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Trujillo i Soria i wreszcie historiografem zakonu 
Mercedariuszy. Choć sztuki swoje wystawiał pod 
pseudonimem Tirso de Moliny, dosięgały go nieraz 
zarzuty o niepotrzebne interesowanie się teatrem. 
Oskarżenia docierały nawet do najwyższego trybunału 
św. Inkwizycji. Zmusiło go to do opuszczenia M:idrytu 
i przeniesienia się do Toledo. Pracy pisarskiej jednak 
nie wyrzekł się nigdy. Tworzył do końca życia, a zam
knął powieki, przeżywszy 77 lat, jako przeor klasztoru 
Soria. 

Tirso de Molina z wyjątkową wprost znajomością 
rzeczy przedstawiał życie obyczajowe tamtych czasów, 
nie szczędząc barw, aby życie to oddać w sposób 
re:::listyczny i prawdziwy. Z komedii tych niejedno
krotnie poznajemy lepiej obyczajowość społeczeństwa 
hiszpańskiego pierwszej połowy XVI! stulecia, niżeli 
z dzieł historycznych. Sztu'~i tego zakonnika służyły 
wielu dramatopisarzom za źródło natchnienia, jak np. 
,.Marta la piadosa" („Marta dewotka"), z której motyw 
obłudy religijnej zaczerpnął Molier do swego nieśmier
telnego „świętoszka". Nie ustalono dotąd, kto jest 
autorem świetnego dramatu „El burlador de Sevilla" 
(„Uwodziciel z Sewilli"), którego bohaterem jest postać 
Don Juana. Dramat ten natchnął wielu poetów do 
stworzenia szeregu wielkich dzieł, które stanowią 
cenny wkład do skarbca literatury światowej. Dość 
wy,nienić z pisarzy francuskich - Moliera, Corneille'a, 
Prospera Merimee'go, Dumasa ojca, z hiszpańskich -
Zamorę i Zorillę, z niemieckich - Lenaua, Grabbego, 
Holteia i Heysego, z angielskich - Byrona. Jeśli au
torem sztuki „El burlador de Sevilla" jest istotnie 
Tirso de Molina, to nabrałby dopiero znaczenia sąd 
świetnego krytyka i historyka literatury, Menendeza 
y Paleyo, że poza Szekspirem nie było „tak potężnego 
twórcy charakterów ludzkich, jakim był Tirso". 
Oprócz komedii wydał Tirso de Molina w r. 1624 
„Cigarrales de Toledo". Są to świetnie skomponowane 
nowele, przeplatane wstawkami lirycznymi i wesołymi 
piosenkami. Wreszcie w r. 1635 ukazało się drugie 
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Tirso de Molina reprezentuje najświetniejszy 
okres w dzieje.eh teatru hiszpańsldego. PocząteK tej 
bujnej epoki, ktora wydala szereg najznakomitszych 
pior dramatycznych, przypada na schyłek XVI stu
lecia, z chwilą pojawienia się pierwszych komedii 
Lope de Vegi. Trwała ona prawie do końca XVII 
wieku i zapisana jest niestartymi głoskami w historii 
dramatopisarstwa Półwyspu Iberyjskiego. Takie naz
wiska, jak Lope de Vega, Tirso de Molina, Alarcon 
y Mendoza, Calderon de la Barca, nie mówiąc o długim 
poczcie pomniejszych pisarzy, znanych raczej na grun
cie hiszpańskim, weszły do literatury światowej i zaj
mują w niej po dzień dzisiejszy trwałe pozycje. Ten 
złoty okres dramatopisarstwa hiszpańskiego nie był 
wydarzeniem odosobnionym na terenie międzynarodo
wym. W tym samym czasie powstaje w Anglii dramat 
szekspirowski, a we Francji pojawia się tragedia kla
syczna. O ile wszakże teatry w Anglii i we Francji, 
utrzymywane przez dwory królewskie, wysługiwały się 
tym dworom, o tyle teatr hiszpańs'd służył ludowi 
i przeznaczony był dla ludu. Zespoły teatralne objeż
dżały wsie i miasta, witane owacyjnie przez 
publiczność rekrutującą się przeważnie ze sfer ludo
wych. Zapełniano widownie i domagano sie wciąż 
nowych sztuk. Aby zadośćuczynić wzrastającemu za
p:>trzcbowaniu, d~amatopisarz~ nie szc?:~dzili wysiłkńw 
i pis:ili sztukę za sztuką. Dzięki temu spod pióra 
talriego np. Lope de Vegi wys7ło ni mniei ni wiecei 
t:vlko 2200 sztuk teatralnych. Nazwisl<::o te~o prekur
sora narodowe1<0 dram:ttu his7p"lńslriPEto. d>:ieki feno
menalnei płodnriści pi~ars1dei ni 0 schod>:Ho no prost11 
n~7„~ !10 lat z qfi~7ńw wszystkich niemal teatró'v 
His7n"lnii. Prawdooridobnie w zwiazl{11 z tvtn Lop 0 

do Ve!!"l twierdził. że _ kom 0 di„ nie i1>~t 57tJ11'::a. i 0 ,..,o 
rzemiosłem. a celem jej jest dostarc7anie rozrywki". 

Spośród licznej plejady uczmow i kontynuatorów 
dzieła wielkiego Lope de Vegi, wysuwa się na czoło 
Tirso de Molina. Aczkolwiek sam przyznawał się do tego, 
że terminował u Lope de Vegi, mówiąc: „My, którzy 
mamy zaszczyt być jego uczniami, powinniśmy być 
dumni z takiego mistrza", - nie był Tirso de Molina 
zwykłym naśladowcą. jakich liczył wielu Lope 
de Vega. 

Tirso de Molina - to pseudonim literacki brata 
Gabriela Telleza, mnicha z zakonu Mercedariuszy, 
który żył w latach 1571-1648. Urodzony w Madrycie, 
tam uczęszczał do szkół, a wykładów uniwersyteckich 
słuchał w Alcala de Henares. Mając lat 30, wstąpił 
do klasztoru Merced de Guadalajara. W celi klasztor
nej Gabriel Tellez rozpoczyna działalność pisarską 
i poświęca jej całe życie. W krótkim czasie zdobywa 
sobie uznanie, jako autor doskonałych komedii oby
czajowych. Początkowo istotnie wzoruje się na 
sztu'rnch Lope de Vegi, ale dość szybktl wyzwala się 
spod wpływu „ojca komedii hiszpańs'·iej" i osiąga 
swój wlasny styl pisarski. Tirso de Molin1 napisał 
około 300 sztu1-': teatralnych, z których do naszych 
czasów dochowało się zaledwie 86. Wszystkie niem'łl 
sztuki tego hiszpańskiego zakonnika uderzaią reali
:;;tycznym ujęciem z pewną wszakże domieszi..ą idea
lizrnu. Realizm ten stanowi cechę charaktervstyczną 
S7t„Jd hiszpańskiei i przebija zarówno z „Don Ki
chota", jak i z malowideł Velasqueza czy Goyi. 

Dla Tirso de Maliny, w przeciwieństwie do Lope 
de Vegi, prawdopodobieństwo nie odgrywa najmniej
S?'.ej roli. Nie ma też dla niego wypadków i sytuacii 
niemożliwych, nie waha się nawet sięgać do tematów 
drażliwych i niepokojących. Żaden z dram:ttopisarzy 
tych czasów, nie wyłączając Lope de Vegi. nie dopro
wadził języka swego do tak fenomenalne; giętkości 
i urozmaicenia, co Tirso de Molina. Dialogi jego skrzą 
s;.., dowcipem i wyszu1<aną ironią. a le1<kość formy 
zdumiewa i dziś jeszcze. Ten hiszoańsld mnich był 
prawdziwym mistrzem słowa. Melodyiność wiersza 
pr7v różnorodności rymów z wvraźna skłorinoć;cią do 
1rnonansów, świadczy o niez,vylrłei db„łości o formę 
po~tvc''"ą. zastanro,viaiacei 11 z:iko,.,n;k'ł. Tirso dr.> 
Molina bvł nauczycielem teologii, i ka7nod7'.ieiq. i mi
sjonarzem na San Domingo, i opatem klasztorów 



dzieło prozatorskie pt. „Deleytar aprovechando", 
z którego przemawia inny już człowiek - kaznodzieja 
i moralista, brat Gabriel Tellez. 

Tirso de Molina bliski jest nam nie tylko dla 
tego, że był realistą w całym tego słowa znaczeniu, 
ale i z tej przyczyny, iż chciał służyć ludowi i uważał, 
że należy tak pisać komedie, by trafiały do serca ludu. 

„Zielony Gil", a raczej „Don Gil w zielonych 
spodniach" (Don Gil de las calzas verdes""), w sposób 
zdecydowany przedstawia. rozkład moralny i rozwiąz
łość obyczajową klas posiadających społeczeństwa hisz
pańskiego XVII stulecia. Pomysł przebierania się dziew
czyny za chłopca dla pomyślnego przeprowadzenia 
swoich zamysłów, zasadniczo nie jest nowy. Używa go 
i Szekspir w swoich komediach, jak „Wieczór Trzech 
Króli" i „Jak wam się podoba"'. U Tirso de Maliny 
mas1'arada ta ma głębszy podkład moralny. Uwie
dziona donna Diana zdobywa się na ten krok, aby 
zmus1c wiarołomnego kochanka do wypełnienia 
danego jej przyrzeczenia. 
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