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Rzeczą sztu.ki teatralnej jest od two -
rzać ludzkie działanie, odmalowywać 
obyczaje epoki. 

(Lope de Vega) 



Lope de Vega 

EDWARD MABTUSZEWSKI 

Lope de Vega. 

Lope Felix de Vega y Carpio napisał w ciągu swego życia (1562-1635) 
tysiąc osiemset utworów dramatycznych. 

Spróbujmy suchą cyfrę 1800 pokazać w praktyce życiowej. Załóżmy, 
że po powrocie z pracy poświęcamy codziennie 2 godziny na przeczyta
Eie jednej sztuki. W ciągu roku (pomijając niedziele, święta i wczasy) 
przec:zytamy 300 sztuk, a całą twórczość dramatyczną autora „Dziew
czyny z dzbanem" - w sześć lat. Nie gwarantuję jednak, czy czytając 
ostatnią setkę, będziemy pamiętali treść pierwszych stu komedii... 

_ A przecież Lope de Vega był nie tylko ko'llediopisarzem. . W jego 
dorobku twórczym znajdujemy wiersze (pisane już w wieku„. 5 lat); 
poematy, 400 autos sacramentales, wiele entrem_esów (interludiów) i ·
rozprawę wierszowaną „Nowa sztuka pisania komedii" (El arte nuevo 
de hacer comedias - 1609), postulującą w ujęciu teoretycznym zasady 
nowej dramaturgii, stworzonej przede wszystkim przez te 1800 komedii, 
z których niejedna powstała w okresie 24 godzin. 

Lope de Vega nie był . jednak - jakby ktoś mógł przypuszczać - ani 
·chorobliwie płodnym grafomanem, ani też zamkniętym w czterech ścia
nach swego pokoju skrybą. Znal życie i brat czynny udział w : wydarze
niach swego czasu (między innymi w zakończonej katastrofą wyprawie 
floty hiszpańskiej, nazwańej potem szyderczo Niezwyciężoną Armadą, 
przeciwko Anglii). 

Był wszechstronnie uzdolniony: grał na wielu instrumentach, pierw
szorzędnie tańc,.-ył, opanował sztukę szermierki, śpiewał i deklamował, 
uważano go za utalentowanego aktora. Urodę i postawność podkreślał 
elegancją ubioru, a jego życie prywatne było równie bogate, jak życie 
towa.z:zyskie. Biografowie stwierdzają, że trwonił swe siły z niefrasobli
wością, na jaką mógł sobie pozwolić jedynie człowiek świadomy tego, 
że jest genialnym. Toteż nie powinno nas dziwić barokowe nieco okre- -
ślenie Cervantesa: „monstruo de la naturaleza" - „nadzwyczajność na
.tury". Lope de Vega należy istotnie do tych wybitnych indywidualności, 
których wielkość żyje całe stulecia w pamięci potomnych. 

5 



Twórczość dramatyczna Lope de Vegi była przełomem nie tylko 
w historii l~te:r~t':1ry hiszpańskiej, ale - razem z dziełami Szekspira -
stworz;Yła r~wmez podstawy nowoczesnego teatru europejskiego. Wyko
rzystuJąc osiągnięcia swoich poprzedników (Gil Vincente, Bartólome de 
Torres Naharro, Lope de Rueda, Juan de la Cueva) Lope de Vega stwo
rzył dramaturgię oryginalną, nie podobną ani do utworów starych Gre
ków i Rzymian, ani też do pozostających na służbie kościoła katolickie-
go średniowiecznych misteriów. • 

Pod koniec XVI wieku teatr w Hiszpanii staje się · najbardziej ma
sową ze .wszystkich sztuk, odgrywa w życiu kulturalnym społeczeństwa 
hiszpańskiego podobną rolę, jaką odgrywa dziś w naszym życiu film. Ale 
zi;acz~~ie t~go teatru n_al~ży mierzyć nie tylko jego masowością. Był on 
rowme~ waznym czynmk1em1 w walce o postęp, w walce nowego ze sta
rym. Nie bez kozery władze kościelne postawiły znak równości między 
h~retykami i aktofami, zabraniając chowania ich w poświęconej ziemi, 
~1e bez kozery tacy twórcy, jak Caldercn de la Barca czy Tirso de Mo
lina (przeor klasztoru w Sorii) pod presją swoich władz kościelnych albo 
prz~rywali na długie okresy twórczość dla teatru, albo starali się uzy
skac parawan dla utworów świeckich przez pisanie utworów o tematv
ce religijnej (Calderon dlatego właśnie nie został po śmierci wyniesiony 
na ołtarze, że dostarczał repertuaru dla teatru świeckiego). Nie bez 
kozery wreszcie opanowany przez ideologów wstecznictwa Filip II sta
rał się zlikwidować teatr w Hiszpanii przy pomocy iuólewsk1ego zakazu. 

Teatr hiszpański pod koniec XVI i na początku· XVII wieku nie był 
głosicielem haseł rewolucyjnych, nie agitował za przewrotem społecz
n:l'.m. Był teatrem realistycznym, pokazywał ówczesną rzeczywistość, mó
wił o sprawach ludzkich i codziennych. Ale i to już wystarczało aby 
ściągnąć na siebie oskarżenia . ' 

Humanistyczny realizm sztuk Lope de Vegi był więc w swoim cza
sie groźbą dla starego świata, orężem w walce nowego ze starym. Jeśli 
nawet Lope de Vega sięgał po tematy historyczne, to jednak zawsze 
widział je przez pryzmat ludowych romanc i legend, umiał uaktywniać 
sprawy przeszłości. 

Przewodnimi motywami wielu jego sztuk jest honor i miłość, al~ 
nie jest to honor szlachecki i nie jest to miłość „nadziemska". Wywo
dzące się z ludu postacie sztuk Lope de Vegi łączą pojęcie honoru z pra
wem do traktowania ich jako ludzi swobodnie rozporządzających swoim 
losem, z prawem do posiadania własnych przekonal'l, z prawem do wol
ności. Honor w utworach autora „Owczego źródła" nie ma więc nic 
wspólnego z owym wysławianym przez reakcyjnych krytyków średnio
wiecznym honorem, pozwalającym zazdrosnemu mężowi zamordować 
żonę jedynie na podstawie podejrzenia o niewierność . 

Prawa i obyczaje średniowiecznej Hiszpanii były szczególnie okrut
ne w . stosunku do kobiety, pozostającej pod bezwzględną władzą ojca, 
męża lub brata. Tirso de Molina np. kazał swojeJ bohaterce włożyć strój 
męski, innej znów pozwolił na obłudne udawanie pobożnej po to, aby 
mogły się one wyzwolić w życiu prywatnym z pęt . nałożonych im przez 
przeszłość. Te niewinne - dla nas - sztuki o miłości i perypetiach za
kochanych spełniały w swoim czasie rolę taranów, rozbijających ob;
czajowość średniowii;czną i stare, feudalne prawodawstwo. 
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, Trzeba więc umieć spojrzeć na sztuki z XVII wieku, trzeba dostrzec 
ich postępowość, a nawet w pewnym sensie rewolucyjność w drobnych 
na pozór szczegółach, w rzeczach, które dziś są jasne i zrozumiał:", 
a które musiały niegdyś z trudem wywalczyć sobie zwycięstwo - po
dobnie jak śmiała teoria Kopernika, za którą palono ludzi na stosie. Nie 
wymagajmy więc od tych sztuk tego, czego w nich być ·nie mogło: ha
seł rewolucji francuskiej z 1789 roku, nie oczekujmy l}rytycznego spoJ
rzenia realistów żyjących w XIX wieku. 

Znaczenie sztuk Lope de Veg1'--nre ogranicza się do znaczenia histo
rycznego. Nie stanowią one jedynie etapu w rozwoju narodowej litera
tury hiszpańskiej. Są artystycznymi dokumentami swego czasu, reali
stycznym odzwierciedleniem stosunków panujących między ludźmi 
w Hiszpanii Filipa II. A stosunki te były tego rodzaju, że z trudem na
dawały się na kanwę utworów komediowych. Nie zapominajmy jednail:, 
że hiszpańska comedia jest pojęciem szerszym od naszej komedii. Nie
które comedias Lope de Vegi zasł ugują na naszą nazwę tragedii. 

Nie nazwa jest jednak w tym wypadku waź!la, chociaż nie nalety 
się nią zasugerować. Realistyczne comedias Lope de Vegi pokazują nam 
z wielką werwą i humorem obrazy życia hiszpańskiego, w którym było 
więcej cienia niż światła. Zbudowar.e na wojnac,h zaborczych i grabieży 
kolonialnej hiszpańskie imperium Filipów Habsburgów chyliło się już 
ku upadkowi. Objawy rozkładu nie były jednak jeszcze - w oczach 
współczesnych widoczne. Życie Hiszpanów błyszczało zewnętrzną świet
nością, nie mającą swego odpowiednika w silach wytwórczych kraju. 
Celem szlachty hiszpańskiej była : „Iglesia o mar o casa real" - „Ko
ściół lub IJ1.orze lub dwór królewski", a więc kariera dworska, wypra
wy po złote runo do Ameryki lub leniwe korzystanie z przebogatych 
dóbr martwej ręki. Pracować chcieli tylko potomkowie Maurów, Mo
ryskowie, ale tych nienawiść religijna wygnała za granicę kraju. Upa
dek hiszpańskiego . rolnictwa i rzemiosła był zastraszający. Płynące 
z Ameryki złoto pokrywało go cieniutką warstwą blichtru. Taka jest 
prawda o czasach i ludziach pokazy;wanych nam przez sztuki Lope de 
Vegi, Calderona de la Barca, Tirsa di Molina, Guillena de Castro, Alar
cona, Rojasa i wielu innych dramaturgów hiszpańskich XVII wieku. 

Spośród tych 470 sztuk Lope de Vegi, które· zachowały się do na
szych czasów, burżuazyjni krytycy i historycy literatury wybrali za
ledwie drobną część, przekazując je - po okresie zapomnienia w XVIII 
wieku - na sceny teatrów romantycznych. Dziś wybór dokonany sto 
lat temu nie może nas zadowolić. Przed socjalistyczną krytyką i historią 
literatury staje odpowiedzialne zadanie przejrzenia całej spuścizny sce
nicznej twórcy „Nowej sztuki pisania komedii" i dokonania wyboru 
utworów najbardziej realistycznych, najcenniejszych i najpiękniejszych. 
Zadania tego podjęli się krytycy radzieccy i dzięki ich pracy co jakiś 
czas na scenach teatrów radzieckich ukazują się „nowe" sztuki Lope de 
Vegi, sztuki, o których do niedawna wiedzieli tylko nieliczni specjaliści
naukowcy. Jedną z tych niesłusznie pogrzebanych w niepamięci jest 
„Dziewczyna z dzbanem". 
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L o p E D E V E G A 

,,DZ IE W CZY N A z DZBANEM'' 

Don ja Maria • 
Donja Anna, wdowa 

Luisa 

I Leon or służące . 

Juana 

Hrabia. 

Don Juan 

Don Diego 

Fulgencio 

Scenografia: Józef Rachwalski 

Asystent scenografa: Iwona Zaborowska 

KOMEDIA w 3 AKTACH 

PRZEKŁAD: ALEKSANDER MALISZEWSKI 

OS OBY: 

. Hanna Bedryńska Don Bernardo, ojciec donji Marii { 
Bolesław Bolkowski 
Józef Pilarski 

. Maria Białobrzeska 
Danuta Korolewicz 

. Julia Temerson 

{ 
Bohdana Majda 
Danuta Mniewska 

. Eugenia Herman 
• 

Wacław Ścibor 

Tadeusz Minc 

. Tadeusz Teodorczyk 

Zdzisław Suwalski 

' } słudzy 
Martin 

Pedro 

Bernal 

Naczelnik więzienia 

Indianin 

Właściciel oberży 

Poganiacz mułów 

Muzt nci, lud. 

Rzecz_ dzieje się w R do, Adamuz i Madrycie. 

Opracowanie muzyczne: Karol Stromenger 
Układ taneczny: Natalia Lerska . 
Kierownik zespofu instrumentalnego: Jan Wasilewski 

Kie:owniclwo techniczne: Kazimierz Mróz 
światło: Tadeusz Tutaj i Ryszard Staniszewski 
Peruki: Bogumił Szyjakowski 

. Dobrosław Mater 

. Marian Nowak 

. Zygmu_nt Malawski 

{ 
Józef Łodyński 
Jan Zieliński 
Adam Cyprian 

Stanisław Skolimowski 

. Edward Wichura 

Inscenizacja i reżyseria: Hanna Małkowska 

Asy!tent reżysera: · Marek Okopiński 

Dekoracje i kostiumy wykonano· w Połączonych Warsztatach PaństwoWYCh Teatrów w Łodzi. 



W. UZIN 

„Dziewczgńa z dzbanem" 
(fragment przedmowy do wydania książkowego) 

Komedia „Dziewczyna z dzbanem" należy do najdojrzalszych dziel 
Lope de Vegi. Powstała w okresie między 1625 a 1632 r., kiedy poeta do
bijał już siedemdziesiątki i kiedy tworzył gorączkowo przeciętnie po 86 
sztuk w ciągu roku, to znaczy co cztery dni - nowa sztuka! „Dziewczyna 
z dzbanem" mimo to wykazuje tę samą pomysłowość i świeżość, które 
przyniosły sław_ę jego młodzieńczym utworom. 

Jest tu wspaniały wiersz, mistrżowska charakterystyka osób, głębo
ka ideowość - wszystkie cechy dojrz.ałego geniuszu. Komedia jest tak 
zbudowana, ze rozwój akcji kontrastuje z ekspozycją sztuki. Poznajemy 
donię Marię, otoczoną wielbicielami - później widzimy ją jako służącą. 
Na początku sztuki ojciec Marii, don Bernardo, dumny ze swego rodu; 
odrzuca niedość wysoko urodzonego konkurenta - później znakomicie 
urodzony don Juan zakochuje się wbrew oporom swej klasy w dziewczy
nie „niskiego pochodzenia". Już w tym wyraża się ideowy zamysł kome
dii, już to pozwala dramaturgowi ukazać jaskrawo głęboki pn:edzial po
między nowym i starym - stoczyć walkę z patriarchalnym układem sto
sunków. I ta walka ma dlań o wiele donioślejsze znaczenie, niż sam · 
obraz przeżyć miłosnych, pozwalała mu bowiem wypowiedzieć się prze
ciw zasadzie autorytetu, zasadzie feodalnej hierarchii (ojciec, król, bóg), 
podtrzymywanej przez organizację kościelną. 

Maria wyszydza „kazania" swej służącej Luizy i wybiera samo- 
dzielność i niezawisłość. W jej dalszych losach ma" poeta okazję pokazać, 
że są możliwe inne stosunki międzyludzkie, niż oparte na pochodzeniu 
i bogactwie. Maria, wykazując tu wysokie wartości charakteru, staje 
w szeregu typowych dla Lope de · Vegi „dziwaczek" i ,;niewiast z głową 
na karku". 

Te „dziwactwa" to w gruncie rzeczy forma samoobrony kobiet i wy
raz dążenia do oparcia współżycia plci na miłości, szacunku i równo
uprawnieniu. Lope de Vega podkreśla, że możliwe to jest tylko w no
wym środowisku społecznym. 

Don Juan odrzucając: urodę i tytuły donji Anny pod wpływem uczu
cia do ubogiej służącej, obrazuje wielką społeczną silę miłości, zdolną 
usunąć przegrody społeczne. Trudno wymagać od pisarza tamtej epoki 
jaskrawsżego i pełniejszego ukazania konfliktów społecznych. Ważne 
jest, że subiektywne poczucie tych konfliktów już dojrzewa, że układo
wi stanowemu przeżycia ludzkie zadają cios za ciosem. 

Don Juan wygłaszający pochwałę pracy, wykracza poza wąski te
mat konfliktów rodzinnych, staje się wyrazem krytyki s.kostniałego 
ustroju. · 

Zaś motyw pracy jako formy aktywności człowieka wiąże „Dz1ew
czynę z dzbanem" z cyklem tzw. „wieśniaczych" sztuk Lope de Vegi, 
podnoszących trud kobiety do godności piękna i poezji. 

Z ros. przełożył J. M. 
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Opowieść o Turcji 
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AKT II. Józef Pilarski - Sat11lm1JU 

P'ot. A. Kaeikowski - COPIA 
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W przygotowaniu: 

EMIL ZEGADŁOWICZ 

, DOMEK Z KART" 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

„SPAZMY MODNE" 
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