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Komedia szlachecka 

(Tirso de Molina „Zielony Gil") 

„Gdy już posag zapewniony 
Rezygnuje sie z honoru" „. 

(akt li, scena 8) 

Wesoły Don Gil przebiera się w zielone spodnie, zielony kubra
czek, i zielony beret. Rozpoczyna trzy-aktową serię nieprawdopodob
nych awantur, intryg, łamańców, kłamstw i błażeństw. W ciąga do 
akcji napotkanych włóczęgów i bankierów, rywali i sprzymierzeńców, 
sługi i powierników, nieznajomych, ba! - nawet osoby nieistniejące. 
Kiedy la wina nieporozumień os;ąga maksimum natężenia - rozba wio
nym oczom widzów ukazuje cały korowód postaci w zielonych spo
dniach, zielonych kubraczkach i zielonych beretach. Czy Don Gil roz
mnożył się tajemniczo, czy zaraził swoim szaleństwem cały Madryt, 
czy wymyślił nową psotę. 

Wszystko to zobaczymy za chwilę. Nie trzeba więc odsłaniać 
przed czasem zagadek sztuki Warto jednak zwrócić uwagę na upor
czywy refren przewijający się przez wiele scen komedii: „siedemdzie
siąt tysięcy dukatów „ siedemdziesiąt tysięcy dukatów„." fa śpiewka 
pobrzmiewa natrętnie w czasie na pozór beztroskich perypetii pięknej 
Diany. 

Jakto? Przecież obracać się. będziemy w środowisku jak najbar
dzieJ szlacheckim, dostojnym, możnym. To chyba gruby nietakt w 
takim towarzystwie wspominać ciągle o pieniądzach? Ą jednak.„ 

Wartość i prawda tej pozornie puste,j krotochwili leży właśnie 
w śmiałym od~łonięciu sprężyn, jakie poruszają jej utytułowanymi fi
gurami. lntert>s pieniężny, poddanie się władzy pieniądza - choć 
przysłonięte pięknymi frazesami o honorze, cnocie i religii - górują 
nad porywdmi serca Tę treść wydobytą jaskrawie i prawie brutalnie 
w hiszpański.-j komedii „Don Gil de las calzas verdes", a którą od
c:ytać można w całej Jiteratur1e czasów feudalnych i po-feudal11ych 
uwypuklił i jes.lcze hardziej wyjaskrawił w polskiej wersji te_j ko
medii Julian Tuwim. 

Nie szukajmy daleko - wystarczy przypomnieć co Boy Żeleń
ski między wierszami szlacheckiej komedii wyczytał o podszewce 
finansowej bohaterów Fredry. Patr.l interesujące sturlium tego „Obra
chunki Fredrowskie" . 



Jedno jest pewne: „Don Gil w zielonych spodniach" nie jest naj
lepszym świadectwem dla dumnych hidalgów hiszpańskich. Strojny 
don Martin w swym łotrzykowskim postępowaniu nie różni się wcale 
od fagasa i włóczęgi Caramanchele. W sztuce nie ma właściwie po
staci pozytywnych, choć wszyscy są śmieszni. 

Ciekawą dla widza wiadomością będzie, że tę niepozbawioną 
drastyczności i bardzo ostrą satyrę społeczną, napisał - zakonnik. 
Gabriel Telle z był opatem klasztoru Soria w pierwszej połowie X Vll 
wieku . Stworzył kilkaset komedii ze zrozumiałych względów (były to 
czasy świętej inkwizycji) podpisywany~h literackim pseudonimem: 
Tirso de Molina. Twórczość jego, współczesna Szekspirowi - należy 
do „złotego wieku teatru hiszpańskiego", który wydał wiele znako
mitych dramaturgów z Lope de Vegą (autorem .,Owczego źródła" 

,,Paa ogrodnika") i Calderonem de la Barca („Książe niezłomny",i 
,Alkad z Zalamei") - na czele. 

Pisarstwo Tirso de Molina przypada na okres załamywania się 
potęgi monar<-hii „w której nie zachodziło słońce" - Hiszpanii . Za
sada „un rey, una ley, una fe" (jeden król. .jedno prawo, jedna wiara) 
zaczyna się chwiać. Zuchwlłły mnich potrafił dostrzec i pokazać rea
lis1yczne pęknięcia obyczajowości i moralności szlacheckiej. 

Jego sztuka „Marta dewotka" była prototypem rewolucyjnego, 
molierowskiego „Świętoszka " , a postać „Uwodziciela z Sewillii" - Don 
Juana stała ·się natchnieniem dla wielu przysdych arcydzieł litera
tury. 

Czasy. w których żyjemy pozwalają nam patrzeć z dystansem 
i uśmiechem na obłudę, chciwość, szpetność życia feudalnego. Wiemy, 
że tamto zło zostało pogr1ebane. To, co było dramatem dla porzuco
nej donny Diauy - staje się dla nas igraszką, żartobliwą lt>kcją 
historii. 

Don Gil zapr~sza na zabawę. 


