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ANNA KULIGOWSKA 

HISZPAŃSKI TERENCJUSZ 

To zaszczytne miano nadał autorowi „Zie/onego Gi
la" jego przyjaciel i nauczyciel, najznakomitszy dran;a
turg hiszpański Wieku Złotego, Lope de Vega. Porow
nanie to jest w pełni zasłużone. Gabriel Tellez, znany 
pod pseudonimem Tirso de. M?lina, stawi? ny j~st. w 
rzędzie najwybitniejszych tworcow teatru h1szpansk1e
go, obok wymienionego już Lope de Veqi (1562-1635), 
Calderona (1600-1681) i Alarcona y Mendoza (1581-
1639). . . . 
Wiadomości o życiu Tirso de Meliny są niesłychanie 

skąpe. Nie znamy nawet dokładnej daty jego urodzin. 
Historycy literatury podają lata: ok. 1570, ok. 1~71 lub 
1584 roku. Studiował teologię i filozofię na uniwersy
tecie Alcaló de Henares oraz w słynącym ze znakomi
tych wykładowców Colegio Mayor de San lldefo~so 
Po otrzymaniu stopnia naukowego wraca do rodzin
nego Madrytu, gdzie rozpoczyna działalność dramato-

pisarską. Mając lat 30, z niewiadomych nam bliżej 
powodów wstępuje do klasztoru Merced de Guadala
jara. Być może, iż decyzję tę podjął po nieprzychyl
nym przyjęciu przez krytykę i publiczność jednej z ko
medii. do której przywiązywał szczególne znaczenie, 
noszącej tytuł „El vergonzoso en palacio" („Wstydliwy 
na dworze"). W klasztorze kontynuuje jednak swą twór
czość komediową. Ostre pióro, zuchwałość i odwaga, 
wyraźne odniesienia do sytuacji panującej w kraju 
sprawiły, że spotkał się z gwałtownymi napaściami 
i zarzutami. W roku 1613 zmuszony do opuszczenia Ma
drytu, przeniósł się do Toledo. W latach 1616-1618 
przebywał w San Domingo, gdzie uczył tubylców i wy
głaszał kazania . Zmarł 12 marca 1648 r. w klasztorze 
Soria, gdzie pełnił kolejno obowiązki nauczyciela teo
logii, kaznodziei, historiografa, a pod koniec życia -
przeora klasztoru. 

Tirso de Molina jest autorem około trzystu komedii, 
z których zachowało się siedemdziesiąt, drukowanych 
w latach 1621-1636. 

Krytyk hiszpański, Augustin Duran, dzieli je na trzy 
kategorie: 
1. Come di as de i n try g a y de co st u m

b res. 
Intrygi miłosne, zawikłana akcja, tajemniczość sy
tuacji, przebieranie się bohaterów, efektowne sce
ny, żywy dialog , prezentacja różnych warstw spo
łecznych - oto cechy charakterystyczne tego typu 
komedii. Należy wymienić jeszcze „happy end", 
nieodzowny dla popularności komedii i kończący 
również dramaty o fabule tragicznej (Tirso de Mo
lina napisał tylko jed.'1ą sztukę, której finałem nie 
jest zawarcie związku małżeńskiego!). 
Do pierwszej grupy zaliczyć można m. in. komedie: 
„La vilana de Va//ecas" („Wieśniaczka z Va/lecas"), 
„Zielony Gil", („Don Gil de las calzas verdes" druk. 
1635), „Marta la piadosa" („Marta dewotka" druk. 
1634) będąca prototypem „świętoszka" Moliera 
i inne. 

2. C o m e d i a s h i s t o r i c a s y h e r o i c a s -
powstałe na tle legendarnym lub historycznym. 
Do najgłośniejszych na leży komedia „El bur/ador 
de Sevilla y convidado de piedra" („Zwodzicie/ 
z Sewilli i kamienny gość" druk. 1635), stanowiąca 
pierwsze literackie opracowanie dziejów słynnego 
uwodziciela i libertyna, Don Juana. Utwór ten wy
warł ogromny wpływ na całą literaturą światową. 
Motyw Don Juana podejmowali między innymi: Mo-



lier, Corneille, Goldoni , Shawell , Byron, Puszkin , 
Zorilla, Merimee, Dumas (ojciec) , w Polsce - Ta 
deusz Rittne r. Don Juan jest również bohaterem 
opery Mozarta (libretto Da Ponte). 

3. C o m e d i a s d e o s u n t o s d e v o t o s y r e
l i g i os os. 
W tej grupie wymienić trzeba „El conde nado por 
desconfiado" („Potępiony za brak wiary", druk. 
1635). Według opinii znanego historyka tea tru, Al
lordyce'a Nicolila, Tirso de Molina na kanwie opo
wieści o pustelniku Pawle, będącym bohaterem 
omawianego dramatu, pierwszy wprowadził na 
scenę poważne i abstrakcyjne problemy teoio
giczne. 

Tirso de Molina był również autorem nowel, pism 
historycznych i teoretycznych, pisał liryki . Zasłynął jako 
mistrz w odtwarzaniu psychiki ludzkiej, szczególnie ko
biecej; znany był jego błyskotliwy dowcip i ironia. 

W Po1lsce dopiero w XIX wieku Julian Adolf Święcicki 
poświęcił mu oddzielne studium ; pierwszego tłumacze 
nia komedii Tirso de Moliny dokonał Julian Tuwim, 
autor znakomitej trawestacji „Zielonego Gila", niedru 
kowanej zresztą do tej pory. Polsko prapremiera „Zie
lonego Gila" odbyła się w Szczecinie w 1950 roku, 
a następnie wystawiono tę sztukę niemal we wszyst
kich ośrodkach teatralnych naszego kraju . 

I • 
t 

O HISZPAŃSKIEJ KOMEDII WIEKU ZŁOTEGO 

W XVI i XVll wieku nastą pi ł w Hiszpanii niesły 
chanie bujny rozwój sztuki teatralnej , który porównać 
można do rozkwitu teatru angiel skiego epoki Szekspira . 
W roku 1579 założony został pierwszy stały teatr hisz
pański - „Teatro de la Cruz" w Madrycie (w Londy
nie w roku 1576); stale sceny znajd owały się również 
w Sewilli, Salamance, Tarragon ie, Granadzie, Barce
lonie, Valladolid i Walencji. J ed nocześnie wzrastała 
ilość trup aktorskich: około 1600 r. zarejestrowano 
w Hiszpanii 12 zespołów teatra lnych, natomiast w 1630, 
w samym tylko Madrycie (około 300 tysięcy mieszkań
ców) działało 40 zespołów tzw. „Companias de reci 
tantes". Niektóre z nich liczyły nawet trzydziestu -akto
rów. Wzbogacało się również wraz ze wzrostem po
tęgi gospodarczej Hiszpanii oraz wykorzystan iem zdo
byczy technicznych Włochów i dzięk i mecenatowi 
dworu królewskiego, wyposażenie sceny. 

Teatr stanowił wówczas narodową rozrywkę H isz
panów, ciesząc się ogromnym powodzeniem w naj
szerszych kręgach społecznych i absorbując równocze
śnie najwybitniejsze umysły. Życi u wędrownych akto
rów, organizacji przedstawień i repertuarowi teatral
nemu na przełomie XVI i XVll wieku poświęcony jest 
utwór Augustina de Rojas „Viaje entretenido" („Za
bawna podróż" 1603); uczony dyskurs na temat roli 
dydaktycznej komedii i reguł, j akie winni przestrze
gać jej twórcy. odnajdziemy w „Don Kichocie" Cer
vantesa oraz w wielu rozprawach . 

Tradycje teatralne Hiszpanii wywodzą się ze śred · 
niewiecznych widowisk religi j nych, odbywających s i ę 
w okresie świąt kościelnych w świątyn i ach, a później 
na otwartej przestrzeni. Stopniowo jednak dramat hisz
pański ulegał wyraźnemu zeświecczeniu . Przyczynili się 
do tego między innymi Juan del Enzina, Fernand de 
Rojas - domniemany autor słynnej „Celestyny" , Lope 
de Rueda, Juan de la Cueva. 

Zaczęli oni sięgać do niewyczerpanego wręcz 
źródła tematycznego, jakim były romance oraz legen
dy, śpiewane i przetwa rza ne przez lud Hiszpanii. Za 
decydowało to w dużej mierze o powszechności i lu
dowym charakterze hiszpa ńskiej sceny. 

Interesujący jest fakt, że j edynie teatr w przeci
wieństwie do innych sztuk, np. poezj i, nie poddał się 
renesansowym wpływom z Włoch płynącym . Próby prze
szczepienia na grunt hiszpańsk i dra matu antycznego, 
c s:>:c1ególnie tragedii były zu pełnie nieudane. Teatr 
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ten nie stracił również - pomimo ,pracy" Wielkiej In
kwizycji (od r. 1478) oraz ustanowienia w 1608 r. scen
tralizowanej cenzury - niczego ze swej namiętności 
i odwagi. Ale właśnie takiego teatru pragnął lud 
hiszpański. Bo o powodzeniu sztuki decydował parter, 
stąd odautorskie grzecznościowe zwroty do publicz
ności w wielu utworach. 

Warto przypomnieć, że każdy utwór sceniczny na
zywano wtedy na Półwyspie Iberyjskim „komedią". Róz
nica między tragedią a komedią polegała, według 
Hiszpanów, na zakończeniu, a ponieważ przeważająca 
większość dramatów kończyła się - dla przypodoba
nia widzom - szczęśliwie, przeto przyjęła 5ię nazwa 
„komedii" i dla tych, których koniec był tragiczny. 

Charakterystyczna dla tego okresu by!a tzw. ko
media „płaszcza i szpady" - Comedia di capa y spa
da - awanturnicza, obracająca się w kręgu niezłon -
nej zasady „un rey, una ley, una fe" {jeden król, jed
no prawo, jedna wiara). Miłość, wierność, rycerskość, 
przesadne poczucie honoru - to podstawowe skła
dniki motywacji postępowania bohaterów. Ich dziej~ 
ukazywane są na tle śmiało nieraz zarysowanych re
aliów obyczajowych. · 

Twórcy ówcześni uprawiali również komedię histo
ryczną i tzw. autos sacramentales. Zapotrzebowanie 
na sztuki teatralne było ogromne. Publiczność doma
gała się bezustannych zmian repertuarowych. Dobra 
pozycja wystawiona była do dziesięciu razy. Tempo 
życia scenicznego narzuciło niejako autorom rytm 
pracy twórczej. Zresztą komediopisarze Złotego Wie
ku zasłynęli z potężnej ilości napisanych sztuk. 

Lope de Vega nazwany przez Cervantesa dziwem 
natury, jest autorem ponad 1.500 komedii, Calderon 
de la Barca - około 300, Tirso de Molina - równie± 
około 300 sztuk. 

W rozprawie teoretycznej pt. „Arte nuevo de hacer 
komedias en este tiempo" („Nowa sztuka pisania ko
medii w naszych czasach", 1608 r.) Lope de Vega . 
oświadcza, że głównym celem komediopisarza jest 
dostarczenie publiczności rozrywki. Stąd kolejne twier
dzenie autora, którego {twierdzenia) nie rależy chy
ba dosłownie interpretować, mówiące o tym, że kome
dia nie jest sztuką, lecz rzemiosłem. 

„Feniks natury" zaproponował bowiem i realizo
wał, a za nim i inni hiszpańscy komediopisarze np. 
Tirso de Molina, przeciwstawne ,.Poetyce" Arystotelesr:i 
i jego komentatorom zac;adv budowy dramatu, czvli 
twoPvl sztuki, których cło s 7 tuk i zaliczyć ni~ moqF 

np. Francuzi czy Włosi. Przede wszystkim odrzucał słyn 
ne kl?syc.zn.~ jed~.ości miejsca i czasu, pozostawiając 
tylko J~dnosc akc11.; postulował i wp rowadzał do swych 
utworow na przemian pierw iastki trag iczne i kom iczne, 
wychod ząc z założenia, że komedi a jest zwi erciadłem 
życ i a . 

Dopiero w dwadzieścia lat później, w dobie ro
~an.tyzmu . mogły owe nov.:atorski e poglądy Lope de 
Vegi, toru1ące d rog ę nowozytnemu teatrowi, o raz hisz· 
pańska twórczo ś ć komediopisa rska XVI i XVll wieku 
znaleźć pełne uznanie i być przedmiotem wnik liwych 
studiów. 



Wcześniej zainteresowanie hiszpańskimi komediami 
dotyczyło głównie motywów i wątków, które niehisz
pańscy dramturgowie transponowali do własnych 
utworów. 

„Nie ulega wątpliwości, że dramat hiszpański 
jest najpoważniejszym rywalem dramatu elżbietańskie
go i jedynie niechlujna konstrukcja, stanowiąca skazę 
na tak znacznej części twórczości Lope de Vegi, jak 
i prowincjonalność kastylijskiego pojęcia honoru, sta
nowiącego osnowę sztuk Calderona, uniemożiliwiały 
dramatowi hiszpańskiemu bardziej skuteczną walkę 
o palmę pierwszeństwa" 1). 

Komedie hiszpańskie są trzyaktowymi utworami 
wierszowanymi. Wiersz, jak wiadomo, był aż po epokę 
romantyzmu podstawową formą dramatu, nie mniej 
w teatrze hiszpańskim wytworzona została w tej mierze 
pewna ogromnie interesująca tradycja. Otóż komedio
r.-isarze Złotego Wieku przenosili zdobycze poezji hisz
pańskiej w dziedzinie instrumentacji i rytmizacji wy
powiedzi, systemu wiersza i rymu do sztuk scenicz
nych, umożliwiając swym bohaterom, w zależności od 
sytuacji i stanu uczuciowego, przemawiać 'w różnych 
formach poetyckich. „Skargi najlepiej wyraża się w de
cymach, sonety nadają się do monologów, romance 
i oktawy do opowiadań, tercety do sentencji, cztero
wiersze do dek<laracji miłosnych" (Lope de Vega „Arte 
nuevo de hacer ... "). 

Język hiszpański - ogromnie melodyjny i rytmicz
ny, posiadający ruchomy akcent oraz wydłużone i krót
kie samogłoski - stwarzał możliwości naturalnego 
niejako wprowadzania do komedii różnego rodzaju 
rymotwórczych kombinacji. Należy również dodać, iż 
często włączano do utworów scenicznych całe frag
menty z romancy, pisanych przeważnie w siedmio·· 
lub ośmiozgłoskowych wierszach trocheicznych i aso
nującydh. 

• • • 

Oczywiście, tłumacz z języka hiszpańskiego na 
polski napotyka na olbrzymie trudności w znalezieniu • 
właściwych odpowiedników. Julian Tuwim dokonujący 
swobodnej, a jednocześnie mistrzowskiej przeróbki 
„Zieilonego G iila", pozostawił pewne właściwości tekstu 
Tirso de Molina. Zastosował poetykę romancy przy re-

1) Allardyce Nicoli - Dzieje dramatu tłum . Henryk Krzeczkowski PIW 1962 
t. I str. 220. 

locjach i opowiadaniach, a wyznanią miłosne bohate
rów zamknął w formę tzw. redondillas, czyli ośmio
zgłoskowca ułożonego w kwartyny. których pierwsza 
linijka rymuje się z czwartą, a druga z trzecią. „Bo 
niewątpliwie naśladuje się prawdę, gdy człowiek mó-

. wi rozmaitym stylem" (Lope de Vega „Arte nuevo de 
hacer"). 

Tuwim nie zrezygnował z wiersza ze względu na 
muzyczną i sceniczną rolę, jaką odgrywa on w upo
etycznieniu komedii. Teatr ubrał owo poetyckie słowo 
w kształty dlań tylko specyficzne. 



Z bieżącego repertuaru: 
Zdzisław Skowroński 

W CZEPKU URODZONA 

Honnko Małkowska (Bobka), Zdzisław Jóźwiak (Bronek}, Alicjo 
Krowczykówno (Myszko), Barbaro Joklicz (Olgo}, Zbigniew 
Płoszaj (Reżyser}. 

Jerzy Ćwikliński (Sąsiad), Alicjo Krowczykówno (Myszko). 

Barbara Joklicz {Olgo), Zdzisław Jóźwidk {Bronek}, Ewo Mi
rowska (Zośko). 

Barbaro Joklicz (Olgo}, Jerzy Ćwikliński (Sąsiad}, Alicjo Krow
czykówno (Myszko}, Hanno Małkowska (Bobka), Ewa Mirowska 
(Zośko), Andrzej Herder (Igor}. 



W repertuarze: 

NA SCENIE TEATRU 7, 15 

Zdzisław Skowroński 
W CZEPKU URODZONA 
Claude Magnier 
PARYŻANIN 
Dregely - Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 

Cena zł 3-

Kasper Stefanowicz 
TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ 

w przygotowaniu: 

Robert Thomas 
MORDERCY STOWARZYSZENI 

NA SCENIE TEATRU „ROZMAITOSCI" 
Boris Ławreniew 
PRZEŁOM 

Aleksy Arbuzow 
MóJ BIEDNY MARIK 
Henryk Sienkiewicz 
OGNIEM I MIECZEM 
(adaptacja - Wanda Maoiejewska) 

w przygotowaniu: 

NIE ZAPOMNISZ OWYCH DNI 
Będzie to montaż najpiękniejszych i najpopularniejszych pio
senek rosyjskich i radzieckich śpiewanyoh przed, w czasie 
i tuż po Rewolucji 1917 r. ,.Nie zapomnisz owych dni" jest 
drugą pozycją przygotowywaną przez teatr z myślą o ucz
czeniu 50 Rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej. 

Velimir Subotił 
APEL 

W stałym repertuarze dla dzieci: 

Maria Konopnicka 
BAJKA O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI 
adaptacja: J. Mazanek, St. Brucz, Zb. Skowroński 

Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
adaptaC]a: Janusz Mazanek 

Typo lódi. Zam. 1098.X.67. N. 4000. - 02/5847 


