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Gabriel Tellez (1584?-1648) domniemallly bastard 
hrabiego Osuna, spędził życie w klasztorze, co mu nie 
przeszkodz'iło w stworzeniu licznych arcydz!ieł llite
rackich, ogłaszanych pod pseudonimem 'Ilirso de Mo
lina. Valbuena sugeruje, że częste zarzuty pod adre
sem niesprawiedliwości społecznej w utworach Tirsa 
pozostają w związku z jego własną sytuacją rodzin
ną. Był on najwybitniejszym dramaturgii.em z grupy 
współczesnych Lopemu de Vega. 

Porównywano go do Musseta ze względu na dar 
finezyjnej anallizy psychologicznej; jego dramaty re
ligijne i biblijne, historyczne i obyczajowe wyróżnia 
przede wszystkim um!iejętność stwarzania charakte
rów, a zwłaszcza, rzecz rzadka u zakonnika - typów 
1i postaci kobiecych . Humor słowny, urok akcji ko
mediowej, traktowanej przez autora z lekką ironią, 
barwne i ruchliwe sceny przeplatane baletem - oto 
dalsze cechy charakterystyczne dramaturgii Tirsa de 
l\1ol1ina. 

Przypisuje się temu pisarzowi dramat Potępiony 
za zwątpienie (Ei condenado por desconfiado), w któ
rym śledi;imy koleje losów Pawła i Henryka. Paweł 
jest ascetą, pustelnikiem, lecz mimo świętobliwego 
żywota n'ie może oprzeć slię wątplliwościom religijnym, 
które ostatecznie każą mu zwątpić o zbawieniu i zo
stać rozbójnikiem; natomiast Henryk, żołnierz, czło
wiek czynu, mimo że nieraz źle postępuje, zdołał oca
lić wfarę w miłos'ierdzie boże; będziie wlięc zbawiony. 
Ten oryginalny dramat na'IĄ,1iązuje z jednej strony d" 
średniowiecznej tradycji, która za najważniejszy wa
runek zbawienia uważała wiarę (np. we francuskim 
Misterium o TeojHu), z drugliej łączy siię on niewat
pliwie z polemiką teologów hiszpańsklich, jezuitó ,. 
i dominikanów na temat przeznaczenia. 

Problem ten odbił się, jak wiadomo, szerokim echem 
w literaturze zachodnioeuropejskliej XVII wieku (we 
Francji m. in. Pascal, w Hiszpan1ii zwłaszcza Calde
ron) . 
Przykładem lekkiiej komedri z repertuaru Tirsa de 

Molina jest Don GH w zieionych spodniach (Don GH 
de las calzas verdes), adaptowany przez Tuwima jako 
7,ielony Gil. W stroju Gila występuje Juana i poda
jąc się za swego · nie'IĄ,1iernego kochanka udaremnia 
jego plany małżeństwa z ·inna dziewczvną. Podobne"'o 
podstępu używa młoda szlachcianka, przebieraiąc się 
za wieśniaczkę w komedii Wieśniaczka z Vailecas (La 
t>illana de Vallecas). Pod tym przebraruiem zmusza 
ona swego uwodzliciiela, by jej dochował wiary. 
Niewatp~iwym arcydziełem Tirsa de Molinv jest 

jednak jego fantastyczny dramat Zwodziciel z SewiUi 
(El burlador de Sevilla), pierwsza spośród licznych 
WPrsii dramatycznych legendy o Don Juanie. 

Znany ze starych romanc lekkomyślny młodziiendec, 
który nie wahał się zaprosić szklieletu na wspólna 
ucztę i został za to surowo ukarany, staje się pod 
piórem hiszpańskiego dramaturga typem zbrodnicze~o 
uwodziciela. Uwodzi najpierw hrabiankę Izabelę, za
kradając się do niej jako jej narzeczony Oktaw; kie-



dy musi ucpodzić z Neapolu, okręt jego tonie u wy
brzeży Hiszpanii; wyratowany przez rybaków, uwo
dzi młodą rybaczkę, przyrzekając jej małżeństwo. 

W Sewilli wdziera siię podstępnie do mieszkania donii 
Anny, a gdy na jej krzyk nadbiega jej ojciec, koman
dor Don Gonzalo, Don Juan nie waha siP przeb1ić go 
szpadą. Uchodząc ponownie na Wlieś, trafia przypad
kiem na wesele. Okłamuje wszystkich, uwodzi pannę 
młodą i wraca do Sew.illi. Dostrzegłszy w jednym 
z kościołów statuę grobową komandora, zaprasza gr:> 
na wspólną ucztę. Tu wreszcie wyczerpuje s'ię listq 
jego zbrodn:i. i następuje interwencja sił nadprzyro
dzonych. Kamienny komandor skinieniem głowy wy
raża zgodę na zaproszeillie; kliedy przybywa na ucztę, 
a Don Juan podaje mu rękę, pełna płomieni otchłań 
otwiera się przed potępionym, którego pochłania 

ziemia. 
W akcji dramatu, złożonej z szeregu epizodów po

wtarzających się w nieco zmiennych wersjach, dal 
Tirso de Molina studium psychologiczne uwod:Zlic:iela; 
kara, jaka spotkała Don Juana, miała być odstrasza
jącym przykładem dla podobnych wykroczeń obycza
jowych. Wielcy kontynuatorzy hiszpańskiego drama
turga zachowali główny zarys akcji, lecz wzbogacili 
psychikę bohatera, nie traktując poważnie groźnego 
finału (jak Molier), bądź też starając się winy Don 
Juana okupić ekspiacją (jak Zorrilla). 

Tirso de Molina podaje, że napisał około trzystu 
dramatów; zachowała się zaledwie czwarta część tej 
liczby, drukowana kolejno w tomach zbiorowych w 
latach 1627, 1635 i 1636. 

Z książki Marii Strzałkowej 
„Historia Literatury Hiszpańskiej" 

Da Ponte opracował libretto do „Don Giovanniego" Mo

zarta na podstawie komedii Zamorry. 
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