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TIRSO BYłA KOBIETĄ? 

Teatr może służyć rozrywce. Może też służyć dochodze

niu prawdy o człowieku. O człowieku w ogóle, o jego natu

rze. I o każdym z nas - widzów, uczestników przedstawienia. 

Słyszałem przecież, 

Że winowajca, gdy siedzi w teatrze, 
Bywa niekiedy kunsztem przedstawienia 
Tak poruszony, że w przystępie skruchy 
Wyznaje zaraz publicznie swe zbrodnie. 

To słowa Hamleta, w których wyjawia, do czego chce 

wykorzystać przybycie aktorów do Elsynoru. 

.. . Muszę zdobyć 
Pewniejszy dowód. W rozsnutą na scenie 

Sieć sztuki złowię królewskie sumienie 

Sztuka może dostarczyć dowodu. Złowić sumienie 

kunsztem przedstawienia. To, co z zasady jest grą, udawa

niem, rozrywką, może - za sprawą przeżycia, jakie wywołu

je -wpłynąć na życie realne. 
Barokowy koncept teatru w teatrze mówi nie tylko o tym, 

że świat, relacje między ludźmi, to rodzaj gry. Mówi też o tym, 

że gry międzyludzkie, w których na co dzień uczestniczymy, 

to - przy całej swojej umowności - rzeczywistość. 

Gra między tobą a mną to moja i twoja prawda. Moja 

i twoja rzeczywistość. Moje udawanie będzie twoją prawdą. 

Twoje udawanie jest moją prawdą. Żyjemy w świecie pozo

rów, ale właśnie ten świat pozorów jest naszym prawdziwym 

światem. Wśród tych pozorów jest prawda o mnie, prawda 

o tobie. 
Błyskotliwa opowieść Tirsa de Moliny o dziewczynie 

przebranej za mężczyznę w zielonych spodniach to kwinte

sencja umowności, apoteoza zabawy, feeria żartu. Kiedy jed

nak - żartobliwie, a jakże, z respektowaniem obowiązującej 

w niej zasady zamiany ról - wstawiamy ją w szekspirowską 

ramę, staje się czymś więcej niż zabawą. Giliada zamienio

na w „ofeliadę" przestaje być zabawą w stanie czystym. Od

słania. Ujawnia część prawdy o tym, co znaczy być męż

czyzną i o tym, co znaczy być kobietą. Być może tę właśnie 

część, którą chcielibyśmy ukryć nawet przed sobą . 

Intryga tej komedii nie jest oryginalna: wątek przebie

ranki spotkamy w powstałych kilkanaście lat wcześniej „Wie

czorze Trzech Króli" i „Jak wam się podoba" Szekspira, 

w „Wędce Feniksany" Lopego de Vega (1617); bardzo podob

na do „Gila" jest pod tym względem komedia Tirsa „Wie

śniaczka z Vallecas". 
Rzecz jednak nie w oryginalności, lecz w mistrzowskim 

wykorzystaniu obiegowego pomysłu, inwencji autora w wi

kłaniu toczącej się w błyskawicznym tempie intrygi oraz 

w połączeniu jej z właściwym Tirsie spojrzeniem na rolę ko

biety w grze, którą jest miłość. Spryt i zręczność, tempera

ment i wyzywająca odwaga w przełamywaniu obyczajowych 



barier tamujących drogę miłości, pozwalają dziewczynie, ści

gającej w męskim przebraniu niewiernego kochanka, zwy

ciężyć i zmusić go do dotrzymania przysięgi. 

To nie tylko znajomość duszy kobiecej wyniesiona przez 

autora z konfesjonału (jak twierdzą biografowie). To nie tyl

ko coś, co nazwalibyśmy feminizmem, gdyby nie fakt, że 

autor był mężczyzną (gdzie tutaj 11 męski szowinizm"?). Jest 

w tej pogodnej komedii ciemniejszy, niepokojący ton. 

Zatarcie granicy między tym, co męskie, a tym, co żeńskie. 

Płciowe zawikłanie, które powoduje chybione - czy na pew

no? - fascynacje. Ta erotyczna intensywność bliska jest mi

steriów ku czci Dionizosa leżących u źródeł europejskiego 

teatru. A więc archetyp. A więc 11 mit, obsesja i pokusa erosu 

androgyny, przeszłe i ciągle powracające". Tak pisał Jan Kott 

w eseju 11 Płeć Rozalindy" o szekspirowskim 11Jak wam się 

podoba" i 11Wieczorze Trzech Króli". Podobnie przecież 

mógłby napisać o 11 Zielonym Gilu", zwłaszcza w insceniza

cji, którą prezentujemy. W tym przedstawieniu wątki szek

spirowskie są bowiem nie tylko literacką zabawą, kolejnym 

zapętleniem labiryntu przebieranek i piętrem teatralnej gry 

konwencjami. Bawimy się, ale i chcemy dotknąć tajemnicy 

ludzkiej seksualności. 
Janusz Legoń 

Tirso de Molina urodził się ok. 1580-81 (wg innych iródeł w 1584) 

w Madrycie. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Złotego Wie

ku literatury hiszpańskiej. Prawdziwe jego nazwisko brzmiało Gabriel 

Tellez. Przez wiele lat utrzymywał się, zarzucony ostatnio, pogląd, jakoby 

był nieślubnym synem Pedro Telleza Jirona, księcia Osuny - stąd miała 

się brać ironia i cierpki ton w jego opiniach o nierówności społecznej. 

Studiował na uniwersytecie Alcala de Hernandez. Studia teologicz

ne kontynuował w klasztorze Matki Boskiej Łaskawej (mercedariuszy) 

w Guadalajarze, gdzie w 1601 złożył śluby zakonne. W 1606 w Toledo 

przyjął święcenia kapłańskie. Mniej więcej w tym samym czasie roz

począł karierę literacką i teatralną. W odróżnieniu od Lopego de Vega 

i Calderona de la Barca, którzy również przyjęli święcenia kapłańskie, 

twórczość de Moliny od początku rozwijała się w murach klasztornych, 

ściśle przeplatając się z karierą duchowną i zwykłymi obowiązkami klasz

tornymi. Jak piszą badacze jego biografii, Tirso był nie tylko znakomi

tym artystą, ale też zakonnikiem z ppwołania. A znajomość życia, 

a zwłaszcza psychiki kobiet, które w jego utworach są zawsze jednost

kami lepszymi, silniejszymi i decydującymi o własnym losie - zdoby

wał jako spowiednik. Pisał w duchu zdecydowanie świeckim, który uzna

no za gorszący. Po wydaniu w 1621 roku tomu 11 0grody Toledo", gdzie . 

oprócz nowel i wierszy zawarte były trzy sztuki teatralne ( 11Nieśmiały 

na dworze", 11Jacy powinni być przyjaciele", 11 Roztropny zazdrośnik") 

Junta de Reformación - Rada ds. Naprawy Obyczajów, powołana przez 

królewską Radę Kastylii do wykorzenienia rozmaitych przywar i nad

użyć moralnych i społecznych - potępiła go specjalnym dekretem za 

11 skandal1 jaki wywołuje swoimi sztukami teatralnymi pisanymi w świec

kim stylu, które stanowią zachętę do niecnych czynów i szerzą zły przy

kład". Na skutek tego rodzaju ataków parokrotnie kierowano go karnie 



do odległych klasztorów. Kiedy z powodu zakazów porzucił komedię, 

zajął się dramatami religijnymi i prozą, napisał także kronikę klasztoru 

w okręgu Kastylii. Został doktorem teologii, a na trzy lata przed śmier

cią przeorem klasztoru mercedariuszy w Sorii. Zmarł w 1648 roku w po

bliskim Almazan. Wraz z wieloma innymi braćmi zakonnymi spoczy

wa w ruinach almazańskiego klasztoru. 

Uczony teolog, wysoko ceniony we własnym zakonie (dwukrot

nie wybierany przeorem) przez wiele lat godził twórczość z obowiązka

mi zakonnika, lektora, kaznodziei, wykładowcy w seminarium i głów

nego kronikarza zakonu mercedariuszy-wyróżniał się wykształceniem 

i poglądami od generacji dramaturgów skupionych wokół Lopego de 

Vegi, a także od samego Lopego. O ile oni w swoich sztukach prezento

wali z reguły typowe przekonania panujące w ówczesnym społeczeń

stwie, Tirso wielokrotnie przeciwstawiał się zarówno opiniom ludu, jak 

i oficjalnej propagandzie państwowej i kościelnej. Był zdecydowanym 

przeciwnikiem arystokracji - uważał, że przyszłość Hiszpanii, przeży

wającej wówczas poważny kryzys polityczny, może uratować oparcie 

monarchii na ówczesnej klasie średniej - przedsiębiorczych kupcach, 

których przeciwstawiał pasożytniczej i uwikłanej w dworskie koterie 

szlachcie. Ten demokratyzm mógł być skutkiem ewentualnego niepra

wego pochodzenia Tirsa, prawdopodobnie jednak wynikał z poczucia 

własnej wartości człowieka wybitnego, pochodzącego ze skromnej 

rodziny, który na co dzień poruszał się wśród utytułowanych miernot. 

Prawdziwą arystokracją była jego zdaniem arystokracja ducha, wykształ

cenia i cnoty. 

Potrafił przy tym zachować dystans do wszelkiej uczoności, ksiąg 

i nauk. Często w swoich utworach wyśmiewał pedanterię i zadufanie 

uczonych (np. w „Potępionym za niewiarę"). 

Interesował go konkret życiowy, psychologiczne i biologiczne 

motywacje ludzkiego działania, życiowe prawdopodobieństwo - w tym 

punkcie polemizował dowcipnie z trwającą od czasów Arystotelesa 

zasadą jedności miejsca, czasu i akcji w dramacie: 

„ ... Nic bardziej niż ta reguła nie jest w stanie przeszkodzić jakie

muś obrotnemu młodzieńcowi, który chciałby się zakochać w jakiejś 

szlachetnej damie, czynić jej wyznania, składać hołdy i prezenty, a w 

końcu zdobyć jej wzajemność! Postępując w myśl owej zasady musiał

by on przecież, zacząwszy rzecz z rana, pod wieczór zakończyć ją ślu

bem! [ ... ]Każdemu, kto obdarzony jest zdrowym rozsądkiem, owe nie

dogodności muszą się wydać większe od tej, że widz, nie ruszając się 

z miejsca, słucha i przygląda się rzeczom, które działy się na przestrze

ni wielu dni .... " (komentarz autora do „Nieśmiałego na dworze"). 

Do świata i ludzi podchodził z optymizmem, życzliwością i przy

jaznym współczuciem. Jego humor, drwiny z ludzkich błędów i sza

leństw, nigdy mają w sobie tonu szyderstwa, zgorzkniałości czy szcze

gólnej złośliwości. 

Teatr hiszpańskiego Złotego Wieku był namiętnością powszechną, 

a że obywał się skromnymi środkami technicznymi, namnożyło się 

w owym czasie trup i kompanii aktorskich. „Z braku możliwości gry 

w pelotę, kule, karty czy warcaby, zajmują się obserwacją dam, albo. 

chodzą na comedias, wystawiane w Hiszpanii bez przerwy, jak to w kraju 

cieszącym się długotrwałym pokojem" - zapisał w 1603 roku podróż

nik francuski. 

W Madrycie w czasach de Maliny wszystkie teatry dawały przed

stawienia codziennie przy pełnej widowni. W Wielkim Tygodniu, kie

dy zamykano publiczne teatry (corral es - dziedzińce), dozwolone były 

przedstawienia lalkowe. Sceny corrales budowano z drewna na jakimś 



placu publicznym. Pomieszczenia domów, z których okien widać było 

scenę, służyły za loże, pod nimi ustawiano drewniany balkon (tzw. „kwa

tera"), przeznaczony dla zamożniejszej publiczności. Naprzeciw sceny 

znajdował się balkon dla kobiet („kurnik"), a na parterze ustawiano 

kilka ław. Większość widzów musiała stać. Drewniany dach chronił tylko 

scenę, „kurnik" i boczne balkony. Nad parterem rozpinano płócienną 

zasłonę, tak więc w czasie ulewnego deszczu trzeba było przerywać 

przedstawienie. Na widowni zachowywano się swobodnie: jedzono, 

pito, dochodziło także do bójek (np. o miejsca siedzące - znane są wy

padki śmiertelne). 

Zarówno konstrukcja sceny, miejsce teatru w społeczeństwie, jak 

i swobodne podejście do klasycznych reguł dramatycznych odróżniają 

ten teatr od rozwijającego się równolegle klasycyzmu francuskiego, 

a zbliżają do teatru szekspirowskiego i sceny elżbietańskiej. 

Szaleństwo teatralne wymagało dużej ilości „materiału dramatycz

nego". Żądano ciągle nowych tekstów. W ciągu siedemnastego wieku 

wystawiono w Hiszpanii ok. 10 tysięcy komedii i tragedii - które okre

ślano nazwą comedias i ok. tysiąca autos sacramentales - paraliturgicz

nych jednoaktówek związanych ze świętem Bożego Ciała, wystawianych 

wprost na ulicach i placach. „Produktywność" autorów owego czasu 

poraża: Lope de Vega (1562-1635) - „feniks geniuszów" otwierający 

epokę - napisał podobno około 2000 (dochowało się około pół tysiąca) 

dzieł dramatycznych, Pedro Calderon de la Barca (1600-1681) -wyzna

czający schyłek Sigla d'Oro - ponad 200. 

Tirso de Molina był autorem ponad 400 utworów, z których docho

wało się ponad 80. Większość z jego sztuk powstała w latach 1611-1626. 

Za najwybitniejsze uważane są należące do religijnego wątku twórczo

ści: „Zwodzicie! z Sewilli" (druk 1630) - sztuka, która zapoczątkowała 

karierę wątku Don Juana w literaturze światowej („Don juan" Moliera, 

„Don Giovanni" Mozarta) - i „Potępiony za niewiarę" (druk 1635). Dwie 

trzecie dorobku teatralnego Tirsa to jednak komedie „charakteru" i „in

trygi", w których komediowy temperament autora wyraził się najpełniej. 

Dramaty tego rodzaju rozgrywają się w środowisku wiejskim bądź dwor

skim; akcja, której głównym motorem jest wątek miłosny, pełna jest 

zmyślnych forteli, przebieranek, pojedynków, zabawnych nieporozu

mień; dialogi do dzisiaj potrafią bawić publiczność. W najlepszych spo

śród utworów tego rodzaju Tirso zachowuje równowagę pomiędzy pre

zentacją „charakterów" i brawurową intrygą. Do nich należy „Nieśmiały 

na dworze"(powst. 1611, wyd. 1621) oraz „Zielony Gil", któremu histo

rycy literatury poświęcają zaledwie drobne wzmianki, a który należy do 

najczęściej wystawianych sztuk Tirsa de Maliny. 

„Don Gil w zielonych spodniach" - bo tak w dosłownym przekła

dzie brzmi oryginalny tytuł „Zielonego Gila" - powstał prawdopodob

nie w 1614 roku, na scenę trafił po raz pierwszy rok później. Spolszcza-

ny został kongenialnie w 1949 roku przez Juliana Tuwima. (jl) 
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