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TIRSO de MOLINA 
twórca charakterów i mistrz intryizi komediowej 

Teatr w Hiszpanii odegrał taką samą rolę jak epopeje narodowe Iliada 
Odyseja w Grecji. Był dla ludu hiszpańskiego i rozrywką najmilszą 

i encyklopedią - skarbcem wiadomości z różnych dziedzin i biblią na
rodową. 

Komedia wieku XVI! (taką nazwę miały wówczas wszystkie utwory 
dramatyczne), naśladując naturę przez kojarzenie komizmu i tragizmu, 
stanowi odbicie ówczesnego społeczeństwa hiszpańskiego. Jest przepojo
na realizmem, a jej zaprawą idealną są często hasła bojaźni bożej, posłu
szeństwa wobec króla i poszanowania prawa. Z ogólnikowych schematów, 
nieraz powtarzających się, budowali genialni pisarze sztuki różnorodne, 
które nigdy nie były szablonowe ani monotonne, gdyż każdy temat nabie
rał rumieńców życia i czaru nowości, gdy go opracował wielki artysta. 

Wśród największych dramaturgów wieku XVI!, w kręgu pisarzy gru
pujących się dokoła Lopego de Vega wybijał się na plan :pierwszy 
Gabr ie 1 Te 11 ez (1594-1648) i staje od razu niedaleko mistrza. 
Dwoistości nazwiska - pisze bowiem pod pseudonimem T i r s o d e M o-
1 i n a - odpowiada pozornie dwoistość osobowości. Poważny mnich, cie
szący się niezwykłym zaufaniem w swoim zakonie, a równocześnie autor 
najweselszych i najfrywolniejszych komedii. W subtelnej wyobraźni tego 
liberalnego zakonnika łączą się obrazy świeckie i religijne, świadcząc 
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o jego witalności i radości życia w epoce, w której uśmiech dyskretny już 
się wydawał czymś niezgodnym z rzeczywistością. 

O tym, co Tirso de Molina robił w młodości, niewiele wiemy, niepewny 
jest nawet rok jego urodzenia (1571 czy 1584) i pochodzenie, nie wiadomo, 
czy studiował w Alcala de Henares, jak podają niektórzy biografowie. 
Wiadomo tylko, że w lVfadrycie przyszedł na świat, a po latach jest juz 
w tymże Madrycie w klasztorze Mercedariuszy nauczycielem teologii, ka
znodzieJą, kromkarzem tego zakonu na Kastylię, doktorem teologii, w koń
cu w r. lti45 przeorem w l:iorii. Zapewne więc Jak wszyscy nieomal współ
cześni mu wielcy pisarze hiszpańscy po bujnych latach człowieka świato
wego, ktory umiał nietylko używać życia, ale i obserwować je i trafnie 
oceniać, szukał spokojnej przystani w religii. Na to wskazuje nieomylnie 
każda karta jego dzieł, broniąc przed zarzutem sprzeczności między twór
czością a wykonywanym zawodem. 

Tirso de Molina zajmuje w literaturze stanowisko ściśle pośrednie mię
dzy Lopem de Vega a Calderonem. Więcej barokowy niż Lope, nie po
siada wprawdzie jego dynamizmu, lecz ponieważ mniej improwizuje, a wię
cej dba o wykończenie zarówno formy jak treści, daje utwory bardziej 
równomierne pod względem wartości. Mniej płodny niż Lope de Vega, 
mniej głęboki od Calderona, przewyższa obu bezpośrednią znajomością 
ludzkich namiętności i psychiki, zwłaszcza kobiecej. Góruje też nad nimi 
iskrzącym, błyskotliwym dowcipem i swawolną ironią. Jest potężnym 
twórcą charakterów i świetnym autorem komedii intrygi. Należy również 
do płodnych pisarzy, już bowiem w r. 1621 mówi o 300 napisanych przez 
siebie komediach, chociaż zachowało się tylko 85 jego sztuk, z których 
niektóre - zdaniem krytyków - koncepcją przewyższają dramaty Szek
spira. Jest też równie wszechstronny jak najwięksi pisarze wieku XVII 
w Hiszpanii. Wielki dramaturg a równocześnie powieściopisarz, gawę
dziarz, historyk i liryk, widząc zmierzch teatru spowodowany chwilowo 
zakazami królewskimi, przerzuca się Tirso de Molina w r. 1635 w dziedzinę 
prozy opisowej i dramatu liturgicznego. 

Pozostawił dwojakie dzieła: utwory okresu świeckiego bujnego, szalo
nego, kip:.ącego weselem życia i użycia, a związanego z ukochanym Toledo. 
Pisze wtedy komedie i nowele wzorowane na Cervantesie i Boccacciu o zło
śliwym wdzięku i znakomitym poczuciu kolorytu miejscowego. W dru
gim okresie twórczości Tirsa - zakonnika przeważają komedie z życia 
świętych i dramaty liturgiczne. W świetnej komedii Potępiony dla braku 
wiary (El condenado per desconfiade) rozprawia się ze starym jak świat 
konfliktem między wolną wolą a przeznaczeniem. 

Komedię Tirsa świecką, jako ostrą krytykę społeczną, podsyca scepty
cyzm i rozczarowanie, które są zwiastunami baroku. Zespala w niej dwa 
światy: świat cudowności i świat realny, ludzki, religię i życie w formie 
ludowej i barokowej. Rzuca sceptyczne spojrzenie na społeczeństwo i traf
nie je ocenia. Jego ironia, głębokie ujęcie psychologiczne typów, ich barw
ność i różnorodność, sąd ogólny o społeczeństwie pochodzą ze źródeł bez
pośrednich. Wynikają z warunków życia i osobistego doświadczenia au
tora, jakiego nabył w podróżach po Hiszpanii i Ameryce, w stosunkach 
z ludźmi, przez żywy kontakt z teatrem. 

Przytem jako spowiednik, - co często podkreślają jego biografowie, 
- przy niezwykłym dQ.wcipie i wnikliwości psychologicznej mógł zużyt
kować objektywnie i w ten sposób zdobyte obserwacje. 

Niejasne pochodzenie Tirsa tłumaczy ironię, z jaką się wyraża o wiel
kich rodach, ton gorzki w wypowiedziach dotyczących próżności 11zlachty 
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i równości ludzi wobec Boga i prawa naturalnego. Mówi często o niespra
wiedliwości społecznej. 

Kolorysta w opisach, wirtuoz efektów literackich i scenicznych obda
rzony zdolnością zajmującego opowiadania, umie Tirso wydobywać ele
menty komiczne z języka, tworzy zgrabne neologizmy, używa rzeczowników 
w swoisty sposób przymiotnikowo, zestawiając rzeczowniki z rzeczowni
kami i łamie z satysfakcją utarte zwroty językowe. A robi to lekko i bez
trosko, dowcipnie i swawolnie. Jest to inna strona baroku, nie tak po
ważna i uroczysta jak u Calderona. 

Tirsa de Molina interesuje specjalnie ciągły konflikt między istotą 
rzeczy a pozorami, między środkami a celem. Dlatego przebiera kobietę 
za mężczyznę, każe nieśmiałym udawać odważnych, - bawi go przezwy
ciężanie pozorów i robi to niezwykle zręcznie. 

Nieśmiertelność zdobył jednak Tirso de Molina przez stworzenie bez
konkurencyjnego uniwersalnego typu Don Juana ( Donhuana), którego nie 
przewyższył żaden z naśladowców, chociaż byli nimi tacy mistrze jak 
Corneille, Moliere, Schiller, Byron i Puszkin. Nawet w samej Hiszpanii 
Don Juan wybielony przez Zorillę, stracił urok. 

Usiłowano Tirsie odmówić autorstwa Don Juana, zasługi pierwszeństwa 
w zużytkowaniu starej ludowej legendy, znanej w Hiszpanii. Ale nowsze 
badania stylu, języka, motywów i ogólnego nastroju dzieła ostatecznie 
przeważyły na dobro Tirsa. Krytykowano konstrukcję Uwodziciela Sewil
skiego (El Burlador de Sevilla), bo taki jest tytuł komedii Tirsa o Don 
Juanie, piętnując ją jako jedno ze słabszych jego dzieł. Mimo to :faktem 
pozostanie, że nikt przed nim nie opracował mitu Don Juana w sposób 
artystyczny i psychologiczny, a nikt po nim nie umiał wydobyć z tej po
staci tyle satanizmu a zarazem uroku i siły dramatycznej. 

Z biegiem czasu zagadnienie Don Juana uległo ewolucji. Straciło aktu
alność dla krytyków, weszło raczej w dziedzinę archeologii. życie się za
wrotnie zmienia, również sprawy dotyczące miłości. Toteż dziś inaczej 
pojmujemy Tirsowego Don Juana. Dla współczesnych mu był uosobieniem 
kipiącej zmysłowości włoskiego Renesansu, zrywającym z moralnością 
średniowieczną, by użyć renesansowych rozkoszy. Przyjemność i ból rów
nocześnie, życie i śmierć, nadmiar i kontrast, to znów w nim motywy ba
rokowe. Ale nam się wydaje dziś Don Juan więcej estetą i wielbicielem 
piękna niż przewrotnym uwodzicielem, intelektualistą, którego - jak mó
wi Jan Kott - „bardziej upaja analiza przeżyć niż ich doznawanie", dla 
którego miłość jest „raczej doświadczeniem intelektualnym i przygodą 
duchową niż upojeniem serca i zmysłów". Tragizm Don Juana polega 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. Farsowe zakończenie Uwodziciela Sewilskiego 
(wezwanie go na tamten świat przez kamiennego gościa) dowodzi już 
wówczas ironicznego nastawienia autora do fabuły. Zagadnienie samo, 
zbyt poważnie dotychczas traktowane, - jest dla nas nie tyle teologiczne 
co ludzkie. Don Juan to wielki łotr wobec kobiet, ale zarazem człowiek 
dzielny, słowny i heroiczny, typ barokowy choćby ze względu na kontrast 
między pojęciem miłości a występkami pod pozorem miłości, które skrzy
wiają jej linię niby krętą kolumnę barokową. Don Juan był symbolem 
zdobywcy kobiet, symbolem fałszywym, bo reprezentował grę teatralną, 
awanturniczą i romantyczną o uwiedzeniu kobiety, grę, która jest dziś nie
potrzebna, bo tajemniczą intrygę i bohaterską przygodę zastąpiły rzeczy 
o wiele prostsze przy technicznym wyposażeniu ludzkości w telefon, auto 
i inne wynalazki. 
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ZIELONY 
Komedia Muzyczna w 3 aktach według sztuki Tirso de Moliny 

„DON GIL DE LA CALZAS VERDES" 

DONNA DIANA 

QUINTANA . 

CARA '1:ANCHFL 

DON MARTI'l. 

DON PEDRO 

OSORIO . 

00:--JNA INEZ. 

DON RICARDO 

DONNA CLARA 

Muzyka Marka ndrzejewskiego • 

o s o 
Maria Życzkowska 

Aleksander Gajdecki 
Władysław Trojanowski „ 

Zygmunt Zintel 
I' azimierz Brusikiewicz 

Edmund W ayda 
Aleksander Sawin 

Zdzisław Relski 

Michał Gazda 
Stefan Posselt 

Wanda Pawlikowska 

January Krawczyk 

. Krystyna Karkowska 
Janina Zarubin 

B Y : --------- ----

CELIO. 

DON DIEGO 

DON ANTONIO 

FABIO . 

DECIO 

VALDl\IESO 

ĄLGUASIL 

AGUILLAR 

PABLO 

Władysław Trojanowski 
Edmund Szymaszkiewicz 

Aleksander Hołówko 

lhigniew Lubas 

Tadeusz Łuczak 

. Henryk Drygalski 

'------------------ CHOR, BALEf l MUZYKANCI----------------

REŻYSERJA 

JERZY BLOCK 

KIEROWNIK MUZYCZ;"iY 

STANISŁAW RENZ 

Piosenka chóru w 3 obraziel4'tanisława Hebanowskiego 

Rzecz dzi„je się w Madrycie r piermszej połowie XVII w. 

KIEROWNIK LITERACKI 

STANISŁAW HEBANOWSIH 

DEKORACJE I KOSTJUMY 

ANDRZEJ CYBULSKI 

CHOREOGRAFIA 

MAKSYMILIAN STATKIEWICZ 

ANDRZEJ CYBULSKI 

WANDA PAWLIKOWSKA 

lnspicient sceny 

Tadeusz Łuczak 

Kierownik sceny MAKSYM.SfATKJEWICZ 

Ignacy Wojtczak 

• 
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Obd~rzony niepospo!itą zdolnością do analizy duszy ludzkiej, daje Tirso 
de Molma w swych dziełach urocze typy kobiet, tym bardziej plastyczne 
i ujmujące, że otaczają ujemną postać Don Juana. Postać to bowiem 
dominująca, która w sposób swoisty promieniuje na całą jego twórczość. 

Tirso de Molina jest i mistrzem komedii lekkiej. W zakres ten wchodzi 
właśnie Zielony Gil (ściślej tłumacząc „Gil w zielonych spodniach" - Don 
Gil de las calzas verdes) z typową dla Tirsa intrygą, w której występuje 
kobieta przebrana za mężczyznę. Znów ta inteligentna i bystra obserwacja 
i charakterystyka życia w epoce niezwykłego zepsucia obyczajów za Fili
pów w Hiszpanii, epoce o której wyrażono się, że jej niemoralność można 
porównać tylko z zepsuciem miast biblijnych, które zasłużyły na ogień 
boży. 

Ale równocześnie Don Gil służy - moim zdaniem - jako jeden argu
ment więcej przemawiający za tym, że Tirso de Molina jest bezsprzecznie 
autorem Uwodziciela Sewilskiego, i włączającym go jako twórcę Don Juana 
między wielkich twórców literatury światowej. Właśnie Gil, który jest 
niewątpliwie jego dziełem, nigdy niekwestionowanym, powtarza motyw 
Don Juana. 

I to podwójnie. Don Martin, ten drugi Gil, nie przebiera w środkach 
do celu, jakim jest nie kobieta, lecz jej 70 tysięcy dukatów posagu. Charak
teryzuje go ta sama moralność w grze miłosnej co Don Juana: jest jego 
kopią w karykaturze. Ale jego narzeczona Donia Juana, biedna lecz za
radna dziewczyna, odkrywa podstęp a dowiedziawszy się, że Don Martin, 
pod przybranym imieniem Gil, udał się do Madrytu dla poślubienia owej 
bogatej Donii Ines, podąża za nim, przebiera się za chłopca i przedstawia 
jako Don Gil w domu projektowanej z pobudek chciwości, żony swego naj
milszego. Udaje się jej to znakomicie. Rozkochuje w swej urodzie nie
tylko Ines, ale jej przyjaciółki, zdobywa zaufanie jej ojca, a w całym 
mieście sławę „zielonego Gila" od obcisłych zielonych spodni, w jakiP się 
przebrała. 

Pod naciskiem intrygi, która się wikła dokoła wszelkich usiłowań 
osiągnięcia celu, obłudny i chciwy Don Martin składa broń, a ponieważ 
zwyczaj teatralny nakazuje zakończyć szczęśliwie akcję, wraca do swej 
bogdanki. Wyrównują się wszelkie nieprawdopodobieństwa komedii, 
a parodia Don Juana święci tryumf. Don Juan w oryginalnym gro
teskowym ujęciu przynosi pierwszorzędne wartości sceniczne i bawi w spo
sób lekki, wywołując uśmiech, tak cenny dla widza. 

Stefania Ciesielska Borkowska 
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MAREK ANDRZEJEWSKI 

„Złoty wiek" Hiszpanii 

Jeżeli w średniowieczu - pisze Marks - wieś politycznie eksploato
wała miasto wszędzie gdzie feudalizm nie byl złamany przez wyjątkowy 
rozwój miast jak np. w Italii, to miasto wszędzie bez wyjątku eksploato
wało wieś pod względem ekonomicznym przy pomocy swoich monopolowych 
cen, swego systemu podatków, swego cechowego ustroju, swego bezpo
średniego kupieckiego oszustwa i przy pomocy swego lichwiarstwa. 

Już w XV wieku rozwój miast wypierał ostatecznie gospodarkę natu
ralną na korzyść gospodarki pieniężnej, a rozpowszechniająca się produk
cja rzemieślnicza i handel wymagały większych zapasów złota, jako środka 
wymiany. 

„Głód złota - pisze Engels - spowodował odkrycie Ameryki, tak samo 
jak wcześniej potrzeba szukania złota pchnęła Portugalczyków do Afryki." 

Odkrycie Ameryki zapewniło feudalnej Hiszpanii w pierw.szej połowie 
XVI wieku dominujące stanowisko wśród państw europejskich. Już w tym 
okresie jednak - w okresie potęgi niezwyciężonej armady, możemy do
strzec znamiona rozkładu i przyszłego upadku kraju. 

Kolonie zamorskie wchłaniały wielką ilość emigrantów, rekrutujących 
się z ludzi żądnych przygód, awanturników szukających szczęścia i z jed
nostek nie znajdujących w ojczyźnie pola dla swej aktywności. 

Wielkie ilości złota przywożone z za oceanu powodowały, przez dewa
luację pieniądza, niebywałą drożyznę artykułów pierwszej potrzeby, która 
stała się prawdziwym nieszczęściem dla chłopa i drobnego rzemieślnika. 

Zarysował się wówczas ostro antagonizm wsi i miasta. Uwypukliły 
się wyraźnie skrajne przeciwieństwa: z jednej strony bogactwo, przepych, 
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marnotrawstwo wielkich feudałów i kupców wzbogaconych na handlu z ko
loniami - z drugiej strony coraz bardziej pogłębiająca się nędza mas 
chłopskich i rzemieślniczych. 

Przynależność do stanu szlacheckiego i duchownego zwalniała całkowi
cie od podatków. Jedynie szlachcic mógł piastować urząd „alkada''. Wy
twarza się typ „hidalga", paradującego w importowanych jedwabiach z py
szną kryzą wokół szyi i z szpadą u boku - dumnego z długiej litanii przy
należnych imion i rodowych nazwisk. Obok hidalgów zamożni kupcy, chcący 
wślizgnąć się do stanu wyższego, naśladujący w zbytku feudałów. I du
chowieństwo obda:r;owywane hojnie fundacjami, skupiające w swym ręku 
olbrzymie latyfundia, (1'6 całego obszaru ziemi) które nie rezygnuje jednak 
z dziesięcin i dodatkowych dochodów ze sprzedaży tzw. indulgencji czyli 
odpustów, jako polisy asekuracyjnej od pozagrobowych mąk. 

Hiszpania XVII wieku to kraj najbardziej drastycznych i ciągle wzra
stających kontrastów. Wspaniały zamek feudała sąsiaduje z walącymi się 
lepiankami chłopskimi, barwny strój hidalga ociera się codziennie o łach
many biedoty miejskiej, a pusty skarbiec kru~ewski, wyczerpany usta
wicznymi wojnami, kryje się w majestacie Escorialu. I rów1!oleg1e do 
tych przeciwieństw ekonomicznych zaznaczają się sprzeczności psychiczne 
i obyczajowe. Ceremonialna etykieta dworska graniczy tutaj z żołdacką 
rubasznością, asceza z rozluźnieniem obyczajów, a mistycyzm ze znakomi
tym wyczuciem rzeczywistości. 

Literatura hiszpańska z czasów baroku odzwierciadla wiernie wszyst
kie cechy skomplikowanej natury Hiszpanów. Dramat obejmuje ogromną 
skalę. Od sztuk religijnych („autos") po przez tragedie, burleski, do peł
nych najbardziej zawiłych intryg komedii kapy i szpady (comedias de 
capa y espada). 

Tirso de Molina (1571-1648) to jeden z najbardziej utalentowanych 
następców Lope de Vegi, a błyskotliwe, pełne pasji, jego komedie do dziś 
zachowały dużo swej świeżości. 

Julian Tuwim osnuł swego uroczego i dowcipnego „Zielonego Gila" 
na kanwie jednej z 300 sztuk Tirso de Moliny pt. „Don Gil w zielonych 
spodniach". 
L S. H. 

KIEROWNICY DZIAł.ÓW TECHNICZNYCH KOMEDII MUZYCZNEJ: 

Kierownik elektrotech!liczny 

łHerownik perukarni . . . 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej . 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 

Mieczysław Dembowski 

Czesław Tomczak 

• Walerian Głowacki 

Stanisława Lerenz-Kowalska 
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