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TIRSO DE MOLINA I JEGO 
„ZIELONY GIL" 

Dramat hiszpański epoki Odrodzenia i niezwykły rozwoJ 
teatru w tym okresie można jedynie porównać z rozkwitem 
sztuki dramatycznej w Anglii w epoce elżbietańskiej i choć 
ustępuje on Szekspirowi pod względem głębi i skali ideowej, 
to jednak czaruje urokiem poezji i zniewala swą oryginal
noś cią i odrębnością. Ta odrębność tkwi głęboko w złożach 

r:.arodowej kultury hiszpańskiej i w jej mocnym nurcie 
ludowym. Może dlatego ów niezwykły dramat i teatr potrafił 
się oprzeć akademickim prądom płynącym z Wioch, które 
owładnęły niemal wszystkimi dziedzinami sztuki i kultury 
w Hiszpanii. Jedynie teatr nie poddał się tym wpływom, 
zachowując swe indywidualne oblicze, gdyż stał się już 
w wieku XVI, a zwłaszcza w drugiej jego połowie, narodową 
sztuką, narodową rozrywką i narodowym obyczajem. 

Co więcej, dramat hiszpański tego okresu sam zaczął 

wywierać wpływ na kraje sąsiednich Włoch i Francji. ów 
dramat zapłodnił przede wszystkim sztukę pisarską Corneille'a 
we Francji, i to zarówno wspaniałego Cyda jak i zabawnego 
Kłamcę z komedii o tej samej nazwie. Korzystał z tej sztuki 
i Molier, przejąwszy z dramatu Tirsa de Moliny historię 

don Juana. Motyw ów będzie potem snuł się w wielu utwo
rach wszystkich wieków i wszystkich krajów. 

Zainteresowali się sztuką hiszpańską poeci i uczeni doby 
romantycznej. Badał i dociekał jej źródeł, nie zawsze zresztą 
dość ściśle, Fryderyk Schlegel, czerpali z niej natchnienie 
Byron i Viktor Hugo, Słowacki i Puszkin. Można śmiało 
zaryzykować twierdzenie, że to romantycy na nowo odkryli 
dramaturgię his zpańską i przyznali jej należną rangę w lite
raturze światowej. Mowa tu oczywiście o dramacie „wieku 
złotego", przypadającego na okres Renesansu. Użyczy on 
swego światła teatrom hiszpańskim aż poza pierwszą połowę 
wieku XVII. Swiatło to póżniej zgaśnie pod wpływem coraz 
silniej zataczającej kręgi reakcji katolickiej, wzmożenia dzia
łalności „św. Officjum" i ogólnej ruiny kraju. 

Narodziny świeckiego teatru hiszpańskiego zbiegają się 
z narodzinami politycznej i ekonomicznej potęgi kraju w koń
cu XV wieku, gdy to Izabela Kastylska połączyła wszystkie 
ziemie hiszpańskie i złamała na zawsze feudalną potęgę 
wielkich zakonów rycerskich. Dzięki odkryciu Krzysztofa 
Kolumba, złoto amerykańskie zaczęło krążyć w żyłach boga
tej Hiszpanii. Rozkwitły miasta, nauki i sztuki piękne. Za
kwitł teatr. Zloty wiek dramatu hiszpańskiego (II połowa 
wieku XVI i wiek XVII) związany jest z wielkością Cer
vantesa, Lope de Vegi, Tirso de Moliny i Calderona. 

Rdzeń tej dramaturgii głęboko tkwił w glebie ojczystej 
ziemi. Stąd rozrósł się szeroko, omijając historyczną, kla
syczną poetykę dramaturgów włoskich i klasyków francus
kich. Mieszał tragizm z śmiesznością i groteską, wielkość 
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z małością, tworzył tragedię i komedię narodową z jej po
mieszanymi kategoriami estetycznymi i pogmatwanymi wąt
kami fabuły. 

Mistrzem ojczystej komedii był, poza Lope de Vegą, przede 
wszystkim Tirso de Molina (1570-1648). 

Kim był ów znakomity komediopisarz hiszpański? Nazywał 
się Gabriel Tellez i był mnichem, braciszkiem słynnego za
konu Przenajświętszej Marii Panny od Wykupywania Jeńców 
(la Merced). Brat Gabriel był podobno nieślubnym dzieckiem 
jakiegoś znakomitego granda, jak głosiła legenda. Zycie 
jego pełne było przygód i niepokojów. Wiele podróżował po 
obu półkulach. Był spowiednikiem, misjonarzem w Haiti, 
umarł Jako przeor klasztoru w Soria. Spośród wielu krążącyph 
o nim legend i sprzecznych wersji, trudno wyłowić ziarno 
prawdy. Natomiast jedno jest faktem bezsprzecznym: był 
znakomitym komediopisarzem i twórcą dramatu o przedziw
nych przygodach sewilskiego uwodziciela, don Juana. Gdyby 
nic więcej nie napisał już tym jednym zasłużyłby sobie na 
nieśmiertelność. 

Legendarna historia słynnego libertyna, wysnuta z ludowej 
opowieści hiszpańskiej, natchnęła póżniej niejednego jeszcze 
twórcę i przeniosła się z desek scenicznych - jako synonim 
uwodziciela - do języka potocznego wszystkich narodów. 
Jednak nikt z naśladowców Gabriela Telleza nie dorównał 
mu. Gabriel Tellez stworzył znakomitą postać nieustraszonego 
junaka, pewnego siebie i lekkomyślnego młodzieńca, nie 
szanującego praw ludzkich ani nakazów religii. Jego don 
Juan nie cofa się przed żadnym bluźnierstwem, profanuje 
posąg komandora, kpi z żywych i umarłych, staje się ofiarą 
własnej lekkomyślności i pewności siebie. Nie ma w tej 
postaci nic szatańskiego i nadprzyrodzonego. Postać to ludzka 
i przekonywująca nawet w momencie, gdy spożywa ucztę 
z zaproszonym przez siebie „kamiennym gościem", posągiem 
komandora zakonu Kalatrawy. 

Końcowe sceny aktu trzeciego budzą grozę, gdy fantastyka 
miesza się z rzeczywistością, legenda z historią. Aby nadać 
legendzie pozory życia, autor lokalizuje akcję w określonym 
czasie - w połowie wieku XIV - i wprowadza do niej 
postacie historyczne: króla Neapolu i Alfonsa XI, króla 
Kastylii. Akcja dramatu niezmiernie bogata, intryga zawikłana. 

Jest rzeczą ciekawą, że w pozostałych zachowanych trzy
dziestu kilku komediach Tirso de Moliny na plan pierwszy 
wstępują postacie kobiece. Są to kobiety niezwykłe pod 
względem indywidualności i przedsiębiorczości. Rola ich 
w komedii jest zawsze aktywna. Przeważnie są to kobiety 
domagające się swych praw, gdy opuści je ukochany męż
czyzna. Motyw ten występuje nie tylko w „Zielonym Gilu", 
ale i w wielu innych sztukach. 

Dyskretny spowiednik i obserwator ludzkich przygód, wy
trawny psycholog przedstawia zawsze kobietę aktywną 
i przedsiębiorczą, kochającą i czułą, inteligentną i śmiało 
dążącą do celu. Wszystkie te cechy wyzwalającej się spod 
supremacji mężczyzn i odważnej kobiety wcielił w postać 
swej bohaterki w „Zielonym Gilu". Był to okres, gdy uwo-
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dzenie dziewcząt w Hiszpanii stało się zjawiskiem tak czę
stym, że rząd wydał w tej sprawie specjalne ustawodawstwo. 
Ale bohaterki Tirso de Moliny wolą same dochodzić swych 
praw. Tak się też ma rzecz z piękną, ale ubogą dziewczyną 
z Valladolid, główną postacią omawianej komedii, donną Dia
ną. Jej zalotnik, don Martin, opuszcza ją dla posażnej jedy
naczki, donny Inez z Madrytu. Ponieważ boi się prześlado
wań i kary, zmienia imię i nazwisko. Ale dzielna dziewczyna 
nie pozostaje bierna. Snuje skomplikowaną intrygę, w rezul
tacie której wszystko powraca do normy i sprawiedliwości 
staje się zadość. 

Komedia obfituje w niezwykłe sytuacje; wydaje się chwi
lami, że autor nie rozwikła skomplikowanego węzła. Ale 
Tirso de Molina to nielada gracz! Najbardziej zawikłaną in
trygę rozcina w sposób nieraz zupełnie nieoczekiwany. Stąd 
0gromna atrakcyjność jego komedii, w których punkt cięż
kości spoczywa na intrydze i sytuacji. 

Sztukę oryginalnego siedemnastowiecznego komediopisarza 
przerobił Julian Tuwim na komedię muzyczną, użyczając jej 
swego wdzięku i poetyczności. Nie zmienił niczego z zasad
niczego toku akcji, natomiast skrócił monologi, dodał szereg 
cennych wstazówek reżyserskich, błysnął niejednokrotnie 
własnym dowcipem słownym. Dawny hiszpański „grazioso", 
czyli błazen, stał się tu jako służący jeszcze bardziej ruchli
wy i zabawny. 

Wartko toczy się kastylijski ośmiozgłoskowiec, olśniewa 
dowcip i finezja słów. „Zielony Gil" występuje w odświeżo
nej szacie i w odmłodzonej postaci. 
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NASI WIDZOWIE PISZĄ . .. 

Żadna z pięćdziesięciu kilku sztuk granych przez Wasz 
Teatr nie wzbudziła tylu sprzecznych opinii, co „Zabawa" 
Mrożka i „Jan Maciej Karol Wścieklica" Witkiewicza. Spo
dziewaliśmy się takiej reakcji, ponieważ ten spektakl - za
równo w treści jak i w formie - odbiegał bardzo od tego, 
do czego Nasi Widzowie byli przyzwyczajeni. 

Analizując liczne bardzo wypowiedzi Naszych Widzów, 
wydaje nam się, że chociaż większości naszych koresponden
tów spektakl nie podobał się, to jednak spełnił swoje zada
nie: poszerzył doświadczenie teatralne, poruszył, pobudził 

do myślenia. 

Oto fragmenty niektórych, charakterystycznych wypo
,_ wiedzi. 

( 

* 
„.pozwalam sobie powiadomić o wynikach wywiadu-ankie

ty, utworzonej z wypowiedzi pracowników PSS na temat 
„Zabawy" - „Wścieklicy". Naogół widzowie zadowoleni, 
chociaż kilka osób drugi raz „na taki bałagan" by nie poszło. 
Prawie wszyscy „Zabawę" przyjęli realistycznie i sztuka 
bardziej się podobała od udziwnionego „Wścieklicy". Sym
bolika kostiumów we „Wścieklicy" naogół niezrozumiana. 
Gra aktorów bez wyjątku oceniana dodatnio. Moje zdanie: 
trzeba nadal mącić narodową kadż. 

Pozdrowienia i powodzenia! 

Marian Zuchmantowicz 
Maków Mazowiecki 

... nawet najgorszy film to byłby lepszy. Na co dzień pa
trzy się z politowaniem na wałęsającą się młodzież z włosa
mi na kołnierzu i z „łaciną" na ustach. Coś podobnego oglą

dać i Z przyjemnością oglądalibyśmy operetki wystawiane 
przez PTZM. Znamy wysoki poziom aktorów i wiemy czego 
się można spodziewać. A może tutejsi mieszkańcy nie do
rośli jeszcze do teatru współczesnego„. 

Anonimowy Wiech 
Siedlce 

„.bardzo cenny pomysł wyboru tych właśnie sztuk. Mrożek 
zna życie: marazm wioskowy, ciągle poszukiwania młodzie

ży za czymś innym, pogoń za wyrwaniem się z więzów, 

choćby za cenę oszukania siebie - byle się coś działo, jilic 
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nie zabawa to choćby pogrzeb ... Pracowałam na wsi, praco
wałam z młodzieżą w małych mieścinach, znam to. Pokaza
nie tego aktorom PTZM udało się znakomicie!. .. 

Danuta Zychowa 
Otwock 

... Dwie ostatnie sztuki wystawiane przez Was nie wpłyną, 
mam wrażenie, budująco na naszą młodzież; odwrotnie po
wiedziałbym - demoralizująco. To odnoszenie się ordynar
ne do siebie, no i koniecznie - butelka. Teatr winien dać 
widzowi coś budującego, kojącego stargane nerwy pracą, 

estetycznego. 
Bezimienny 
z Sierpca 

.„czy aż tak trzeba było zniekształcić, zaśmiecić obrzydli
wym językiem sztukę, żeby widz miał wstręt do obecnego 
teatru? 

Ewa Wierzbicka 
Przasnysz 

... My, mieszkańcy małych miast, idziemy do teatru po to, 
a by zobaczyć dobrą sztukę z sensem i usłyszeć ładny język, 
którego nie mamy na co dzień, ale nie po to, aby patrzeć 
przez dwie godziny na połamane graty, łykać kurz z brud
nych szmat i słuchać obrzydliwego języka ... 

Oburzona mieszkanka 
Przasnysza 

... „Zabawa" Sławomira Mrożka to sztuka pełna humoru, na 
pozór lekka, ale według moich spostrzeżeń z głębszym sen-
sem .... .. jest to krytyka (dla lepszego uwydatnienia przejaskra-
wiona) pewnej części dzisiejszych ludzi, ich bezmyślnej we
getacji, zahamowania umysłowego („nie myśleć">. Krytyka 
ludzi, którzy nie potrafią znależć sobie 10zrywki intelektual
nej („czegoś dla ducha"). pragną tylko wyżycia fizycznego. 
Ludziom tym wydaje się, że pragną tego, czego świat nie 
chce im udostępnić, ale w zasadzie nic nie chcą ... 

... Jan Maciej Karol Wścieklica, były świniopas, człowiek, 

któremu błyskotliwa kariera wojskowa uderzyła do głowy, 

na proponowane mu wysokie stanowisko (aż prezydenta!) nie 
chce się zgodzić, ponieważ wie, że niezbyt się do tego na

daje. Chce chodzić w blasku zdobytej sławy, osiąść w klasz
torze i napisać dzieło, które uczyniłoby go wiekopomnym. 
Mimo kiepskiego wykształcenia, jest człowiekiem stosunkowo 
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mądrym. Ma już dość szumu świata, ponieważ wie, że to 
wszystko fałsz i obłuda. Wie, że jest człowiekiem chwili. 
Jest bardzo zarozumiałym pyszałkiem i uważa się za nad
człowieka. Po długich ceregielach (a ku zaspokojeniu włas
nego „ja" oraz dumy żony i kochanki) łaskawie zgadza się 

zostać prezydentem ... 

... Kostiumy bardzo oryginalne, podkreślały charaktery po

staci... Charakterystyczna była scena rozkładania łoża mał

żeńskiego przez Wścieklicę i jego żonę, a składania go z ko
chanką Wandą. Bardzo drastycznie była ujęta scena zmu
szania dzieci (kukieł) do śpiewu, szarpaniem i biciem. Po

dobała mi się scena końcowa odejścia Wścieklicy połączona 
z melodią „Góralu, czy ci nie żal". 

Obie sztuki bardzo mi się podobały, choć nie jestem pewna 

czy je dobrze zrozumiałam„. 

Krystyna Kowalska 
Otwock 

... tego rodzaju przedstawienia nie nadają się jeszcze na 
prowincję. Trzeba nas wprowadzić najpierw, poprzedzić wy
stęp dłuższą prelekcją, gdyż społeczeństwo małomiasteczko

we nie dorosło do tego, aby nowoczesną sztukę zrozumieć. 

Problemy w sztuce były ciekawe, tak w „Zabawie" jak i w 

„Wścieklicy". Ale dekoracja nie budziła uczuć estetycznych, 
wręcz odwrotnie ... 

Zofia Stachowska 
Przasnysz 

„.Pytacie, jak nam się \\Tasze przedstawienie podobało? 

Otóż, szczerze piszę, że pierwsze - „Zabawa" SI. Mrożka -
było jeszcze za „współczesne" dla naszej publiczności, przy

najmniej dla jej części, a co za tym .idzie - nieciekawe. 
Drugie - „Wścieklica" - związane z losami Witosa, trafiło 

do przekonania bardziej niż pierwsze - może swą gamą 

barw, samym przedstawieniem, trudno to określić. Natomiast 
jedno jest pewne: lepiej są przyjmowane sztuki sprzed lat 
kilkudziesięciu, widziane z perspektywy czasu. Np. „Zaba
wa" zbyt blisko sięga swą problematyką naszych czasów, 
aby mogła być poczytana za godną sztuki. Osobiście uważam, 
że oglądaliśmy spektakl nie bez pożytku, choć nie zawsze 
symbolika była zrozumiała (brak wyrobienia widzów) ... 

Krzysztof Łebkowski 

Sierpc 
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... Obie sztuki świetnie grane, zwłaszcza „Zabawa". Nie 
mogę jednak zgodzić się z inscenizacją „Wścieklicy". Dla

czego ;:miana dekoracji odbywa się r;rzy otwartej kurtynie? 
Dlaczego nie uprzątnięto choćby manekinów na szafach, 
nie mających nic wspólnego ze sztuką Witkiewicza? Dla
czego nie upozorowano - choćby drobnymi szczegółami -
wnętrza wiejskiego domu? Nie wiadomo też, dlaczego siedzi 
się i je na połamanym w poprzedniej sztuce stole? lnne 
obrazy - znakomite. 

Zofia Reittowa 

Grodzisk Mazowiecki 

... Uważam, że sztuka składająca się z dwóch części 

„Zabawa" i „Wścieklica" - była dobra, trudna, doskonale 
bawiąca publiczność, dziwaczne (co widzieliśmy po strojach 
i dekoracji). Przeważnie w każdej sztuce jest określony cel: 
czy to osiągnięcie ukochanej kobiety, czy wykrycie morder
cy... W tej natomiast sztuce ja nie mogłam dopatrzeć się 

żadnego celu. Nie umiem wytłumaczyć sobie dziwacznych 
strojów. Dodam jeszcze, że sztuka była udana, pomimo 
wielu niezrozumiałych rzeczy ... 

... zobaczyłam stertę łachmanów brudnych, cuchnących, od 
których zebrało mnie na torsje, cierpiałam po spektaklu na 
ból głowy. Nie zapomnę tego przedstawienia nigdy. PTZM 
utrwalił mi się w pamięci raz na zawsze. 

Rozczarowana 
Irena Kroczek 
z Przasnysza 

Kochani! Całość była doskonała. Dobre i pomysłowe po
łączenia sztuk. Sztuki nowoczesne i oryginalne. Jednak nie 
zostaliście zrozumiani. A to dlatego, że prowincję szokują 

takie sztuki, gdyż ich w ogóle nie ogląda. A więc wniosek: 
więcej takich sztuk na prowincję, by ją oswoić z nowoczes
nością. Gra aktorów doskonała! Dekoracje wspaniałe. Było 

widać, że nie pokpiliście sprawy i graliście na miarę dobrego 
imienia Teatru Ziemi Mazowieckiej, chociaż Was oglądałem 

po raz pierwszy. Więcej przyjeżdżajcie do takich „Przas
nyszów". 

Osobiście dziękuję Wam za możność zapoznania się z tymi 
sztukami, tak wspaniałych pisarzy. 
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Marian Arasimowicz 
Przasnysz 

Z TER EN U 

MŁAWA. Dom Kultury i Kino „Kosmos" w Mławie nie mają, 
jak to się często niestety zdarza, garderoby dla 
aktorów. Kierownik kina, ob. St. Męzik, oddaje 
nam na garderoby przylegające pokoje biurowe. 
Za czystość, porządek, ciepło i wygodę rewanżuje· 
my się „bitymi" kompletami. 

HUTA CZECHY. Częste zmiany na stanowiskach kierowni
ków sal stwarzają naszemu teatrowi duże 

trudności. Spowodowane to jest nie złą wo
lą, ale po prostu nieświadomością zakresu 
obowiązków. Przykładem jest Huta Czechy, 

gdzie nowy kierownik przygotował wpraw
dzie na nasz przyjazd garderoby, ale na 
scenie znajdowało się dużo niepotrzebnego 
sprzętu, z którego usunięciem było moc 
kłopotów. 

CZY WIECIE, ŻE . 

... Wasz Teatr ma w swoim repertuarze, prócz „Zie/onego 

Gilu", „Pigmaliona" Shaw'a, komedię „Ktoś nowy" Domańskie

go, „Zabawę" Mrożka i „J. M. K. Wścieklicę" Witkiewicza, 

„Szklaną menażerię" Williams'a, „Chłopów" wg Reymonta 

oraz bajkę dla dzieci „T1 zy białe strzały" Makariusza. 

* * * 

„.7 maja br. minęło 100 lat od urodzin Władysława Rey

monta. W tym dniu Wasz Teatr dał w Warszawie uroczyste 

przedstawienie „Chłopów". Przedstawienie zostało zakupione 

przez Cech Krawców, którego Reymont był czionkiem, zaj

mując się w młodości tym fachem przez wiele lat. 
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