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JULIAN TUWIM 

ANDRZEJ MARKOWSKI 

DON GIL W ZIELONYCH 
SPODNIACH 

Za chwilę ujrzą Państwo na scenie Operetki 

Dolnośląskiej jedno z arcydzieł światowej 
literatury teatralnej: „ZIELONEGO GILA" 
czyli „DON GIL DE LAS CALZAS VERDES" 
(dokładnie więc: „Don Gil w zielonych spod
dniach"), niezwykłą komedię intrygi napisaną 
przed trzystu siedemdziesięciu laty przez zna
komitego wirtuoza dramaturgii hiszpańskiej 

„złotego wieku" Tirso de Molinę . 

.A.rcydzieła literatury dramatycznej trafiają od cza
su do czasu do „przybytków lekkomyślnej siostry 
opery" - jak ktoś kiedyś nazwał operetkowy teatr. 
Są to jednak - w stosunku do oryginału - utwory 
zniekształcone, poprzerabiane, dokrojone i dofastry
gowane do potrzeb sceny muzycznej: „Żołnierz i bo
hater", „My Fair Lady" - to przecież zgrabnie do
pasowane do wymogów teatru muzycznego komedie 
Shawa, „Kiss me Katy", „West Side Story" dość da
leko odbiegały od oryginałów Szekspira, „Brat mar
notrawny" to muzyczne echo komedii Wildego .. jeśli 
tylko przypomnę Państwu najbardziej znane prze
róbki słynnych utworów dramatycznych. „Zielony 
Gil" zajmuje w tym doborowym towarzystwie spec
jalne miejsce, chociażby ze względu na osobę autora 
przeróbki, znakomitego poetę, Juliana Tuwima, świet
nego znawcę praw rządzących sceną muzyczną, który 
zachowując tok akcji, charaktery postaci, układ for
malny komedii, dorównał w żonglerce słów, lekkości 

wiersza i dowcipu genialnemu mistrzowi „Złotego 

Wieku Hiszpańskiego Teatru.„" 

ZŁOTY TEATR HISZPAŃSKI 

Zloty wiek hiszpańskiego teatru przypada na okres, 
kiedy potęga polityczna i militarna Hiszpanii za
częła się chylić ku upadkowi. Filip II odziedziczył po 
abdykacji Karola V w roku 1556 najrozleglejsze wów
czas państwo na świecie, „w którym słońce nie za
chodziło". Długotrwale wojny z Turcją, klęska „Nie
zwyciężonej Armady" w konfrontacji z flotą angiel
ską, stale zagrożenie od strony Francji, glód i epi
demie nękające chłopów uciskanych przez feudałów, 
terror inkwizycji, prześladowania Maurów i Żydów, 
spowodowały osłabienie ekonomiczne i polityczne pań
stwa. Pozostały pozory - etykietalny przepych kró
lewskiego dworu, powszechność ludowych zabaw i roz
wój hiszpańskiego teatru. Już w 1574 roku wzniesio
no w Madrycie dla wędrujących trup aktorskich 
teatr - „Corral de la Pachecn", w 5 lat później pow
stał pierwszy staly teatr publiczny - „Corral de la 
Cruz" a w 1583 „Corral del Principe". Wkrótce Mad
ryt posiadał 40 scen teatralnych, Sewilla 5 teatrów, 
Malaga, Walencja też nie pozostawały w tyle za tam
tymi miastami. Wykształciły się trzy typy teatru: koś
cielny, dworski i miejski. N as najbardziej interesuje 
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ten ostatni, bo wlaśnie dla tego teatru powszechnego 
pisali swe utwory najwięksi pisarze hiszpańscy. Na 
przedstawienia w „Corrales" ściągały tlumy widzów 
nie tylko z calego miasta. Przybywali tu miłośnicy 

teatralnej sztuki z dalekich prowinicjonalnych miejs
cowości, przebywając niejednokrotnie wiele dni i nocy 
na siodle lub na wozie, aby zobaczyć dziela ulubio
nych autorów grane w „Corrales"„. 

„CORRALES" - TEATRY ZRODZONE 
Z PRZYPADKU 

P
oczątkowo było to po prostu podwórze między 
czterema ścianami domów. Na nim pod jedną 

ze ścian ustawiano wozy wędrującej grupy teatralnej, 
łącząc je drewnianym pomostem. Tak powstawała sce
na. Widzowie stali na podwórzu, siadali w oknach, 
sadowili się nawet na dachach domów otaczających 
„Corral". Później budowano dla aktorów długie, wąs
kie podwyższenie, bez kurtyny, posiadające tylko za
słony z tyłu i z boku. Po odsłonięciu tylnej zasłony 
widzowie oglądali scenę wewnętrzną, przedstawiającą 
jakieś wnętrze, nad którym wznosiły się „tarasy", 
które mogły przedstawiać mury oblężonego miasta, 
szczyty gór, górne piętra pałaców. Dekoracji nie było, 
ale aktorzy nosili bardzo bogate stroje, mieniące się 
tęczą kolorów, stanowiące piękną oprawę do pełnych 
poezji tyrad i błyskotliwych monologów. A zatem 
scena hiszpańka „złotego wieku" przypominała scenę 
szekspirowską - o jakimkolwiek naśladownictwie 
nie mogło być jednak mowy, gdyż oba teatry naro
dowe, w krajach wówczas tak odległych od siebie, 
powstały nieomal w jednakowym czasie. 

Przed sceną stawali mężczyźni (musqueteros), za 
nimi na podwyższeniu ustawiano ławy dla kobiet 
„Jaula de las mujeres", lub „cazuela", okna otaczają
cych „corrales" domów służyły za balkony i loże 
(aposentos), okienka poddasza i dachy tworzyły ga
lerię dla pospólstwa (desvanes). Przedstawienia od
bywały się w pogodne dni około godziny drugiej, 
trwały do zachodu słońca. Oświetlenia sceny nie było, 
ceny biletów były niskie a i kontrola nie była suro
wa. Publiczność zachowywała się hałaśliwie, zachę

cając aktorów do bohaterskich czynów, bezceremo
nialnie ganiąc niezdarnych aktorów, wygwizdując sce
ny nie odpowiadające gustom widowni. 

' 
MISTRZOWIE TEATRU 

POWSZECHNEGO 

T eatr złotego wieku byl naprawdę powszechną roz
rywką. Rozmiłowani w sztuce teatralnej byli za

równo arystokraci jak i rzemieślnicy. Aktorzy grali 
swobodnie, nie przestrzegając prawideł włoskiego 
teatru „akademickiego", pisarze tworzyli swoje dzieła 
sceniczne nie dbając o klasyczne jedności akcji, czasu 
i miejsca. Dla takiego teatru napisał swoje 1700 
(słownie: jeden tysiąc siedemset!) dramatów, komedii, 
widowisk rozrywkowych Lope Felix de Vega Carpio, 
111 dramatów i 70 autos sacramentales Pedro Calde
ron de la Barca, Fernando de Rojas, Miguel de Cer
vantes Saavedra (ten od Don Kichota), Augustin Mo
reto y Cavana, Juan Ruiza de Alacron y Mendosa, 
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komedie pisał nawet król Filip IV, pisali arystokraci, 

urzędnicy, mieszczanie, mnisi... Tak! Mnisi! Bo prze

cież nasz Tirso de Molina pisał swe komedie jako 

mnich w klasztorze mercedariuszy. Pisał w charakte

rze bard::o„. świeckim, co w końcu - nawet w spo

łeczeństwie tak rozmiłowanym w teatrze - nie uszło 

mu płazem. Oskarżony o obrazę Boga i postponowanie 

duchownego stanu, wędrować musiał od klasztoru do 

klasztoru, aż wreszcie zmuszony byl porzucić komedie 

(napisawszy „zaledwie" 300 dziel z tego gatunku) i od

dać się kronikarstwu. Jako doktór teologii został w 

1645 roku mianowany przeorem klasztoru w Sorii, 

gdzie w trzy lata później dokonał pracowitego żywota. 

D okladna data urodzin autora komedii „Don Gil 

de las Calzas Verdes" nie jest znana. Wiadomo 

natomiast, że jako. młodzieniec zlożyl śluby zakonne 

w 1601 roku. Skąd zdobywał tematy i spostrzeżenia 

do swych kipiących prawdą życia komedii? Może 

z konfesjonału spowiednika? Prawdziwe nazwisko Tir

sy de Maliny brzmiało Gabriel Tellez. Przypuszczalnie 

był synem naturalnym księcia Osuny, Pedra TelLeza 

Jirona.. stąd może taka znajomość intryg i matactw 

dworskiego środowiska a może też i ów ton ironii ja

kim maluje „sprawiedliwość społeczną" w Hiszpanii 

rządzonej przez feudałów? 
Pisał „komedie płaszcza i szpady", komedie cha

rakterów, intryg i komedie religijne. Jedno dzieło za

pewniło mu nieśmiertelność, choć zbyt często świat 

zapomina, że on to właśnie jest pierwszym autorem 

tego motywu. Myślę o „EL burLador de Sevilla ... ", „Ko

medii o sewilskim uwodzicielu i kamiennym gościu", 

która jest pierwszą wersją motywu Don Juana. Po 

Tirso de Molinie podjęli ten temat Zorma, Molier, Gol

doni, Mozart, Byron, Puszkin, Merimee, Dumas, w 

Polsce Rittner, we współczesnym teatrze Roger Vail

land, Conrad Drzewiecki... Wspomnę jeszcze, że jego 

komedia „Pobożna Marta" była prototypem Molie

rowskiego „Swiętoszka"„. 
„Zielony Gii'' jest komedią intrygi. Bohaterką jest 

kobieta, odważna, pełna temperamentu, inteligentna ... 

ktoś nazwał Donnę Dianę Don Juanem w zielonych 

spodniach„. Nie przesadzajmy! Dziewczyna w męskim 

przebraniu ścigająca niewiernego kochanka, zmusza

jąca go do dotrzymania przysięgi, to jedna z owych 

dzielnych bohaterek, od których roi się w komediach 

i dramatach Lope de Vegi, SzekspiTa, czy wreszcie sa

mego Tirso de Moliny („Wieśniaczka z ValLecas"), któ

re wdziewają męski strój, aby pod tym przebraniem 

dokonywać czynów, w owych czasach dostępnych je

dynie mężczyznom. A historia „Don Gila" jest zawiła. 

Spróbuję ją Państwu opowiedzieć swoimi słowami: 

PERYPETIE I PRZYGODY 
„ZIELONEGO GILA" 

P przystojny don Martin rozkochał w sobie 
równie piękną co sprytną i odważną donnę 

Dianę. Rozkochał! Ba nawet obiecywał jej mał
żeństwo. Rzucił ją jednak niewierny. Dla ko
go? Dla 70 tysięcy posagu, jakie przyjaciel jego 
ojca, don Pedro obiecywał przyszłemu mężowi 
swej córki, donny Inez. Chcąc zmylić ślady, 

don Martin wybiera się do Madrytu (gdzie 
mieszka don Pedro ze swą córką) pod fałszy-
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wym nazwiskiem: Don Gil. Ojciec Martina pi
sze w tej sprawie list do don Pedra, w którym 
donosi, że niestety Martin związał się już z in
ną kobietą, zastąpi go jednek godnie don Gil! 
Pech... a może szczęście chce, że list wpada w 
i·ęce Diany i uparta dziewczyna postanawia 
zmusić niewiernego kochanka do dotrzymania 
obietnicy. Jedzie więc za nim do Madrytu ze 
swym służącym Quintano. Jedzie w męskim 

przebraniu, podając się również za ... don Gila! 

Dwa Gile w barszczu! Zaczyna się komedia 
intryg, qui-pro-quo, gilomatias nieporozumień. 

Martin jako don Gil oświadcza się ojcu Inez 
o jej rękę i zostaje przez Pedra przyjęty. Cóż 
z tego kiedy Inez kocha ślicznego Ricarda i je
mu ofiarowała już swą rękę w tajemnicy przed 
rodzicem. Ojciec zastaje młodych w czułym 

sam na sam! Awantura! i stary Pedro nakazuje 
córce natychmiast zerwać z Ricardem i poślu
bić don Gila, czyli Martina. Ale oto w ogro
dzie, w którym zrozpaczona Inez przebywa ze 
swą przyjaciółką, Clarą, zjawia się don Gil ... 
tym razem jest to Diana w zielonych spodniach. 
Z takim mistrzostwem i wdziękiem zaleca się 

cło obu dziewcząt, że obie zakochują się w nie
znajomym Gilu, nie przypuszczając, że pod 
męskim kostiumem ukrywa się dziewczyna. 
Zrozpaczony zmianą uczuć pięknej Inez, don 
Ricardo odchodzi, przysięgając nieznanemu 
uwodzicielowi w zielonych spodniach krwawą 
zemstę: „Zemsta, ... szpada .•. krew i cmentarz!" 

Zakochana w Gilu-Dianie donna Inez błaga 
teraz ojca, by przyspieszył jej ślub z dopiero 
co poznanym Gilem. Gil-Martin słysząc zaklę
cia Inez, jest przekonany, że to chodzi o niego, 
oświadcza się więc jej oficjalnie! Zdziwiona 
Inez oświadcza, że pokochała innego „Zielone
go Gila". Tak więc Gil-Diana stała się nagle 
rywalką i Ricarda i Martina. Ukrywa się więc 
i nie mogą jej odnaleźć ani zakochane w niej 
(w nim?) dziewczęta, ani zazdrośni kawalero
wie, ani nawet nowy, niezrównany służący, 

Carramanchel, obwieś i filozof, najsprytniej
szy i najleniwszy z wszystkich służących Mad
rytu. 

Nic dziwnego, że nikt nie może znaleźć „Zie
lonego Gila", gdyż przedzierzgnął się on (ona!) 
spowrotem w dziewczynę i jako donna Elwira, 
wynajmując dom sąsiadujący z pałacem Pedra, 
zyskuje sympatię i przyjaźń donny Inez. Wkrót
ce Diana-Elwira-Gil zwierza się swej nowej 
przyjaciółce Inez, że pokochała don Martina, 
lecz ten zdrajca, znęcony posagiem, pojechał 

szukać bogatej żony w Madrycie, podając się 

za don Gila. Inez obiecuje pomoc nowej przy
jaciółce i wówczas Diana wysyła Quintanę do 
don Martina z listem, w którym pisze, że jest 
w błogosławionym stanie i zmuszona była przed 
hańbą schronić się do klasztoru ... 
Wiadomość, że ma zostać ojcem wbija w du

mę zdrajcę i już ma ochotę wrócić do porzu
conej, kiedy dowiaduje się, że don Pedro po
stanowił jemu tylko ofiarować rękę Inezy wraz 
z 70 tysiącami posagu!... Traf jednak sprawia, 
że Martin gubi swoje listy i trafiają one do rąk 

Diany, która znów wdziewa męski kostium, 
staje przed don Pedrem, demaskując krętac

twa Martina i sama przedstawia się za praw
dziwego don Gila. 
Następują tak skomplikowane intrygi, kłam

stwa, wykręty i podstępy, że nie sposób je zre
lacjonować. To trzeba zobaczyć! - jak powia
dają radiowi sprawozdawcy sportowi! A więc 
zapraszamy Państwa na ten przezabawny mecz, 
oprawiony w piękną muzykę Andrzeja Mar
kowskiego, mecz w którym przed samym za
kończeniem pojawia się cała sztafeta Gilów, 
zwyciężając przez K.O. łasego na 70 tysięcy 
posagu, zdrajcę Martina. Komedia kończy się 

dwoma ślubami a ostatnie słowo należy do 
Carramanchela: 

Tak kończymy 
Tę zawiłą maskaradę; 

Ten zielony gilomatias 
I wesołą tę giliadę. 

Kurtyna 
w moim opowiadaniu opada, ale w Operet
ce Dolnośląskiej podnosi się właśnie do 
góry! 

A zatem: 

Życzymy Państwu 
dobrej zabawy! 
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Jerzy Krobicki 
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Stanisław Stelmaszek 
Władysław Szeptycki 
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Junina Czaplicka 
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Bożena Zacharska 
Zenon Gemza 

Witold Grochowski 
Andrzej Legutko 
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Soliści: 
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Barbara Czubak 
Krystyna Ostapiej 
Elżbieta Szajkowska 
Bogusław Książczyk 

Waldemar Polednik 
Janusz Sewastianowicz 
Julian Żychowicz 

Zespół 

Emilia Cegielska 
Maria Kott-Tomczyk 
Małgorzata Metelska 
Jadwiga Nowaczyk 
Jolanta Sacharc 
Ewa Stec 
Krystyna Tarnawska 
Elżbieta Witwicka 
Alicja Zawodniak 
Andrzej Grzywniak 
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Stanisław Malek 
Dorota N owak 

Kontrabasy 

CyryL Banicki 
Henryk Szymecki 

Flety 

Jarosław Tomin 
Stefan DoLata 
Renata Pawiak 

Oboje 

Roman ZieLiński 
Czesław Wojciechowski 
Kazimierz Gorządek 

Klarnety 

Ryszard Wojciechowski 
Lech Stasiak 
Józef Koziel 
Roman Astriab 

Saksofony 

Ryszard Wojciechowski 
Lech Stasiak 
Józef Koziel 
Ryszard Stadnik 

Fagoty 

Wladyslaw Baran 
Edward Baran 
Lucjan Szereda 

Trąbki 

Karot Buczowski 
Jerzy Majchrzak 
Adam Wajda 

Waltornie 

Jan FLuder 
Janusz Jacyszyn 
Gunter Szymkowiak 

Puzony 

Andrzej Wierzbiński 
Marian Maciejewski 
Mirosław Mierzwiak 

Fortepian 

Andrzej Gisicz 
Danuta Bowtrukiewicz 

Gitary 

Jan Charewicz 
Stefan Cenkowski 

Perkusja 

Marek Tomczyk 
Henryk Birkman 

Inspektor Orkiestry 

STANISŁAW MAŁEK 

PRACOWNIE OPERETKI DOLNOŚLĄSKIEJ 
WE WROCŁAWIU 

Kierownik techniczny 
JANUSZ TULIN 

Kier. prac. kraw. damskiej 
EMILIA BUDA 

Kier. prac. męskiej 
JÓZEF MUCHA 

Kier. prac. szewskiej 
FĘ.ANCISZEK BOJANOWICZ 

Kierownik perukarni 
ALICJA GÓRA 

Kierownik kostiumerni 
STEF ANIA KOTT 

Kier. prac. elektrycznej 
RYSZARD ŻURAKOWSKI 

Akustyk 
ZYGMUNT GAJDA 

Brygadier sceny 
WŁADYSŁAW MICIŃSKI 

Rekwizytor 
ALEKSANDER LEU 
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REPERTUAR BIEŻĄCY 
OPERETKI DOLNOŚLĄSKIEJ 

J. Herman 
„HELLO, DOLLY" 

S. Jones 
„GEJSZA" 

Z. Zeller 
„PTASZNIK Z TYROLU" 

M. Lida, J. Majdrowicz 
,,NAJPIĘKNIEJSZA'' 

L. Terpiłowski, A. M. Trzos 
„W IMIENIU BRAWA" 

E. Bryll, K. Gartner 
„NA SZKLE MALOWANE" 

J. Jurandot, F. Leszczyńska 
„P ANI PREZESOWA" 

FI. Herve 
„NITO U CHE" 

E. Kalman 
„HRABINA MARICA" 

B. Klimczuk, J. Kondracki 
OH! LALECZKO„. 

Opracowanie programu 
WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

Projekt okładki 
WITOLD WÓJCIK 

Koordynator pracy artystycznej 
KRYSTYNA GAŁKA 

Kierownik Organizacji Widowni 
JAN KOZICKI 

Cena zł 10.-

OPERETKA DOLNOSLĄSKA WE WROCŁAWIU 

Adres Dyrekcji: ul. Swierczewskiego 72 
50-020 Wrocław, tel. 380-51, 380-52 

ORGANIZACJA WIDOWNI 
zamawianie i sprzedaż biletów zbiorowych 
i indywidualnych ul. Swierczewskiego 67 

50-019 Wrocław tel. 356-52 
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