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Y MENDOZA 

1. Don J uan Ruiz de Alarcon y Mendoza, 
przeważnie znany pod przydomk iem Alarcon 
m1 leży do czołowych dramaturgów hiszpań
skich „złot ego w ieku". Urodził się w Tasco 
"' Nowej Hiszpanii, jak wówczas zwano pod
bity przez Korteza Meksyk. Ojciec jego, ub o
gi szlachcic z miejscowości Alarcon w pro
w incji Cuenza, był tam administratorem dóbr 
królewskich. Stanowisko to otrzymał za za
sł u gi położon e jako „maestro di campo" 
w służb ie Filipa II, p r awdopodobnie dzięki 
protekcji krewnych żony, pochodzącej z ma
gnackiego rodu Mendozów. Dokładna data 
urodzin Alarcona nie jest znana , biorąc jed
nak pod uwagę przebieg jego życia, wydaje 



się, że rok 1581, podany przez Encyklopedię 
l3 ?-ytyj ską, jest bardzo prawdopodobny. (Inne 
źd jła podaj ą lata: 1580, 1588, lub 1590). 
O dzieciństwie i młodości pisarza n ie posia 
damy prawie żadnych wiadomości i dlatego 
nie wiemy czy był ułomny od u rodzenia czy 
te .~ gar b jego był skutkiem nieszczęśliwego 
wypadku lub choroby. Możemy jednak przy
pu szczać, że duma i złośliwość, główne cechy 
charakteru Alarcona, które stworzyły mu 
wielu wrogów, były w dużej mier ze wyni
ldem jego kalectwa. 

Przed ubogim szla chcicem n iewysokiego 
rodu, stały w Hiszpanii otworem dwie drogi 
do sławy i znaczenia - wojsko i służba cy
wilna, urzędnicza . Kalectwo zmusiło Alarcona 
do wyboru t ej drugiej. Na niedawno otwar
tym uniwersytecie w Meksyk u rozpoczął stu
dia prawnicze, a po uzyskan iu w r . 1593 b a
kalaureatu, kontynuował je na najsłynniej 
szym uniwersytecie hiszpańskim w Salaman
ce. Po krótkim pobycie w Sewilli, gdzie pra
cował jako adwokat, próbując j ednocześnie 
sił jako poet a, w r . 1608 Alarcon wrócił do oj 
czyzny i po otrzymaniu stopnia licencjata, 
przez kilka la t wykładał prawo na Uniwer
sytecie Meksykańskim. 

W r. 1611 Alarcon definitywnie przeniósł 
si<; do Hiszpanii i osiadł w Madrycie. Dzięki 
protekcji księcia de Medina de las Torres, 
otrzymał stanowisko w „Króle·Nsldej Radzie 
Indii". W tym czasie rozpoczął ożywioną 
działalność literacką i począwszy od 1613 ro
ku wystawił na scenach madryckich szereg 
komedii i dramatów, które następnie wydał 
drukiem w dwóch zbiorkach w r . 1628 i l t'34. 
Twórczość jego nie uzyskała jednak uznania 
ani publiczności, ani krytyki. Atakowany zgo
dnie przez prawie wszystkich współczesnych 
mu pisarzy, nazywających go „małpą prze
braną za człowieka", „bezwstydnym garbu
sem" itp., Alarcon musiał zadowolić się ka
rierą urzędniczą. W roku 1625 otrzymał sta
nowisko referenta w Radzie Królewskiej In
dii, co odpowiada mniejwięcej dzisiejszemu 
podsekretarzowi stanu. Umarł 4 września 
1C39 r., prawdopodobnie w Kordobie (niektó
re źródła podają Madryt lub Sewillę za miej
sce jego śmierci) . 

2. Jednym z zarzutów przeciw Alarconowi, 
podnoszonym przez współczesnych, była mała 
płodność literacka, którą złośliwie tłumaczono 
brakiem talentu i inteligencj i. Rzeczywiści'l 
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wobec przeszło 2000 utworów Lope de Vegi, 
400 Tir so de Moliny czy 220 Calderona, jego 
dorobek twórczy wynoszący około 30 utworów 
scenicznych musiał uchodzić za nikły. Za ży
cia Alarcona wydano drukiem 20 szt-uk, 
w d'wóch zbiorach. Zbiór pie rwszy, dedyko
wany księciu de Medina de la Torres i wy
dany w Madrycie w 1628 r. zawier a 8 utwo
r ów: „Los favores del mundo" (Wzglqdy 
świata) , „La industria y la suerte•· (Przemysł 
o los), „Las paredes oyen" ($ciany maj<\ 
uszy), „El semajente a si mismo"" (Podobny do 
samego siebie), „La Cueva de Salamanca" 
(Piwnica w Salamance), „Mudarse per ma
jc,rarse" (Zmiana na lepsze), „Todo es ventu
ra" (Wszystko trafem), „El desd'ichado en 
fingir" (Nieszczęśliwy w imaginacji). Zbiór 
drugi, wydany w Barcelonie w 1634 r. zawie
ra 12 utwor ów: „Los mprenos de un engauo" 
(Wypadkowe zobowiązania), „La amistad ca
stigada·' (Przyj aźń ukarana), „La manganilla 
de Melilla" (In tryga Melilli), .,Ganar amigos" 
(Jak się z rskuje przyjaciół) . „La verdad sos
pechosa" (Podejrzana prawda), „El Antecri
sto" (Antychryst), „El tejador cie Segovia" 
(Tkacz z Segowii), „Los pechos privilegiados" 
(Uprzywilejowane p i rsi), „La pr ueba de las 
promesas" (Próba obienic), „La crueldad por 
honor'· (Okrucieństwo dla honoru), „Elexa
men de Maridos" (Próba mężów), „El dueno 
de las estrellas" (Pan gwiazd). Z utworów 
niewydanych drukiem, tylko komedie „La 
culpa busca la pena" i „Quien mal anda en 
m al acaba" są bezspornie dziełami Alarcona; 
autorst wo k ilku innych, często mu pr zypisy
wanych, jest problematyczne. 

Już podczas pobytu w ewilli w latach 
1606- 08 uprawia Alarcon działalność literac
ką, biorąc udział w życiu artystycznym tego 
wielkiego ośrodka kulturalnego Hiszpanii. 
Jednak właściwy rozwój jego twórczości 
pr zypada na okres madrycki. Pierwszą sztuką 
Alar cona, która weszła na deski sceniczne 
była komedia „El semajente a si mismo" (Po
dobny do samego siebie) . Bohaterem jej jestJ 
Don Juan de Castro, kochanek Dony Any. 
Juan musi wyjechać d'o Peru. Nie chce jed
nak rozstawać się z ukochaną i zamiast siebie 
v.rysyła tam przyjaciela. a sam podając się za 
swego kuzyna zostaje w Madrycie. J ako k u
zyn zdobywa serce i rękę nieb3rdzo wiernej 
Any. Sztuka, m imo że nawiązywała do trady
cyjnych hiszpańskich wątków komediowych, 

została źle przyjęta przez publiczność i zciąg
nęla na głowę autora lawinę krytyk. Alar con 
odpowiedział na nie nową sztuką „Los pechos 
privilegiados", która swoj ą bezkompromiso
wością moralną - bohater rezygn uje z przy
jaźni króla, n ie chcąc mu pomagać w nieho-, 
norowym przedsięwzięciu - jeszcze bardziej 
zmobilizowała przeciw niemu opinię ówczes
ne] publiczności. Jej niechęć towarzyszyć bę
dzie odtąd' nieprzerwanie jego działalności 
dramaturgicznej . Rudy i garbaty „americano 
elizondo" stał się przedmiotem nieustannych 
drwin i brutalnych nieraz napaści zarówno ze 
strony wyrażających opinię &zerokich warst w 
publiczności „muszkieterów" ~ak i całego śro
dowiska literackiego z Lope de Vegą na czele. 
Ataki te nie zniechęciły go do pisania - wy
wołały jedynie głębolq pogardę dla publicz
no~ci, której wyrazem jest słyana apostrofa 
,.Do motłochu", zamieszczona jako pr zedmo
wa do pierwszego zbioru komedii. „Do ciebie 
s i . zwracam, dzika bestio ... " - pisze w niej 
obrażony autor. „ ... masz t u moje komedie .. . 
jdli nie będą ci się podobały, będę szczęśli
wy, gdyż znaczy to że są dobre. Gdybyś ty 
jednak uznała je za dobre, lo będzie znaczyło, 
że i:;ą bez wartości..." 

Życi e literackie w xvn \V . niczym nie 
przypominało sielanki. O trc polemiki, pa
szkwile i napaści były na porządku dziennym. 
J ednak siła, brutalność i długotrwałość a ta
ków skierowanych przeciw Alarconowi. była 
niezwykła nawet wówczas. Oczywiście nie 
niekorzystne warunki zewnętrzne ani też nie 
wspomniane cechy charakteru były główną 
przyczyną nienawiści do dumnego Meksyka11-
czyka. P rzyczyny tkwiły w jego twórczości, 
odbiegaj<icej zdecydowanie od tradycyjnych 
dróg hiszpaóskiej d'ramaturgii. Alarcon po
zornie nawiązywał do tradycji, tak że mało 
bystrzy historycy dramatu widzieli w nim 
nieraz „ucznia'· Lope de Vegi. Jednak w isto
cie był on pisarzem oryginalnym i niezwy
klym - i tą niezwykłość doskonale odczuła 
ówczesna publiczność teatralna. Coprawda 
w twórczości Alarcona możemy spotkać po
pularne wówczas rodzaje tuworów - kome
die intrygi (Todo es ventura), komedie czaro
dziejskie (La prueba de las promeses) czy 
dramaty bohaterskie (Ganar amigos i El te
jador de Segovia) jed'nak specyficzną dla nie
go formą wypowiedzi była komedia charak
terów - „comedias de costumbres" , a jej za-
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tada - psychologiczne pogłębienie m otywów 
działania - cechuje takle utwory nie nale
żące do tego rodzaju. 

Lista „grzechów głównych" zarzucanych 
Alarconowi, które są jednocześnie właściwoś
cią stworzonego przez niego rodzaju komedii. 
jest dosyć długa. Najważniej sze z nich to: 
wyjątkowość (extraneza) ukazywanych zda
rzeń i typów ludzkich - ogólnoludzkie cechy 
psychiczne bohaterów bez podkreślenia ich 
. ,h iszpańskości" - poważna treść i tenden
cja - mała humorystyczność postaci służą
cych (graciosos) którzy z przygłupich bufo
nów przekształcili się w powierników w typie 
rE>zonarskim -egoizm bohaterek - brak na
miętności w scenach miłosnych - mało m a
lowniczy język i niemelodyjny w iersz. Jednak 
największym „grzechem" Alarcona była jego 
bezkompromisowość moralna i n ieustanna 
'11ralka o najszlachetniejsze ideały humanizmu, 
które w ówczesnej Hiszpanii tawały się co
raz rzadsze. Rudy i ułomny Kreol jest w swoich 
utworach piewcą przyjaźni i szlachetności 
uczuć, prawości i stałości , µrawdomówności 
i odwagi. „Jeżeli dzieła a utora są wizeru n
kiem jego duszy, to bezwątpienia dusza Alar
cona musiała być bardzo pięk!1a" - powie 
o nim krytyk Antonio Gil y Vincente, a naj 
większy jego antagonista, Lope de Vega, 
przyzna pod koniec życia, że łączył „geniusz 
z cnotą" . 

To co w Hiszpanii było wadą, po drugiej 
i;tronie P irenejów poczytywano za zaletę. 
Młody klasycyzm francusk i, tworzący dopiero 
swoją poetykę uznał w Alarconie swojego 
mistrza w dziedzinie komedii. Pi,..rwszy zain
teresował się nim Piotr Corneille, autor „Cy
da" . Zachwycony komedią „Pod ejrzana praw
da" - za której autorstwo, jrik oświadczył, 
oddałby chętnie dwa swoje najlepsze utwo
n · - przerobił j ą w duchu klasycznej teorii 
trzech jedności i wystawił w 1648 r . pt. „Le 
.Menteur" (Kłamca) . Mimo, że przeróbka była 
gorsza od oryginału, odniosła na scenach 
francuskich, i o ironio„. hiszpańskich, dt;ży 
sukces, co skłoniło Corneille"a cł o napisania 
dalszego ciągu pt . „La suite du menteu r". 
Komedie Alarcona wywarły także duży 
wpływ na Moliera, który sarn wyznał. że 
dzięki nim wyzwolił się z wpływów włoskich 
i odnalazł swoją drogę twórczą - drogę k tóra 
wiodła do „Skąpca", „Swiętoszka", „Mizan
tropa". I tak oto zniesławiony i zapoznany 
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w Madrycie, w Paryt u został Alercon ojcem 
nowożytnej komedii europeji:;kie j. 

3. Klasyczny dramat h iszpail:>k i jest w Pol
sce prawie nieznany. Do 1939 r . jedynie nie
liczne utwory Calderona były w repertuarze 
naszych teatrów. Dopiero od r. 1945 sytuacja 
zmieniła się na lepsze i polski widz poznał 
szereg utworów Cervantesa i Lope de Vegi, 
„Celestynę" Rojasa . „Zielonego Gila" Tirso 
de Maliny ostatnio „Podejrzaną prawdę" 
Alarcona . 

P ierwsze w Polsce przedstawiei*ie „Podej
rzanej prawdy" odbyło się w P"[l'lstwowym 
Teatrze „Wybrzeże" w Gdańsku 4 kwietnia 
HJ57 r . (Reżyser - Al. Rodziewicz, scenograf 
J. A. Kra sowski). 

O Alarconie pisali w P olsce: J . A. Święcic
ki, który w swojej pracy pt. „Najznakomitsi 
komediopisarze hiszpańscy" (Ateneum 1879) 
zamieścił obszerną charakterystykę jego twór
czości - i T . J akubowicz w programie 
P. Teatru „Wybrzeże" (Gdańsk 1957 r .). 

J. M. Z. 

UW AGI o TEATRZE 

HISZPAŃSKIM 

... Powszechną namiętnością : ulubioną roz
rywką Hiszpanów jest t eatr, wywodzący się 
ze średniowiecznych misteriów religijnych 
i z fars ludowych. Rozwój sztuki dramatycz
nej potęguje się pod koniec XV stulecia, k ie
dy Juan de Encina przekształca liryczne dia 
logi w małe komedyjki o charakterze dram a
tycznym. Rozkwita zaś ona wspaniale pod 
koniec XVI wieku i t riumfuje niemal przez 
cały wiek XVI!, między innymi dzięki popar
ciu rozmiłowanych w teatrze królów Filipa III 
i Filipa IV. Teatr ma w tym czasie w Hiszpa
n! i ogromne znaczenie, jako sztuka ludowa 
w całym znaczeniu tego słowa. Działa ona na 
tłumy, urabia ich świadomość, wpływa na ich 
myśli i uczu cia, a stosując się do ich upodo
ba i'l i zaintere owań. Z dziedziny renesanso
wego literackiego teatru przechodzi wprost 
w dziedzinę życia . Powstaj ą teraz trupy ak
torskie - element zasadniczy dla rozwoju 
sztuki drama tycznej, powsta1ą też liczne 
te.a t ry .„ 

.„Na przełomie XVI i XVI! wieku było 
w Hiszpanii osiem tr up aktorsl ich. W roku 
1615 było ich już dwanaście. Przedsiębiorca 
teatraln i dyrek tor trupy nazywał się 
„autor ", w czym zaznacza się Jego przewaga 
nad właściwym autorem sztuk i. Obok tych 
uznanych regularnych trup istniała wielka 
ilość trup drobnych, rozsianych po kraj u. 
kontynuujących częściowo średniowieczn t ra
dycj ę wagantów. O życiu ich opowiada Aago
stin de Rojas w swej „Zabawnej podróży•' 
(Viaje entretenido, 1604). Podaje on osiem 
różnych rodzajów trup ak torskich, liczących 
od jednego do trzydziestu aktorów. Tak np. 
Cubulti to jeden wędrowny aktor-mim, zmie
niający głos zależnie od roli; Garnacha liczy 
pięciu lub sześciu mężczyz:o, jedną kobietę 
i jednego chłopca. W swym repertuarze po
siada cztery komedie, trzy „autos" (sztuki 
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symboli zno-religijne związane z uroczystoś
ciq Bożego Ciała) i trzy „entrcmesses" inter
midia, mi dzyakty); dzięki takiemu rep r 
tuarowi może s ię zatrzymać w Jednej miej sco
wo· ci przez osiem dni. Dziesi •~cir o obowy per
sonel trupy Boxiganga podróżuje z wielkimi 
kuframi, czterema wynajętymi końmi. .. 

... Zwykłe podwórze mieszkalnego domu sta
nowiło miejsce dla przedstawień, zamknic;
tych w czworobokach tylnych ścian kamien ic. 

kna domów służyły za balkony i loż dla 
zamożniej szych widzów. Przedstawienie od
bywano oczywiście tylko w dni pogodne. Do
piero póżn iej zbudowano nad samą sceną ro
dzaj dachu. Na podwórzu tali widzowie-męż
czyźni. Kobiety mieściły się w osobne.i galerii, 
zwanej cazuela albo ja ula de las m ujcres. Za 
parterem o miejscach stojących umieszczono 
stopniowo podwyższające się al. do ścian ła
wy, przeznaczone dla widzów :::icd zących. Na 
gó1 ze, ponad lożami okiennymi (aposentos) , 
były jeszcze miejsca w okienkach na dachu 
(desvanes) ... 

.... Scena w teatrze hiszpańskim nie b:vla 
skomplikowana. Ni zasłaniano jej nawet 
w czasie przerw, stąd zwyczaj gra nia miQdzy
aktów elem nieustannego dostarczenia roz
rywki publiczności. Częściowo m<.ilowan.:? za
słony stanowiły tło sceny, a podniecana sł o
wami a tkorów wyobrażnia widzów uzupełnia
ła braki w dekoracjach. Dopiero około roku 
1620 zaczy na się w Madr ycie więcej dbać 
o wystawę i oprawę scenicznq sztuki. Wtedy 
teatr hiszpai'J.ski zaczyna rnbie stopniowo 
przyswajać wszelkiego rodzaju maszynerie, 
uzywane w tea trze wloskim ... 

... Przedstawienia miały miej sce po południu 
i kol'1czyły się na godzinę przed zachodem 
słańca. Odbywały się regularnie, choć nie co
dziennie. Ceny wstępów były niskie, kontrola 
niezbyt ścisła. Napływ publiczności był znacz
ny, publiczność zaś hałaśliwa i swawolna. 
N:·: j grożniej przedstawiali się widzowie 
z miejsc stojących na parterze. tzw. m osque
tcros, gdyż manifestowali głośno zarówno 
swoje uznanie dla widowiska, jak też kryty
kę: stukali, gwizdali, rzucali na scenę obie
r zyny z owoców, skorupy i odpadki.. . 

.. .. Teatr Hiszpański ma swoje począ tki już 
w misteriach religijnych XIII wieku. Momen
tem przełomowym jest pojawie1~ ie się pod 
koniec XV wieku Juana de Enciny, który 



dramaty:i:uje liryczne dialogi pasterzy, łączą 
element Bożego Narodzenia z elementem sta
rożytnej sielanki. Celestina, czyli tragikome
dia o Kaliście i Melibei (1482), jest u tworem 
pośrednim między dramatem i powieścią ,,no
vela dialogada lub comedia novelesca. Ten 
utwór nieznanego autora posiada mimo swej 
rozwlekłości życie dramatyczne i odnosi wiel
ki. sukces, o czym świadczą liczne przekłady 
na język francuski, angielski, holenderski, 
niemiecki, włoski a nawet na łacinę. 

W XV wieku zasilają teatr h iszpaf1ski Tor
res Naharro i portugalczyk Gil Vincente. 
P ierwszym jednak wybitniejszym pisarzem 
dramatycznym jest Lope de Rueda, z zawodu 
złotnik (zm. w r. 1565). Był dzieckiem ludu, 
toteż cechowały go naturalność, swoboda, po
godny humor, a w teatrze swym dawał obra
zy życia codziennego. Zorganizował wędrow
m1 trupę aktorską. Pisał pasos, migawkowke 
!arsy, w których króluje błazen, bobo, po
przednik późniejszego graciosa. W tym pn
bieźnym przeglądzie rozwoju teatru przed 
Lope de Vegą trzeba jeszcze przypomnieć 
J uana de la Cueva, twórcę sztuk historycz
nych „Numancję" - wielki dramat patrio
tvczno-historyczny Cervantesa, pochodzące
g.o z końca XVI lub początków XVI! wieku -
oraz międzyakty tegoż autora „ 

„.Bogactwo inwencji w treści, rozma~h 
i świadomość w wykonaniu charakteryzuJą 
twórczość Lope de Vegi (1562-1635), właści
wego ojca teatru hiszpańskiego, podobnie jak 
jego współczesnych lub nieco młodszych : 
Tirso de Molina (1584-1648), Alarcona (1581-
lP.39), Mira de Amescua (157'1-16.44). Jedn~k 
najwięksi entuzjaści Lope d~ Vegi przyznaJ.ą, 
że jego sztuki są nieraz mewykonczone, ze 
znać pośpiech w ich budowie - rzecz aż na
zbyt zrozumiała przy tak ol~rzymiej pr<?duk
cji, gdyż wiadomo, Lope napisał około połtora 
tysiąca sztuk„. 

-.„W tym właśnie punkcie zaznacza się wyż
szość Calderona (16 0-1681) i jego szkoły : de 
Rojas Zorilla (1607-1648) i Moreto (1618-
1669). by wymienić tylko najwybitniejszych 
dramaturgów tego pokolenia. Nie produko
weli oni masowo. Obrali inną drogę: zasadę 
ich twórczości jest wewnętrzne pogłębienie 
i wewnętrzna symetryczna przebudowa sztuk, 
których temat najczęściej, choć nie wyłąc~nie, 
zaczerpnięty jest od wielkich poprzednikow.„ 

.... Podc:zas gdy samodzielnoM narodu była 
silnie ograniczona przez monarchię absolutną 
i kler, czynniki t e wykazywały dla teatr u 
dość daleko idącą pobłażliwość. Inkwizycja 
nawet była dla literatury pięknej wyjątkowo 
łaskawa. W kraju najsroższego despotyzmu 
autorowie dramatyczni cieszyli się większ.ą 
swobodą niż gdziekolwiek. Toteż wszystk ie 
intelektualne siły narodu zogniskowały się 
dokoła sceny : nastąpił wyjątkowy, jedyny 
w tych rozmiarach, zdumiewający rozkwit 
sztuki dramatycznej hiszpańskiej ... 

MARIA STRZAŁKOWA 

(Wyjątki ze „Wstępów do wydań 
„Owczego źródła" Lope de Vegi 
i „ŻyQa snem" Calderona w Bi
bliotece Narodowej - Ossoli
neum 1954 i 1956. 
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