseta - powiada Maria 
Strzałkowska - ze względu na 
dar finezyjnej analizy psycho
logicznej; jego dramaty re~igij
ne historyczne i obycza]owe 
wyróżnia przede wszystkim u
miejętność stwarzania charakte
rów a zwłaszcza - rzecz rzad-

' ' . ka u zakonnika - typow i po-
staci kobiecych. Humor słowny, 
urok akcji komediow ej, trakto
wanej przez autora z lekką iro
nią, barwne i ruchliwe sceny 
przeplatane baletem - oto dal
sze cechy charakterystyczne 
dramaturgii Tirso de Molina". 

Natomiast Stefania Borkow
ska-Ciesielska tak charaktery
zuje jego twórczość: „Mn~e~ 
płodny niż Lope de Vega, mm~] 
głęboki od Calderona, przewyz
sza obu bezpośrednią znajomo
ścią ludzkich namiętności i psy
chiki, zwłaszcza kobiecej. Góru
je też nad nimi iskrzącym, bły
skotliwym dowcipem i swawol
ną ironią" . 
Uważny czytelnik, albo widz 

teatralny spostrzeże w twórczo
ści tego autora wyraźny nurt 
społeczny. Szczególnie często 
piętnował pisarz różne formy 
niesprawiedliwości spoleczn_eJ. 
Czyżby pozostawało to w zwią-

zku z jego własną sytuacją ro
dzinną? A może raczej ocena 
warunków społecznych wiązała 
się z jego wrodzonym i do tego 
wielkim talentem obserwacyj
nym. Gdzie tylko może przypi
na latki szlachcie. Ot, chociażby 
nawet w bezpretensjonalnym, 
lecz uroczym, „Zi 3lonym Gilu". 
Pełno w tej kom2dii np. tego 
rodzaju złośliwostek: 

Gdy już posag zapewniony 
Rezygnuje się z honoru. 
Szlachcic cofa przyrzeczenie 
I nie wraca do klasztoru. 
Jego najsłynniejszym utwo-

rem - uważanym za arcydzie
ło - jest fantastyczny dramat 
„O sewilskim uwodzicielu i ka
miennym gościu" - El burlador 
de Sevilla, który jest znakomi
tym i pierwszym opracowaniem 
motywu Don Juana, jakże płod
nego w dalszym ro zw oj u pi
śmiennictwa, podejmowanego 
następnie przez całą plejadę 
przednich twórców : Moliera, 
Goldoniego, Byrona, Puszkina, 
Zorillę, Merimee, Dumasa, a w 
Polsce przez Rittnera. - Inny 
utwór Tirso de Maliny, „Poboż
na Marta'', stal się prototypem 
molierowskiego „Świętoszka". 

W polskich teatrach najwię
kszą popularnością z jego do
robku komediowego cieszy się 
„Don Gil w zielonych spod
niach" (Don Gil de las calzas 
verdes) w swobodnej transkryp
cji Juliana Tuwima, jako „Zie
lony Gil''. Wiersz giętki, wręcz 
żonglerski, znakomicie podbu
dowuje wartką akcję. Typowa 
to „komedia pomyłek". W stro
ju Gila występuje Juana i poda
jąc się za swego niewiernego 
kochanka niweczy jego małżeń
skie plany z inną dziewczyną. 

Komedia ta posiada całą ga
lerię pysznych i zabawnych po
staci. Gwarantuje nam dobrą 
pouczającą rozrywkę. 

B. L. 



ATORZY 
R E A L z 

WOJCIECH ZIELEZINSKI 

MIECZYSŁAW DASZEWSKI 
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MARIA SUROWIAK 

BOLESŁAW OCIAS 



St. M oniuszko 

I D E A Ł 

• 
J. Podobiński 

GENIALNY KAMERDYNER 
• 

F. Lehar 

HRABIA LUXEMBURG 
• 

M. Leigh 

CZŁOWIEK Z LA MANCZY 
• 

J. Stra uss 

WIEDEŃSKA KREW 
• 

J. L a win a-Świętochowski 

PANNA WODNA 
• 

M . Strelnikow 

NIEWOLNICA 



Donna Diana 

Quintana 

Caramanchel 

Don Martin 

Don Pedro 

Osorio 

Donna Inez 

Don Ricardo 

Donna Clara 

Don Diego 

Don Antonio 

Decio 

Aguilaz 

Alguasil 

OBSADA 

- ELŻBIETA KONIECZNA 

- ANDRZEJ GÓRSKI 

,,, - STANISLAW PTAK 

- JERZY POTYKA 
JERZY MICHALUS 

- JÓZEF ORAWIEC 

- JERZY SLEDZINSKI 

- KRYSTYNA WESTFAL 

1 - MARCELI PALCZY~SKI 
ZYGMUNT PRONOBIS 

- ELŻBIETA WODECKA 

- EUGENIUSZ NOWOWIEJSKI 

- ZBIGNIEW GOCMAN 

- WITOLD POLAK 

- EDWARD SZTEJ 

- JULIUSZ WICKIEWICZ: 

- ----; 

Soliści baletu : MARIA SUROWIAK, STEFAN BORO~, JAN LISOWSKI 
PAWEL MATUSZCZYK 

Koryfeje baletu : KRYSTYNA AILBASZEWSKA, JUDYTA NOWICKA, 
IRENA ORAWIEC, ZBIGNIEW KARLIKOWSKI 

Chór, balet i orkiestra Państwowej Operetki Sląskiej 

REALIZATORZY 

Inscenizacja i reżyseria 

Kierownictwo muzyczne 

Choreografia 

Dekoracje i kostiumy 

Przygotowanie chóru 

Układy pojedynków 

Asystent choreografa 

, 
- MIECZYSLA W DASZEWSKI 

- BOLESLAW OCIAS 

- MARIA SUROWIAK 

I - WOJCIECH ZIELEZ~SKI 

-HENRYK WICHEREK 

- WALDEMAR WILHELM 

- STEFAN BORON 

INSTRUMENTACJA: ANTONI WICHEREK , JERZT SMOCZTŃSll, 
ARIETTY BOLERO , ESPAGNOLA, !i,RENADA, SEYILIANA: BOLESŁAW OCIAS 



\VIEK 
BAROKU 

Zycie umysłowe XVII wieku, 
w którym tworzył Tirso de Mo
iina, cechuje dalszy rozwój em
piryzmu i racjonalizmu, przygo
to\vujący grunt pod następny 
wiek - oświecenia. Szereg wiei
kich uczonych uprawia nauki 
ścisłe i dokonuje odkryć astro
nomicznych i fizycznych, jak 
udowodnienie systemu koperni-
1-:ańskiego (Galileusz) czy po
wszechne prawo ciążenia (New
ton), bada krążenie krwi, wy
najduje logarytmy. Rozwija się 
nauka historii i prawa między
narodowego. 

W sztuce panuje styl zwany 
barokiem. Nazwa wywodzi się 
z portugalskiego określenia ba
rocco, oznaczającego nieregular
ność i dziwaczność. Ojczyzną 
baroku jest znów Italia, skąd 
styl ten rozprzestrzenia się 
głównie w Hiszpanii, Francji po
łudniowych Niemczech i Flan
drii. Jest on wyrazem ducha 
wieku i skrzyżowania działają
cych sił. Jedna z nich to kon
trreformacja, zaprzęgająca sztu
kę do propagandy wiary i u
świetnienia obrzędów. Druga si
ła to królewski absolutyzm, 
szukający artystycznego upię
kszenia swej potęgi i etykiety 
dworskiej. Oba te światy licy
tują się w niebywałym przepy-



chu i zbytku, nieskrępowanym 
żadnym umiarem. Służąca im 
sztuka oszałamia zaskakującymi 
efektami i przemawia gwałtow
nymi środkami do uczuciowo
ści odbiorców. Ale to współza
wodnictwo okazałości świeckiej 
z religijną niesie w sobie sprze
czność. Granice między jaskra
wą zmysłowością, a uduchowio
ną ekstazą zacierają się lub 
przenikają wzajem. Stąd niepo
kój dwuznaczności i sztuczny 
patos. 

Przy zachowaniu klasycznych 
wzorów antycznych, nacecho
wanych umiarem, widać poszu
kiwanie nowego, gwałtownego 
wyrazu. I w tym jest drugie 
skrzyżowanie. Linia staje się w 
architekturze barokowej niespo
kojna, łamana i krzywa, a ko
lumna skręcona. Rzeźbione fi
gury zastygają w stężałych po
zach ekstazy i namiętności. W 
malarstwie kwitnie bujność cie
lesna oraz efekty światła prze
łamanego cieniem. Dla spotęgo
wania wrażenia stosuje się 
wszelkie sposoby złudy, uzupeł
niając, na przykład , architekturę 
perspektywą malarską. 

Plejadę wielkich twórców ba
roku włoskiego rozpoczyna w 
architekturze Bernini, w malar
stwie Caraccio. Świetne malar
stwo barokowe powstaje w Hi
szpanii, również we Flandrii 
(Rubens, Rembrandt). 

Dramat barokowy reprezen
towany jest przez pisarzy zło
tego okresu teatru hiszpańskie
go (Lope de Vega Carpio, Tel
lez, Calderon de la Barca). Dra
mat francuski zdobywa się na 
samodzielną i odrębną odmianę, 
w której tyleż jest namiętności 
i gwałtowności barokowej , ile 
klasycznego umiaru i spokoju. 

Dzieckiem wieku - pragną
cego błyszczeć, oszałamiać i bu
dzić zdumienie - stanie się w 
teatrze opera i balet. 

, 
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KROlKA 
HISlORIA 
Zielonego Gila 

W roku 1938 lub 1939, literat 
i tłumacz z języka hiszpańskie
go Edward Boye przełożył dla 
Zbigniewa Sawana komedię 
Tirso de Maliny pt. „Don Gil 
w zielonych spodniach" (Don 
Gil de las calzas verdes). Wojna 
i okupacja hitlerowska pokrzy
żowały Sawanowi plany wysta
wienia tej sztuki, a wszystkie 
jej egzemplarze zaginęły. Sa
wan nie zrezygnował jednak z 
poprzedniego zamiaru. Zdając 
sobie sprawę, że z uwagi na 
płynący czas ta stara hiszpań
ska komedia będzie wymagać 
specjalnego opracowania, zain
teresował nią wybitnego poetę 
Juliana Tuwima, wiedząc że 
nikt, tak jak on, nie potrafi nie 
tylko „odświeżyć" dawne, na 
pozór nieaktualne dzieło, ale 
nada mu nowe barwy i nowy 
sens. Edward Boye przełożył na 
język polski niemal wiernie to, 
co hiszpański mnich napisał w 
XVII wieku, a co - jak na ów
czesne czasy, czasy Inkwizycji, 
było niebywale śmiałe. Ostrze 
komedii de Maliny skierowane 
przeciwko hidalgom hiszpań
skim, zarówno im, jak i same
mu autorowi, musiało się wy
dawać buntownicze, lecz z na
szego, dzisiejszego punktu wi
dzenia byłoby mocno stępione, 
a nawet trochę naiwne. 

Tuwim wziąwszy na warsztat 
dzieło nieśmiertelnego mistrza 
hiszpańskiego pokazał swój „lwi 
pazur". Pozostawiając fabułę i 
postacie stworzone przez Mali
nę, ożywił je swym wielkim ta-

lentem postqpowego poety. Jak
by na kanw ie sztuki Tirso de 
Maliny wyhaftował te same po
stacie nowymi, żywszymi bar
wami. Wirtuoz polskiego słowa, 
jeżeli nie prześcignął w swym 

Zielonym Gilu" autora „Don 
Gil de las calzas verdes". to w 
każdym razie dorównał mu w 
mistrzostwie słowa, melodii 
wiersza, w b~gactwi'e rymu ~ 
asonansu. Mozna zaryzykowac 
stwierdzenie, że tak jak ongiś 
jego wielcy poprzednicy Molier 
i Byron, sięgnąwszy do skarb
nicy Tirso de Maliny po „Don 
Juana", przyswoili go sobie, 
tworząc nowe własne dzieło, tak 
Julian Tuwim z komedii hi
szpańskiego mnicha stworzył 
własną, przepojoną na wskroś 
jego indywidualnością, sztukę. 
Powziąwszy koncepcję napi

sania „Zielonego Gila" jako ko
medii muzycznej, zaprosi.I do 
współpracy Marka Andrzejew
skif> f'!O , który muzykę kompo
nował nietylko w ścisłym po
rozumieniu z Tuwimem, ale i 
pierwszym inscenizatorem sztu
ki Sawanem. 
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Dyrygenci 

ZDZISŁAW DROBNER 
ZBIGNIEW LIPCZYŃSKI 
BOLESŁAW OCIAS 

STANISŁAW TOKARSKI 

Kierownik baletu 

MARIA SUROWIAK 

Scenograf 

JERZY KŁOSOWSKI 

Chórmistrz 

HENRYK WICHEREK 

Korepetytorzy 

ŁUCJA KROSNY-WIDERA 
ALICJA MAKSYMOWICZ 

BARBARA PALIK 
SZCZBP AN HACHUŁA 

Inspicjent 

HALINA SZEMLEY 

Kontrola tekstu 

ZOFIA MICHALUS 

Koordynacja pracy 

GENOWEFA STAROSTKA 

Organizacja widowni 

MARIAN PODSIADŁO 

Dekoracje 
pracownie 

i kostiumy 
Państwowej 
śląskiej 

wykonały 
Operetki 

K,ierownik sceny: ALEKSANDER 
HONCZ, Brygadier sceny: WŁA
DYSŁAW BERNADIUK, Kier. ele
ktr. ANTONI WERTYPOROCH, Kie
rownicy pracowni - Krawiecka 
damska: STANISŁAW A CIEPŁA, 
Krawiecka męska: ADOLF URBAN 
Zdobnicza: LIGIA MIECZĄGŁOW
SKA, Perukarska : ALINA KOWAL
CZYK, Fryzjerska: JULIA KOTO
WICZ, Szewska: MICHAŁ BAR
DOŃ, Tapicerska: EMIL MIKA, 
Stolarska: WŁADYSŁAW CYMBA
LISTA, Malarska: JERZY SEIBEL, 
Modelarska : ANNA TROJANOW
SKA, Rekwizytornia : . IRENA 
SZCZYGŁOWSKA 
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DYREKTOR I KIERDWllK ARTYSTYCZIY 

STANISŁAW TOKARSKI 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

WŁADYSŁAW MOLIK 

KIEROWNIK LITERACKI 

STANISŁAW HORAK 




