
RZESZOW 

IM. WANDY SIEMASZKOWEJ 



' • I 

TIRSO DE MOLIN A 

NAJWAŻNIEJSZE DATY 
Z ŻYCIA I TWORCZOSCI 

1583 

Urodził się w Madrycie Gabriel Tellez, przyszły dramatopisarz, 
znany pod pseudonimem Tirso de Moliny. Był on synem z n ie
p1awego łoża hrabiego Osuna . 

1600 

Młody Te!lez wstępuje do klasztoru w Guadaljara. W rok później 
składa śluby zakonne. 

1614 

Pobyt w Toledo. Przybliżony czas powstania komedii „Don Gil 
de las calzas verdes". 

1621 

W swoim zbiorze sztuk i nowel p.t. „O~rody Toledo" Tirso de 
Mo!Lna broni nowej iudowej dra,maturgii hiszpańskiej przed napaś: 
ciami kTytyków konserwatywnych. W przedmomie wyznaje, że 
w lata,ch 1607-1621 napisał 300 utworów dramatycznych, głównie ko
m 0dii. 

1625 

Komisja dyscyplinarna przy Radzie K.rólewskiej do spraw Kastylii 
bada i surowo osądza „sprawę mnLcha imieniem Telle-z alias Tir
so", „przynoszą·cego hańbę swo1mi komediami, które układa w du
chu świeckim szerząc nimi zgorszenie". Mimo to Tirso de Molina 
nie przerywa działalności pisarskiej. 

1645 

Dramatopisarz zostaje powołany na stanowisko przeora ~1asztoru 
w Sorii, gdzie spędza ostatnie lata swego życia. Poświęca się ba
daniom historycznym. 

1648 

Smierć Tirso de Moliny. 

'rIRSO DE MOLINA 

Pozorna sprzecwość: jak mógł wwrowy zakonnik, który 
r.igdy nie wszedł w konflikt z inkwizycją, być autorem 
frywolnych komedii, subtelnym znawcą kobiet, a przede 
wszystkim twórcą Don Juana? W istocie sprzeczn o ść tylko 
pozorna, gdyż mnich ten od wczesnej młodości patrzył na 
świat w sposób niesłychanie żywy, choć sceptyczny, znajo
mość psychologii kobiet czerpał - jak podkreślają biogra
fowie - .nawet z ... konfesjonału jako ich spowiednik, zużyt
kowując obiektywl!lie w ten sposób zdobyte obserwacje. 

A Don Juan? Bo Tirso de Moltna (prawdziwe nazwisko 
GABRIEL TELLEZ) jest przede wszystkim twórcą Don Ju
ana, jednego z najpopularniejszych (obok Cida i Don Ki

szata) bohaterów literatury hisi;pańskiej, który się unie
śmiertelnił l!lieomal na wszystkich scenach globu ziemskiego. 

Tirso de Molina ma tę zasługę, że nikt przed nim nie opra
cował mitu Don Juana w sposób artystycz:ny i psycholo
giczny, a nikt po nim inie umiał wydobyć z tej postaci tyle 
satanizmu a równocześnie tyle uroku i siły dramatycznej. 

O życiu twórcy Don Juana wiemy niewiele. Urodził się 

w Madrycie w 1584 roku (?), kształcił się w Alcala de He
nares, w roku 1601 (?) wstąpił do zakonu Mercedariuszy, 
w którym był profe~orem teologii i kronikarzem, wyjeż
dżał do Ameryki, zmarł w roku 1648 jako przeor w Sorii. 

Rozpoczął pisarstwo od powieści wzorowanych na Deca
meronie Boccaccia i Cervantesa Powieściach przykładowych 
(Novelas ejemplares). Ogłosił je razem z kilkoma komedia
mi. Należał do płodnych pisarzy: sam mówi w roku 1621, ze 
napisał już 300 komedii. Zachoiwało się około 85. 

Wyiszedłszy z kręgu Lopego de Vega, szczycił się, że takie
go miał mistrza. Podobnie jak Lope, odrzucił klasyczne re
guły, a wartość swych utworów dramatycznych oparł na 
realnym podłożu osobistego doświadczenia, sto.sunków 
z ludźmi i - porównywanej nawet często z Szekspirem 

Hiszpański teatr ludowy w XVI stuleciu 



zdolności do głębokiej psychologicznej charakterystyki 
swoich bohaterów. I Laipe de Vega bardzo cenił Tirsa de 
Molina, dedyikował mu jedną ze swych komedii, a w poema
cie, który jest todzajem krytycznego przeglądu literatury 
hiszpańskiej Laur Apollina (Laurei de ApoLo)), nazwał go 
Terencjuszem hiszpańskim. 

Don Juan czyli BurLador de SeviUa o ei Oonvidado de 
piedra (Uwodziciei Sewiiski i kamienny Gość) należy do 
młodzieńczych dzieł Tirsa de Molina. Nie jest to dzieło do
skonałe, przeciwnie: Tirso ma w swym dorobku komedie o 
konstrukcji o wiele lepszej. Dał jednak impuls do zajęcia 
się tą postacią i zarodek, który ulegał ciągłej przemianie 
i do dzisiaj inie stracił atrakcyjności. Wszak <tacy pisarze jak 

Rys. Baroara Stopka 

Moliere, Zamora, Mozart (który oplótł libretto tonami mu
zyiki), Lenau, Byron, Goldoni, Prosper Merimee, Bernard 
Shaw, Lenormand, Puszkin, nasz Tadeusz Rittner i 1in. -
powoływali do życia bar~kowego i romantycznego rycerza 
miłości i śmierc·i. 

Don Juan je.st jednym z wielkich symboli na skrzyżowaniu 
Renesansu i Baroku. Symbol niezaspokojonej miłości i bun
tu ciała. Na nic nie przydały się próby odmówienia Tirso
wi ojcostwa Don Juana. Nowsze badania stylu, języka, mo
tywów i ogólnego nastroju sztuki wykazały, że komedia 
Uwodziciei Sewiiski posiada wszystkie >istotne rysy dalszej 
twórc:wści pisarza, a wiele chwytów tego młodzieńczego 

dzieła, powtarza się w innych jego komediach. 



Bo oto i Gil w zieLonych spodniach (Gii de Las caLzas 
verdes) nazwany w trawestacji Juliana Tuwima „Zielonym 
Gilem" wprowadza jakby sobowtóra Don Juana Don 
Martina, typ trochę odmienny (chciwość na pieniądze!), ale 
mający wszystkie dane, aby i w przyszłości zerwać więzy, 

którymi go tak sprytnie potrafiła usidlić jeg-0 narzeczona da
nia Juana (nazywa ją Tuwim donna Diana-, by odebrać swą 

własność innej. 

W bogatej i róż.norodnej spuściż.nie literackiej Tirso de 
Maliny są tony o wiele głębsze niż w lekkiej dowcipnej 
komedii GiL. Jego komedie po większej częsc1 zawierają 

o, trą krytykę społeczną, pełną sceptycyzmu i rozczarowa
nia, które są zwiastunami Baroku. Zespala on dwa światy: 
5w1at cudowności i świat realny, religię i życie w formie 
ludowej i barokowej. Często wyraża ironię w stosunku do 
wielkich rodów - co tłumaczą krytycy jego niejasnym po
chodzeniem. Mówiąc o próżności szlachty i równości iwszyst
k ich wobec Boga i prawa naturalnego, przybiera Tiirso de 
Molina gorzki ton i podkreśla niesprawiedliwość społeczną. 

Tirso de Molhna góruje nad Lopem de Vega i Caldero
nem i'skrzącym błyskotliwym do.wcipem i swawolną ironią. 
Wirtuoz efektów scenicznych, umie Tirso wydobywać ele
menty komizmu także z języka, tworzy zręczne neologiz
m y, używa rzeczowników przymiotnikowo i łamie z saty
sfakcją utarte zwroty językowe, a robi to lekko i dowcip
nie. Jest to też maniera barokowa, nie tak poważna jak 

u Calderona. 

Dzięki bogactwu środków dramatycznych, którymi obda
r za Tirso de Molina swoje komedie, a zwłaszcza nagroma
dzeniu pomysłowych ,sytuacji, mógł Tuwim podjąć jeden 
motyw uwieloka:otnienia Gila, co wzmocniło komizm i upla
s tyczniło akcję. Całą jej świeżość i urok musi wydobyć od
powiednie „hiszpańskie" temp<> komedii, wdzięcwe zadanie 

ci la zespołu aktorskiego! 
STEF ANIA CIESIELSKA-BORKOWSKA 

Hiszpańska inscenizacja auto.s sacramentales 

Donna Dianna 

Qui n tana 

Caramanchel 

Don Martin 

Don Pedro 

Osorio 

Donna Inez 

Don Ricardo 

Donna Clara 

Celi o 

Don Diego 

Don Antonio 

Valdivieso 

Alguasil 

OSOBY: 

- ANNA KUJAŁOWICZ 

- FRANCISZEK BURATOWSKI 

- RYSZAJRD FILIPSKI 

ADAM FORNAL 

- RYSZARD KRZYŻANOWSKI 

JAN ADAMSKI 

WINCENTY ZA WIRSKI 

ZBIGNIEW ZAREMBA 

IRENA CHUDZIKÓWNA 

JÓZEF ONYSZKIEWICZ 

- WIESŁAWA BOJADŻIJEW 

JERZY KULICKI 

ANTONI KOSSOWSKI 

- HENRYK GOŃDA 

- JÓZEF JACHOWICZ 

JAN ADAMSKI 

WINCENTY ZA WIRSKI 

Straż miejska, muzykanci, służba. 

Inspicjent: Tadeusz Zofiński. Su!fJer: Kazimiera Jac;howicz Kierow

nicy Pracowni Kra.wieckich: ~rena Szenbom i Tomasz Szczurek. 

Kierownik Pracowni Peruka>rskiej: Edward Terlecki. Kierownik 

Pracowni Modelatorskiej: Kazimieil'z Drupka. Główny rekwizytor: 

Krystyna Kotarba. Ele!ktryk: Marian Calów. Brygadier sceny: Sta

nisław Wiczkowski. Kierownik techll1iczny: Henryk Kopyciński. 
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„Zielonego Gila" należy uznać za najlepszą komedię intry
gi nie tylko hiszpańskiego, ale i światowego teatru. M i 
strzostwo komplikowania akcji przy pamocy przebierania, 
fałszywych informacji itd. zostało tu doprowadzcne do 
szczytu. Sztuka przypomina trudną partię szachów roze
graną przez wielkiego mistrza. 

STEFAN MOKULSKI 

W no.szych teatrach znaczną popularność zyskał sobie „Zie
lony Gil" w swobodnej transkrypcji Juliana Tuwima, dają
cej pyszny ekwiwalent giętkiego, żonglerskiego wiersza Tir -
so de Moiiny. 

ISKIER PRZEWODNIK TEATRALNY 

Tirso de Molina, ten anty-klasyk, stworzył hiszpański teatr 
obyczajowy. 

FRANCOIS SEGURET 

,, 
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Ba<rbara Stopk;i: Szk:c kostiumu 

JULIAN TUWlM 

Fot. Julia Pirotte 

ADAPTACJA JULIANA TUWIMA 

Długa jest lista sztuk, w których intryga komediowa o
piera się na przebieraniu. Wieśniaczka z Vallacas Tirso de 
Moliny wykazuje tyle powiązań z Don Gilem, że należy ją 
właściwie traktować jako inną, odległą wer.sję tego samego 
dzieła. Nie w oryginalności więc, w kontekście ówczesnej 
literatury, tkwi sława Dcm Gila, ale w fakcie, że obiegowe
mu schematowi nadał wysokie walory konstrukcyjne li nie 
tylko konstrukcyjne. Don Gil jest komedią intrygi ogra
niczonej do manewrów miłos.nych. Pozostałe przesikody są 

nieistotne i autorowi nie zależało na zachowaniu prawdo
podobieństwa w ich pokonywaniu. Jeśli osoby komedii tak 
łatwo dają .się „nabierać", a potem są tak mało zdziwione, 
że zostały oszukane, to sprawa konsekwencji komedii. 
Autor i widownia rozumieją się doskonale, grają więc 

w otwarte karty. Sceniczne uprawdopodobnienie sytuacji nie 
miałoby sensu. W konwencji sztuki tkwiły ,podstawy do 
zabiegu, którego podjął się Tuwim. Polega on na przemia
nie komedii intrygi w komedię muzycZJną. Zabieg to zresz
tą delikatny przy całkowitym zachowaniu szczegółów tek
stu. Intrydze, która toczy 1się w tak szyb~im tempie i tak 
się wciąż wikła, dzięki nieporównanym talentom Gila, że 

nie możemy złapać oddechu, Tuwim dodał skrzącej się lek
kości, ale jednocześnie uczynił ją bardziej błahą, rozwodnił. 
Konstrukcja komediowa straciła na tym .niewątpliwie. Zmia
ny podyktował jednak gatunek komedii muzycznej. 



Pomysł umuzycznienia nie był nowy ani w dziejach Don 
Gila ani w dotychczasowej twórczości poety. Poza Płaszczem, 
wszystkie opracowania i adaptacje tuwimowskie mają 

w efekcie dać widowiska muzyczne. Ponadto już przy oka
zji Zolnierza królowej Madagaskaru Irzykowski narzekał, 

że „przemiana farsy w jakąś operetkę czy komedię mu
zyczną odebrała jej nerw dramatyczny". Przegląd scenicz
nego dorobku Tuwima każe uz.nać Zielonego Gila za jedy
ny tekst, który LPOd jego ,piórem zmienił swój genre na ko
medię muzyczną. 

Inwencja poety z.mierza do nadania intrydze eteryczności. 
Ingerencje wykraczające poza swobodne, twórcze tłumacze
nie mają charakter parodys tyczny. Najwięcej cięgów dostał 
Don Ricardo (w oryginale Don Juan; podobnie uległo 

zmianie imię Donny Juany na Donna Dianna). Postać nie
ciekawą, ale najbardziej psychologicznie prawdopodobną, 

człowieka zazdrosnego, pełnego niepokojów, Tuwim obdzie
lił cechami farsowo-operetkowymi, . które wyrzucają go ze 
stylu sztuki. 

Cirriculum vitae Caramanchela nawiązywało świadomie 

do powieści łotrzykowskiej, do biografii Łazika z Tormesu; 
od Tuwima pochodzi przeciwistawienie złodziei i obwie
siów jako ludz.i zacnych ludziom molŻnym. Wśród beztros
kich perypetii natrętnie brzmi motyw „siedemdziesięciu ty
sięcy dukatów ... " odsłaniający sprężyny, jakie poruszają 

utytułowanymi figurami. Sumy rent i zapisów powtarza się 
wielokrotnie, według nich szacuje siebie i nnych. To wszyst
ko tkwiło w [pOdtekście i tekście, ale Tuwim sprawił, że 

zabrzmiało jako satyra społecma i krytyka moralności hi
dalgów. Satyryczny temperament w połączeniu z prymi
tywnym - ludowym poczuciem sprawiedliwości, którym 
twórczość poety jest przepełniona, rozmija się z orygina
łem podobnie jak w Płaszczu. Nie powinno to nam jednak 
przesikadzać w zabawie. 

TADEUSZ JANUSZEWSKI 
Tuwima droga przez teatr 

„Dialogi' 1964, nr 8. 

Barbara Stopka: Szk!c kostiumu 

Nie jest tak utalentowany jak Calderon, ale ma więcej ŻY
wości niż Lope; przewyższa natomiast obydwóch figlarnoś
cią, sprytem, poezją swoich sytuacji. 

D. F. MARTINEZ DE LA ROSA 

To naprawdę niesprawiedliwe, że sława Tirso de Maliny, 
która dziś zwycięża, musiała przez długi czas pozostawać 

w zaćmieniu, że jego s.ztuki były niemal zapomniane. Ma on 
przecież prawo zająć miejsce między Lopem i Calderonem. 

PROSPER MERIMEE 

Cechą charakterystyczną geniuszu Tirso de Maliny jest wy
bitna indywidualność. Nie jest on podobny do nikogo i nikt 
go nie przypomina. To człowiek niezwykłej inwencji, filo
zof i genialny badacz tajemnic ludzkiego serca •.. Wychowany 
na szczytach tragizmu i Uryzmu, zaimponował werwą ko
miczną ••. Jego styl stanowić może czynnik jego sławy. 

ALLAR>DYCE NICOLL 



CENA 3.- ZŁ 

TIRSO DE MOLINA 

ZIELONY G I L 
(Don gii de las calzas verdes) 

Adaptacja: 

JULIAN TUWIM 

Reżyseria: 

ELWIRA TURSKA 

Scenografia: 
BARBARA STOPKA 

Muzyka: 

ANDRZEJ MARKOWSKI 

Choreografia: 

ZOFIA WIĘCLA WÓWNA 

Asystent choreog.rafa: 

LUCYNA MIĘDLAR 

Op:racowanle wokalne: 

EDW ARO BARCZEWSKI 

Asystent reżysera: 

FRANCISZEK BURATOWSKI 

PREMIERA 14 STYCZNIA 1968 R. 

Kierownik muzyczny: ZBIGNIEW BUJARSKI 

Kierownik literacki: JERZY PLESNIAROWICZ 

Dyrektor Teatru 

STANISŁAIW BIELIŃSKI 


