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TIRSO DE MOLINA 

(GABRIEL TELLEZ) 

... Przyszedł na świat w Madrycie, 
w rok.u 1570. Prawdopodobnie studiował 
teologię i filozofię... Prawdopodobnie„ .. 
Tym słowem musi zaczynać się niemal 
każde zdanie dotyczące Gabriela Tellez. 
Jaka była jego młodość, gdzie przebywał, 
czy się ożenił, czym się trudnił? Wszystkie 
te pytania, przynajmniej chwilowo pozo
stać muszą bez odpowiedzi. 

Mając 30 lat, 14 listopada 1600 roku 
wstąpił do klasztoru w Guadaljara jako 
prosty braciszek zakonny. Bliższych powo
dów tego kroku nie znamy. Z Guadaljary 
przechodzi do klasztorów w Toledo, Ma
drycie, Salamance, Trujillo, a w latach 
1616-18 udaje się nawet na tamtą stronę 
oceanu, na wyspę Haiti, gdzie w San Do
mingo uczy i wygłasza kazania dla tubyl
ców. 
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W latach 1607 - 1621 napisał 300 
utworów dramatycznych, głównie korne::! 
Biografowie jego podkreślają fakt, że 
przed wstąpieniem do klasztoru napisał 
tylko jedną sztukę sceniczną, a okres oży
wionej twórczości zaczęty w 29 roku jego 
życia kończy się w 55-tym. 

Pod koniec życia, będąc kronikarzem 
Kastylii, poświęcił się badaniom historycz
nym. W swym życiu klasztornym piasto
wał wiele godności jako slawny kazno
dzieja i ceniony teolog. W trzy lata po 
wybraniu go przeorem klasz.toru zakonu 
Mercedariuszy w Soria, 12 marca 1648 ro
ku zmarł w tej małej hiszpańskiej mieś
cinie. 

Niektórzy krytycy i historycy litera
tilry są skłonni przypuszczać, że młodość 
miał bujną i urozmaiconą, że był (przynaj
mniej jakiś czas) człowiekiem „świato
wym", który z niejednego pieca chleb jadł, 
niejedno widział i słyszał. Inni znowu 
µrzypuszczają, że swą wiedzę życiową na
był w konfesjonale, że długo trzeba być 
lekarzem i powiernikiem ludzkich sumień, 
aby móc pisać o kobietach tak, jak o nich 
pisał brat Gabriel Tellez - Tirso de Mo
lina. 

Z jego utworów scenicznych, zwanych 
wówczas hurtem „comedias", zachowa
ło się do naszych czasów „tylko" 86, w tym 
4 „autos sacramentales" (dramaty reli
g13ne). 

Zasługą Tirso de Moliny jest nie tylko 
to, że pierwszy napisał utwór o Don Jua
nie, że stworzył postać równi.e popularną 
i równie symboliczną jak Hamlet, Don 
Quijote, Sancho Panza, Faust czy Ody
seusz. Pierwsza wersja Don Juana odzna
cza się zaletami artystycznymi, przede 
wszystkim konstrukcją dramatyczną, któ
ra wprawdzie nastręcza sporo trudności 

w inscenizacji, lecz daje za to lepszy efekt 
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końcowy, niż nużące swą rozwlekłością 
7 aktów Zorilli, czy też szablonowe inter
pretacje Moliera i Goldoniego. 

EDWARD MARTUSZEWSKI 

„Twórczość" 1948/9 

HISTORIA PARAFRAZY „DON GILA" 
Tuż przed wojną Edward Boye, zachę

cony przez Zbigniewa Sawana, przełożył 
komedię Tirso de Moliny „Don Gil w zie
lonych spodniach". W czasie wojny zagi
nęły wszystkie egzemplarze sztuki, po woj
nie Boye dokonał ponownego tłumaczenia. 
W oparciu o nie Julian Tuwim - sam nie 
znający języka hiszpańskiego, napisał 
swobodną adaptację. Pozostawiwszy za
równo postacie, jak intrygę sztuki, prze
sycił je mocnymi barwami parodii i żartu. 
To już nie autentyczna Hiszpania z przed 
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kilkuset lat, zobaczona oczami renesanso
wego pisarza, lecz - pełna werwy, tem
peramentu i radosnej, wyzwalającej kpi
ny - zabawa w Hiszpanię. Zabawa, której 
wodzirej, pod renesansowym kostiumem 
bynajmniej nie ukrywa smokingu, w ja
kim przed chwilą powrócił z kabaretu. 

(j. p.) 

Capitńn Sangre y Fuego (ka
pitan Krew i Ogień) zwany 
także kapitanem Cocodrillb 
(Krokodyl) to hiszpański ku
zyn włoskiego Capitano z Com
media dell' Arte, potomek żoł
nierza Samochwała z farsy 
starorzymskiej. Pyszałek i sa
mochwał, ale tchórz wierutny 
w obliczu zbliżaiącej się bójki. 
Paraduje chełpliwie w masce 
z długim nosem i straszliwy
mi wąsami, budząc postrach 
swoim wyglądem, a śmiech 
tchórzostwem. 

(Wg „DzieJÓW Teatru"· 
A. Nicoll'a). 

JULIAN TUWIM I TIRSO DE MOLINA 

„Zielony Gil", to dzieło dwóch. m~j
strów, którym, o dziwo, „znaczny wiekow 
przedział" nie utrudniał ścisłej współ
pracy. Jednym z nich jest mnich hiszpań
ski z XVII wieku, opat klasztoru w Soria 
{tak!) autor kilkudziesięciu komedii, prze
śladowany za zbyt zuchwałe ataki na 
ówczesne obyczaje i za grzeszną namięt
ność do teatru i sztuk świeckich. Dru-
1im - świetny polski poeta współczesny, 
którego dzieje i twórczość są zbyt wszyst
kim znane, aby je tu charakteryzować. 

Jeżeli się tej sprawie bliżej przyjrzeć, 
okaże się, że są między nimi zadziwiające 
analogie. K. Zawanowski, autor mono
grafii o „Teatrze Hiszpańskim wieku zło
tego", stwierdza, że takiego mistrza w żon
glowaniu słowem, jak Tirso de Molina, nie 
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było wówczas w Hiszpanii" . . Pisze, że 
autor ten „język w swych komediach do
prowadzał do giętkości wprost niezwykłej" 
i mówi o „czarze słowa, melodii wiersza, 
bogactwie rymu i asonansów". 

O którym z twórców „Zielonego Gila" 
jest tu mowa? Bo w identyczny sposób 
można wyrazić mistrzostwo słowa Juliana 
Tuwima. I wygląda tak, jakby świetny 
żongler-poeta przerzucił przez przepaść 
trzech wieków kosztowne cacko w nie
zawodne ręce drugiego świetnego żon
glera. 

Gdzie kończy się „Zielony Gil" Tirso 
de Maliny, a zaczyna „Zielony Gil" Tu
wima? - trudno to stwierdzić, nie znając 
oryginału. Jest pewne, że intryga, sytuacje 
i zarys charakterów są dziełem tego prze
pysznego mnicha, któremu dyscyplina 
klasztorna jakoś nie utrudniała bystrej 
obserwacji życia i nie odbierała humoru. 
Motyw kobiety, która przebrana w męski 
strój prowadzi skomplikowaną grę, aby 
odzyskać niewiernego kochanka - czę
sto się powtarza w komediach XVI 
i XVII wieku. Komiczna figura bezczel
nego i sprytnego sługi jest ich ulubionym 
rekwizytem. Niemal w każdym zdaniu 
„ Wesołej Giliady" iskrzą się świetne 
dowcipy, w których rozpoznać łatwo styl 
Juliana Tuwima - jednego z twórców 
polskiej rewii artystycznej. Jeśli spoty
kają się czasem akcenty, trącące dawnym 
„Qui pro quo", na pewno Tirso de Molina 
nie żywi do swego kongenialnego kola
boratora pośmiertnych pretensji, bo 
czymże była przed wiekami maskarada, 
jeśli nie zaczątkiem rewii? I czyż cały 
„Zielony Gil" nie jest jednym wielkim 
„qui pro quo", w którym każdy udaje, że 
jest kim innym niż jest naprawdę?" 

JANINA MORAWSKA 

(z artykułu w „Głosie Wielkopolskim" 
z 3. IV. 1950 r.). 
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TIRSO DE MOLINA 

»ZIELONY GIL« 
(DON GIL DE LAS CALZAS VERDAS) 

Przekład: EDWARD BOYE Adaptacja : JULIAN TUWIM 

komedia w 3 aktach z muzyką Andrzeja Markowskiego 

OSOBY: 

Dona Diana 
Quintana 
Caramanchel 
Don Martin 
Don Pedro. 
Osorio . 
Dona Inez . 
Don Ricardo 
Dona Ciara 
Don Antonio 
Valdivieso 
Alguasil. 
Aquilar . 

Scenografia : 
DANUTA POGORZELSKA 

Choreografia : 
prof. CYRYL JANUSZKOWSKI 

Maria Chwalibóg 
Zdzisław TNmke 
R»szard Markowski 
Andrzej KopiczNński 
Włodzimierz Bednarski 
Jerz» Żułkwa 
Marta Sobolewska 
CNrNl Prz»b»ł 
Marta Woźniak 
Bor»s Borkowski 
Eugeniusz Gołębiowski 
W ład» sław Badowski 
Tadeusz Żuchniewski 

Reżyseria : 
TADEUSZ ŻUCHNIEWSKI 

Szermierka : 
RYSZARD FISCHER 

Współpraca literacka: 
JAN PUGET 

Dyrygent orkiestry : 
prof. FRANCISZEK MUCHA 

Projekty peruk : 
STANISł.AW CICHOŃ 

Przedstawienie prowadzi : Kontrola tekstu : 

EDMUND NOWAK BARBARA HAJKOWICZ 

Kierownik literacki: SYLWIA JANOWICZ 
Kierownik muzyczny: Wł.ODZIMIERZ JARMOł.OWICZ 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny : ALEKS A ND ER SE W RU K 
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LOPE DE VEGA 

(1562 - 1635) 

„ DZIEWCZYN A Z DZBANKIEM" 

Akt I, sc. 12, Anna (na stronie): 

O serce glupie! Znów początek 
szaleństwa, tęsknot, marzeń święta! · 

Obudź się, serce, opamiętaj ... 
Za malo jeszcze masz pamiątek? 
Ja, która prośby i cierpienia 
drwiną zbywatam, śmiechem - bóle, 
dzisiaj prosiłam niemal czule. 
Tegom dożyla poniżenia?! 
Serce ściśnięte bólu szronem -
jednak radosne i szalone! ... 
Krzyczalam doń oczami swymi, 
chcialam powiedzieć wszystko .. wiele ... 
Łatwo jest między milczącymi 
spojrzeniem mówić, jak w kościele. 

Nie widział. Wzrokiem mnie omijał, 
odciął się chlodem, niby tarczą, 
i ciężką prośbą mnie obarczał, 
abym innemu mogla sprzyjać. 
O biedne, glupie moje serce, 
zamilknij. Cóż jesteśmy winni, 
czemu nas dręczą niepokojem 
sny o miłości miodopłynnej? 
Spalamy się, a plamień gaśnie, 
nie mogąc chlodu przezwyciężyć, 
chłodu dla serca mego - śmierci„. 

Piękny i zimny jest jak księżyc, 
Nie chce mnie kochać. To jest straszne! 
Strzeż się, mój panie, bo inaczej -
Kiedy rozwinę moje sieci, 
uśmiechy, prośby, łzy, rozpacze -
zginiesz, jak mucha w sieć tę wleci.5Z„. 
A wtedy, wtedy wiesz, co zrobię? 
Przez zemstę zapomnę o tobie„. 

Tłum. AL. MALISZEWSKI 
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FEDERICO GARCIA LORCA (1899 -1936) 

ROMANCA O PIELGRZYMACH 

Drogą do Rzymu idzie dwoje pielgrzymów, 
aby ich złączył papież, mateczko, 
bo są cioteczni, luba dzieweczko, 
bo są cioteczni, luba. 

Ona w aksamit, on strojny w kołpak piękny, 
aby pobłogosławił, mateczko, 
im OJCtec Swięty, luba dzieweczko, 
im ojciec Swięty, luba. 

_Przyszli pod palac, tam w górę schodów trzysta! 
W górze na sali papież, mateczko, 
siedzi i pyta, luba dzieweczko, 
siedzi i pyta, luba. 

Jak się oboje zwali - papież zapytał. 
On odpowiedział - Pedro - mateczko, 
ona - Anita - luba dzieweczko, 
ona - Anita luba. 

Ile lat mają spytał ich Ojciec święty. 
Ona - piętnaście, - rzekła, mateczko, 
on - o rok więcej - luba dzieweczko, 
on - o rok więcej - luba. 

A skąd pochodzą - spytał ich Ojciec Swięty. 
Ona odrzekła - z Kabry - mateczko, 
on - z Antekery - luba dzieweczko, 
on - z Antekery - luba. 

I spytał papież, czy też grzeszyli, wiele? 
Rzekła - czy buzi raz dać mateczko, 
grzech przed weselem? - luba dzieweczko, 
grzech przed weselem? - luba. 

I odpowiedział papież ze swojej sali: 
- Warto pielgrzymem zostać, mateczko, 
dla takiej buzi, luba dzieweczko, 
dla takiej buzi, luba. 

Rozśpiewaliy się dzwomy po calym Rzymie, 
bo się odbyły właśnie, mateczko, 
śluby pielgrzymie, luba dzieweczko, 
śluby, pielgrzymie, luba. 

Tłum. ZOFIA SZLEYEN 
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