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TIRSO DE MOLINA 
P ozorna sprzeczność: jak mógł wzorowy za

konnik, który nigdy nie wszedł w konflikt 
z inkwizycją, być autorem frywolnych komedii, 
subtelnym znawcą kobiet, a przede wszystkim 
twórcą Don Juana? W istocie sprzeczność tylko 
pozorna• gd;yż mnich ten od wczesnej młodości 
patrzył na świat w sposób niesłychanie żywy, 
choć sceptyczny, znajomość psychologii kobiet 
czerpal - jak podkreślaJą biografowie - na
wet z... konfesjonału jako ich spowiednik, zu
żytkowując obiektywnie w ten sposób zdobyte 
obserwacje. 

A Don Juan? Bo Tirso de Molina (prawdziwe 
nazwisko GABRIEL TELLEZ) jest przede 
wszystkim twórcą Don Juana, jednego z naj
popularniejszych (obok Cida i Don Kiszota) bo
haterów literatury hiszpańskiej• który się unie
śmiertelnił nieomal na wszystkich scenach glo
bu ziemskiego. 



Tirso de Molina ma tę zasługę, że nikt przed 
nim nie opracował mitu Don Juana w ~pos~b 
artystycznir i psychologiczny, a nikt po ni~ nie 
umiał wydobyć z tej postaci tyle satanizm~ 
a równocześnie tyle uroku i sily dramatyczne3. 

O życiu twórcy Don Juana wiemy nieu:iel~. 
Urodził się w Madrycie w 1584 r. (?) kształcił się 
w ALcala de Henares, w roku 1601 (?) wstąpił do 
zakonu Mercedariuszy, w którym był profeso
rem teologii i kronikarzem, wyjeżdżał do Ame
ryki, zmarł w roku 1648 jako przeor w Sorii. 
Rozpocząl pisarstwo od powieści wzorowa

nych na Decameronie Boccaccia i Cer1:'entesa 
Powieściach przykładowych (Novelas eJempla
res). Oglosil je razem z kilkoma komediami. 
Należał do płodnych pisarzy: sam mówi w roku 
1621, że napisał już 300 komedii. Zachowało się 
ok. 85. 
Wyszedłszy z kręgu Lopego de Vega szczycił 

się, że takiego mial mistrza. Podobnie jak Lo
pe, odrzucił klasyczne reguły, a wartość swych 
utworów d-ramatycznych oparł na realnym pod
lożu osobistego doświadczenia, stosunków z ludź
mi i - porównywanej nawet często z Szekspi
rem - zdolności do głębokiej psychologicznej 
charakterystyki swoich bohaterów. I Lope de 
Vega bardzo cenił Tirsa de Molina• dedyko
wał mu jedną ze swych komedii, a w poema
cie, który jest rodzajem krytycznego przeglą
du literatury hiszpańskiej Laur Apolona (Lau
rel de Apolo), nazwał go Terencjuszem hisz
pańskim. 

Don Juan czyli Burlador de Sevma o el 
Convidado de piedra (Uwodziciel Sewilski 
i kamienny Gość) należy do młodzieńczych 
dzieł Tirsa de Molina. Nie jest to dzielo do
skonale, przeciwnie: Tirso ma w swym do
robku komedie o konstrukcji o wiele lepszej. 
Dał jednak impuls do zajęcia się tą postacią 
i zarodek, który ulegał ciąglej przemianie 
i 'do dzisiaj nie stracił atrakcyjności. Wszak 
tacy pisarze jak Moliere, Zamora, Mozart 
(który oplótl libretto tonami muzyki), Le
nau, Byron, Goldoni, Prosper Merimee, Ber
nard Shaw• Lenormand, Puszkin, nasz Ta
deusz Rittner i i. - powolywali do życia ba
rokowego romantycznego rycerza miłości 
i śmierci. 

Don Juan jest jednym z wielkich symboli 
na skrzyżowaniu Renesansu i Baroku. Sym
bol niezaspokojonej miłości i buntu ciała. 
Na nic nie przydały się próby odmówienia 

Titowi ojcostwa Don Juana. Nowsze bada
ni stylu, języka, motywów i og~lnego n~
st ju sztuki wykazały, że komedia Uwodzi
ci Sewilski posiada wszystkie istotne rysy 
da szej twórczości pisarza, a wiele chwytów 
te o mlodzieńczego dzieła, które miało od ra
zu' zdobyć mu literackie ostrogi, powtarza się 
w innych jego komediach. 

Bo oto i Gil w zielonych spodniach (Gil 
en las calzas verdes) nazwany w trawestacji 
Juliana Tuwima „Zielonym Gilem" wprowa
dza jakby sobowtóra Don Juana - Don Mar
tina, typ trochę odmienny (chciwość na pie
niądze!), ale mający wszystkie dane, aby i w 
przyszłości zerwać więzy, którymi go tak 
sprytnie potrafiła usidlić jego narzeczona 
donia Juana (nazywa ją Tuwim donna Dia
na)• by odebrać swą własność innej. 

W bogatej i różnorodnej spuściźnie literac
kiej Tirsa de Molina są tony o wiele głęb
sze niż w lekkiej dowcipnej komedii Gil. 
Jego komedie po większej części zawierają 
ostrą krytykę społeczną, pelną sceptycyzmu 
i rozczarowania, które są zwiastunami Baro
ku. Zespala on dwa światy: świat cudowno
ści i świat realny, religię i życie w formie 
ludowej i barokowej. Często wyraża ironię 
w stosunku do wielkich rodów - co tluma
rm krytycy jego nie3asnym pochodzeniem. 
Mówiąc o proznosci szlachty i równości 
wszystkich wobec Boga i prawa naturalne
qo, przybiera Tirso de Molina qorzki ton 
i p9dkreśla niesprawiedliwość społeczną. 

Tirso de Molina góruje nad Lopem de Ve
ga i Calderonem iskrzącym błyskotliwym 
dowcipem i swawolną ironią. Wirtuoz efek
tów scenicznych umie Tirso wydobywać ele
menty komizmu także z języka, tworzy 
zręczne neologizmy, używa rzeczowników 
przymiotnikowo i lamie z satysfakcją utarte 
zwrotu językowe, a robi to lekko i dowcip
nie. Jest to też maniera barokowa, nie tak 
poważna jak u Calderona. 
Dzięki bogactwu środków dramatycznych, 

którymi obdarza Tirso de Molina swoje ko
medie, a zwłaszcza naqromadzeniu pomysło
wych sytuacji, mógl Tuwim podjąć jeden 
motuw uwielokrotnienia Gila, co wzmocniło 

ko.,.,izm i un7ast11cznilo akcje. Calą jej świe

żość i urok musi wydobyć odpowiednie 
„hi:;zpańskie" lempo komedii. wdzięczne za
danie dla zespołu aktorskiego! 



Rys. Marek Rudnicki 

JULIAN TUWIM 

Jeden z najwybitniejszych poetów ostatniego 
półwiecza (1894-1953), współzałożyciel grupy 
„Skamander", był nie tylko autorem licznych 
wierszy, które ukazały się w kilku tomach po
etyckich, ale również znakomitym tłumaczem 
poezji i dramatów - głównie rosyjskich twór
ców (Puszkin, Niekrasow, Gribojedow). Satyryk, 
twórca wierszy dziecięcych, autor szopek i tek
st?w kabaretowych, nazwisko swe związał Tu
wim n.a stale z teatrem - m. in. poprzez opra
cowanie, trawstację znanej komedii Tirsa de 
Molina „~ii w zielonych spodniach", którą na
zwał: „Zielonym Gilem". 

TEATR HISZPAŃSKI 
Tirso de Molina b3 I 

jednym z trzech twór
ców narodowego teaóru 
hiszpańskiego na przei<J
mie wieku XVI i XVII. 
Żył i pisał w czasie, g!Jy 
powstawały dzieła Lo-. 
pego de Vega i Caldero
na de la Barca. Sam :i-

znawał się za ucznia de 
Vega i wpływ tego pis:i.
rza wyraźny jest w jego 
twórczości. 

Przypomnijmy sylwet-
ki dwóch wiełkil'11, 
współczesnych tw1)1cy 
„Don Juana" i „Zielone
go gila", poetów: 

Lope de Vega 
Lope Felix de Vega Carpio, urodwny i 

zmarły w Madrycie (1562 - 1635), byl sy
nem kupca - dziewiarza. Po ukończeniu szko
ły jezuickiej i uniwersytetu w Alcala otrzy
mał stopień bakałarza. Zycie jego nie pozba
wione było przygód. Zaplątany w proces opar
ty o oszczerstwa przeżył wygnanie z Madrytu 
i więzienie, jako ochotnik brał udział w bi
twie morskiej wielkiej armady przeciwko 
Anglii. 

Od wczesnych lat zdobywać począł sukcesy 
jako dostawca sztuk teatralnych. Dwukrotny 
wdowiec, raz po raz zmieniający książęcych 
panów, w 1613 r . vv'stą,pil do zakonu. W kilka
naście lat potem otrzymał od papieża Urba
na VIII tytuł doktora filozofii. 

·. 



MARIAN GOSTYŃSKI PROJEKTY KOSTIUMÓW 



Był twórcą narodowego, teatru hiszpańskie
go, a zarazem najpłodniejszym w literaturze 
światowej autorem sztuk scenicznych. Sam 
przyznawał się do napisania 1500 dramatów 
i komedii; jeko biografowie dorobek ten oce
niają na przeszło 2.000 pozycji. Wynik to za
równo olbrzymiej fantazji pisarza (rzadko kie
dy motywy jego sztuk powtarzają się), jak 
wielkiej pracowitości i łatwości pióra (nie
które sztuki tworzył w ciągu jednej doby). Do 
czasów dzisiejszych przetrwało 470 jego sztuk, 
300 dalszych znanych jest tylko z tytułów. 

Swe pisarstwo sam określa w swym humory
styczno - ironicznie potraktowanym podręczni
ku „O nowej sztuce pisania komedii w dzisiej
szych. czasach". Spierając się z arystotelesow
ską zasadą trzech jedności, uznaje tylko po
trzebę ciągłości akcji. Hołduje łączeniu komiz
mu z tragizmem. Cel komedii ocenia jako „na
śladowanie czynów ludzkich i malowanie oby
czajów swych czasów". Lope ·wprowadził do 
sztuk typowe dla późniejszego teatru hiszpań
skiego postaci, towarzyszące głównym bohate
rom - kawalerowi i damie jego serca. Dla 
jego teatru wystarczy - -jak pisał: „dwa ko
zły, na nich dwie deski, dwu aktorów i jedna 
namiętność ... ". 

Tematyka sztuk Lopego de Vega jest bardzo 
różnorodna - od mitologii antycznej, baśni i 
podań ludu hiszpańskiego a nawet wątku ... 
odkrycia Ameryki, poprzez komedie intryg i 
tzw. „komedie płaszcza i szpady", osnute na 

motywi·e przebierania się boha.terów, zmienia
nia na scenie postaci, aż po sztuki biblijne, 
poświęcone świętym. 

Przez kilkadziesiąt lat panował Lope de Ve
ga na hiszpańskiej scenie. Po śmierci twór
czość jego zeszła w cień, przysłomęta głębszą, 
znakomitą poetyką dzieł Calderona. „Odkrył" 
go znowu dla teatru europejskiego dramaturg 
austriacki, Franz Grillparzer, kilkadziesiąt lat 
życia poświęcając studiom nad Lopem de Ve
ga i tłumaczeniom jego komedii. Studia te ni·e 
pozostały zresztą bez wpływu na jego własną 
twórczość, w której dopatrywać się można wy
raźnych inspiracji hiszpańskiego poety. Do 
najczęściej grywanych w Polsce ·utworów Lo
pego de Vega należą „Owcze źródło" i „Pies 
ogrodnika". 

Calderon de la Barca 
D on Pedro Calderon de la Barca Barreda 

Gonzalez de Henao Ruiz de Blasco y Riano 
żył w latach 1600 - 1681. Jak głosi podanie. 
przyszedł na świat nieżywy i dopiero kąpiel 
w kotle (caldero, caldera) z gorącą wodą przy
wróciła niemowlęciu życie. Po studiach w 
szkołach jezuickich już jako 22-letni młodzie
niec rozpoczął pracę pisarską. Pierwsze sukce
sy teatralne młodego poety skłoniły króla Fi
lipa IV do powierzenia mu prowadzenia teatru 



dworskiego na zamku w Bueni Retiro. W 1651 
roku przyjął Calderon klasztorne święcenia ka
płańskie, w kilkanaście lat potem został na
dwornym kapelanem. Grobowiec Calderona 
znajduje się w kościele Kongregacyjnym w 
Madrycie. 

Z 400 napisanych przez Calderona sztuk, po
zostało 108 i kilkadziesiąt utworów sakral
nych. Przez wieki za najsłynniejszą sztukę 
Calderona uchodzi „Alkad z Zalamei" (pisane 
ok. roku 1643), w której ojciec mści krzywdę 
swej nieszczęsnej córki. Często podejmował 
poeta tematy historyczne - zarówno związane 
z dawniejszymi jak współczesnymi mu wyda
rzeniami (np. w „Schizmie w Anglii" porusza. 
ten sam temat co Szekspir w „Henryku VIII"", 
rozpatrując go z krańcowo różnego punktu wi
dzenia). W kształty dramaturgiczne przybiera 
tematy mitologiczne, religijne, filozoficzne 
(„Życie snem" albo „Czarodziejski mag" - na
zwany „hiszpańskim Faustem"). Ostatnie lata 
życia poświęcił Calderon wyłącznie „sztukom 
duchowym", w których roztrząsa tematY,:_ reli-

g1Jne. Z tych do najznakomitszych należy 
„Wielki teatr świata", w którym życie ludzkie 
ukazane jest jako wielka gra na scenie świata. 

Z trójki twórców hiszpańskiego teatru: Lo
pego de Vega, Tirsa de Molina i Calderona 
de la Barca potomność najwyżej oceniła tego 
ostatniego. Niektórzy histo;ycy literatury sta
wiają go nawet ponad Szekspirem. 

TEATR KIELECKI 
na Spotkaniach Teatralnych 

w ramach organizowanych w tym ro
ku po raz pierwszy „Dni Rzeszo
wa" urządzono w rzeszowskim 

Teatrze im. Wandy Siemaszkowej impre
zę pod nazwą Spotkania Teatralne -
przegląd spektakli teatrów Polski po
łuc!niowej. W Spotkaniach wzięły udziBł 

4 teatry krakowskie (łącznie ze sceną 

nowohucką), teatr lubelski, tarnowski, 
oczywiście: rzeszowski i Teatr im. s. Że
romskiego z Kielc. 
Artyści kieleccy zaprezentowali na rze

szowskiej scenie (w dniach 20 i 21. VI.) 
dwa przedstawienia: „Romancę o Yermie" 
Federika Garcii Lorki 1 „Dwunastu 
gniewnych ludzi" R. Rose 1 H. Budjuhna. 
Oba spektakle spotkały się z bardzo 
gorącym przyjęciem publiczności, która 
de ostatniego miejsca wypełniła piękna 

salę (przebudowanego ostatnio grun
townie) Teatru im. Siemaszkowej. Bilety 
na spektakle kieleckie wyprzedane były 
kilka dni z góry. W ogóle ten festiwal 
teatralny spotkał się z 1;orącym zain
teresowaniem rzeszowian, toteż władze 

miejskie zamierzają kontynuować tego 
typu imprezy i w latach następnych. 

Dziękując kierownictwu i zespołowi 

Teatru im. Żeromskiego za piękne prze
życia artystyczne i wręczając na ręce 

Haliny GrygLaszewskiej pamiątkową pia-
kietkę 

niczki 
artystki, 

z podobizną pierwszej kierow
rzeszowskiej sceny, znakomitej 

Wandy Siemaszkowej , przed-
stawicie! kierownictwa teatru zaprcs11 
Teatr im. Żeromskiego c!o częst•zego od
wiedzania Rzeszowa, którego mieszkai!
cy odtąd z wielk'..m zainteresowaniem 
i serdeczno~ią witać będą artystów kie
Ieckich. 

Radio rzeszowskie przeprowadziło wy
wiad z kierownikiem artystycznym Te
atru im. Żeromskiego , H. Gryglaszewsk:oi, 
- rozmawiając zarówno na temat linii 
artystycznej kieleckiego teatru , jnk i jej 
roll Yermy, która zdobył.a pełne uznanie 
rzeszowskich widzów i recenzentów. 
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