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LOPE DE VEGA AUTOR „GWIAZDY SEWILLI" 

„Ani wyższemu, ani równemu nie podlegać 
- oto wielka godność człowieka.„" 
„Jak śmierć - tak miłość czyni nos 
równymi" 

OTO DWIE TEZY, które przewijają się przez wiele 
utworów Lope de Vegi - twórcy narodowego 

i ludowego teatru Hiszpanii - chyba najbar-
dziej ludowego ze wszystk ich teatrów. 

W listopadzie 1962 roku mija czterysta lat od dnia 
jego urodzin. „Człowiek - cud natury", jak go nazwa! 
Cervantes, przemówi jednocześ11ie z wielu scen świata. 

Zapowiedziane są sesje naukowe, poświęcone jego 
twórczośc i , zapowiedziane są nowe, krytyczne wydania 
jego dzieł, nowe przekłady - a biografowie na nowo 
opowiedzą o długim, niezwykle pracowitym i nie łatwym 

życ i u wielkiego pisarza. 

Urodził się 25 listopada 1562 roku w Madrycie. Mając 
la t 5, jak sam przyznaje, ukladał wiersze, nie umiejąc 
jeszcze pisać. Dziesięcio letni Lope de Vega jest już au
torem przekładu „Porwania Prozerpiny" Claudiana 
Pierws.zą komedię „El verdade rox amante" („Prawdzi
wy kochanek") napisał w roku 1574. Miał wtedy lat dwa
naśc i e. 

Mocniej i już na całe życ ie zwiąże go ze sceną m iłość 

do aktorki Heleny Osorio, córki dyrektora madryckiego 
zespołu teatralnego. Pisze dla niej role, przeżywa jej 

sukcesy, bierze udział w pracach zespołu. Trwa to dość 
długo - około pięciu lat. Ojciec Heleny dość łaskawym 

okiem spog ląda na zakochanego młodego autora, ale 
matka ma inne plany, zwłaszcza , że pojaw i ł się god

niejszy wielbiciel pięknej Heleny - bogaty i ustosunko

wany. Idą w ruch intryg i i plotki. Lope staje cię coraz 

czarniejszy, aż wreszcie musi odejść. Dotknięty do ży-

2 wego Lope de Vega p isze pamflet na całe towarzystwo. 

Madryt szaleje z uciechy, a stary Osorio skarży autora 
o obrazę i uzyskuje wyrok. Lope de Vega zostaje skaza
ny na osiem lat wygania z Madrytu i dwa lata wygnania 
z Kastylii. To była ciężka kara. W owym czasie do Kró
lestwa Hiszpanii, oprócz terenów dzisiejszych, należały 

Niderlandy, królestwa Neapolu i Sycylii, a za oceanem 
- obszar większy, niż cała Europa. Centrum tego orga
nizmu państwowego była właśnie Kastylia. Wszystkie 
kluczowe stanowiska obsadzone były prawie wyłącznie 
przez Kastylczyków. Tu również był ośrodek całego ów
czesnego życia kulturalnego Hiszpanii i tu również były 
większe możliwości na urządzenie sobie życia. Ciężkim 

ciosem dla pisarza było również wygnanie z rodzinnego 
miasta - Madrytu. Do tej swojej „przygody serca" 

w wiele lat później wróci Lope de Vega, pisząc dialogo
waną opowieść „Dorotea". Stan ie się ona cennym przy
czynkiem dla badaczy życia i twórczości wielkiego poety. 

Tymczasem - z niewielkim dobytkiem w węzelku i z 
najczarniejszymi myślami, udaje się Lope de Vega do 
Wa lencji, ale zaraz następnego dnia zastępuje mu dro
gę nowa miłość. Izabela de Urbina jest córką królew
skiego dworu. Ojciec nie godzi s ię na jej małżeństwo 

z włóczęgą bez imienia, bez domu, bez majątku. Po wielu 
perypetiach, przeszkody zostają przezwyc iężone i Lope 
de Vega mieszka z małżonką w Walencji. Zdawałoby 

się, że najbliższy okres życia poety będzie okresem 3 



szczęsc1a, pracy i spokoju. Stolo się inaczej. Z niewy
jaśnionych dotąd przyczyn, trzy miesiące po ślub i e, 

Lope de Vega wstępuje, jako ochotnik do „Niezwycię
żonej Armady" i odpływa, aby walczyć z Anglikami. 
Armada okazała się zwyciężona i Lope de Vega, po 
wielu przygodach, dob ija wreszcie do brzegu na uszko
dzonym „San Juanie". Teraz zaczynają się prawdziwe 

kłopoty rodzinne. Przychodzą na świat dzieci. Lope de 
Vega na próżno usiłuje piórem zapracować na życie. 

„Pisałem komedie nie dla przyjemności, a dla wyżywie
nia rodziny" zwierza się w wiele lat po tym. Co kilka dni 
nowy utwór wędruje do teatrów hiszpańskich. Dochodzą 
wieści, że tu i ówdzie grają, ale pieniądze nie docho
dzą. W m i arę, jak rośnie sława autora dramatycznego, 

życie pisarza staje się coraz nędzniejsze. Na progu jego 
domu staje widmo glodu. Ratunek przychodzi niespo
dziewanie. Ksiqże Alby, dowiedziawszy się o sytuacji ma

terialnej poety, proponuje mu stanowisko sekretarza . 

Lope de Vega przenosi się z rodziną najpierw do Toledo, 

a następnie do Alba de Tormesse. 

W roku 1595 umiera Izabela, a wkrótce po niej 

dwie córeczki. Prawie jednocześnie Lope de Vega 

otrzymuje list, w którym stary ojciec Heleny Osorio pisze, 

że nie może się z tym pogodzić, żeby wszystkie teatry 

grały komedie Lope de Vegi, a tylko jego teatr nie miał 

na to prawa. Stary zawiadamia, że już nie czuje się 

obrażony i że gotów jest wyjednać u króla anulowanie 
wyroku. Lope de Vega zgadza się i wkrótce wyjeżdża 
do Madrytu. Radość z tego powodu jest wielka, a le nie 
trwa długo. Z powodu śmierci infantki zamknięto wszyst
kie teatry na znak żałoby. Lope de Vega znowu jest 
w biedzie. Przyjmuje każdą pracę, jaka mu wpada w 
ręce - podobno pelni nawet funkcje lokaja i sprząta
cza - wreszcie zostaje sekretarzem markiza de Malpica, 
a później - młodego księcia de Sarria. Jednocześnie 
żeni się po raz drugi. Juana Guardia jest córkq boga
tego handlarza mięsem. Ten okres swego życia Lope 
de Vega uważa za najszczęśliwszy. Wprawdzie koledzy 
- pisarze organizują kampanię przeciwko „okupantowi 
scen hiszpańskich'', ale slawa Lope de Vegi jest już 

ugruntowana, a popularność ogromna. Teraz następują 

ciosy: - umiera sześcioletni syn i umiera żona, dając 
życie córeczce. W twórczości Lope de Vegi zaczynają 

niespodziewanie pojawiać się akcenty religijne. W roku 
1609 Lope de Vega mówi o usunięciu się od świata. 

Pięć lat po tym otrzymuje święcenia kapłańskie. Co 
się stolo? „Odszedłem od świata do stanu duchownego 
- pisze w liście - bo mnie to odejście ratuje i chroni.„" 

„ 

T WORCZOść LOPE DE VEGI, według ówczesnych 
poję ć, była twórczością rewolucyjną. Biskup 
Gaspar de Willaroe l grzm i ał: „Mówią, ie Lope 

de Vega napisał tysiąc komedyj„. On więc sam jeden 
zapełnił świat tyloma grzechami, ie tysiąc diabłów tej 
roboty wykonać by nie było w stanie„." Taka laurko 
pachniała stosem . Duchowieństwo hiszpańskie wprzęg

nięte było do bezwzględnej walki ze wszystkim, co nowe, 
o co, ich zdaniem, magio w jakikolwiek sposób godzić 
w zwartość i silę kościoła katolickiego . Aparatem do 
umocnienia fundamentów kościoła była inkwizacja. In
stytucja ta istniała wprawdzie j uż od dawna, bo od roku 
1198, ale jedynie w Hiszpanii pełniło swe zadanie z nie
słabnącą żarliwością. W roku 1481 Ferdynand i Izabelo 
wzmocnili jej znaczenie nowym dekretem i zamienili 

w instytucję narodowo- polityczną. 

W oficjalnym liście do władz duchownych Lope 
de Vega nie pisze oczywiście, że go odejście od świata 
„rotuje i chroni'', ole że „„.Przyjąłem święcenia, bo 

trzeba nareszcie zaprowadzić jakiś porządek w moim 
nieporządnym życiu.„" Należy przypuszczać że prawdą 
było i jedno i drugie. W każdym razie Lope de Vego 
z prawdziwą żarliwością oddaje się praktykom religij

nym, pokucie i procy charytatywnej . 

Kościół z zadowoleniem przyjął „nawrócenie grzesz

nika" i szybko związał go, obdarzając daleko idącymi !J 
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łaskami. Lope de Vega zostaje zaufanym„. inkwizycji 
i tercjarzem bractwa świętego Franciszka z Assyżu. 

Jeden z biografów - K. Dierżawin - twierdzi, że 

była to akcja przemyślana. Chodziło o związan ie rąk je
dnemu z najsławniejszych, naj bardziej bojowych pisarzy 
i podporządkowanie jego twórczości swoim celom. 

A jednak Lope de Vega nie zostaje pisarzem Kośc i oła 

Wa lczącego. Przeciwnie - akcenty religijne w jego 
twórczości bledną, a on sam jakby ze zdwojoną ener
gią „zapełnia świat grzechami", które mu tak wypomi
nał biskup Gaspar de Villaroeł. W dalszym ciągu ostrze 
jego pióra skierowane jest przeciwko każdej niespra 
wiedliwości świata tego. Nie brakło „ojcowskich upom

nień" ze strony przełożonych, ale jakoś nie zdołały one 
ugasić płom.ienia buntu w sercu poety. Jego sława pi
sarska była wielka. Już wtedy wśród ludu hiszpańskiego 

znane było powiedzenie „hermos, come Lope" - „pięk

ne, jak Lope". Nie musiał już teraz kłopotać się o spra
wy materialne. Był bogaty. Trzeba tu wspomnieć, że 

w owe czasy godności duchowne były często (jak i w tym 

wypadku) godnościami tytu larnymi. Nie były związane 

z obowiązkiem czuwania nad duszami wiernych. Lope 

de Vega urządził w swoim domu prywatną kaplicę, do 

której mało kto miał dostęp. Tutaj się modl i ł i odprawiał 

praktyki religijne. Zda rzyło się pewnego razu, że pięć- 6 

dziesięciokilkuletni Lope de Vega musiał udać się z ja
kąś misją do Toledo. Jedzie więc i , jak na osobę du
chowną przystało, przymyka oczy na wsze lkie pokusy 
tego świata. Musiał jednak nie dość szczelnie oczy za
mykać, bo go biografowie znajdują na kwaterze u zna
nej aktorki Jeronimy de Burgos. Była to ponoć ostatnia 

miłość w życiu Lope de Vegi . 

Rok 1635 przynosi znakomitemu poecie dwa ciosy: 
tragedię miłosną córk i i śmierć syna w bitwie morskiej. 
Wieści te powaliły go na śmierte lne ło.ie. Miał lat sie

demdziesiąt trzy. 

„Dlaczego zwierciadłem życia nazywam 
komedię każdą? 

Czego nauczy młodzieńca, o czym staremu 
opowie? 

Co pośród zwrotów kwiecistych można 

i trzeba w niej ujrzeć? 

- Jak wśród radości i szczęścia klęska 
dopada człowieka, 

Jak z frywolnymi żartami głęboka myśl się 
przeplata, 

Ile sprzedajnej obłudy widzimy czasem 
u służby, 



Ile chytrości niekiedy w sercu kobiety się 

kryje, 

Jakże nieszczęsny i głupi zdarza się ktoś 
zakochany, 

Jak regularnie w życiu przypływ z odpływem 
się zmienia, 

Na to najbardziej uważaj, o regulach 

zapomnij -
Komedia wszystko pokaże - cale bogactwo 

życia„." 

MOŻNA BY POWIEDZIEĆ, że zadania, które Lope 

de Vego nakreśl ił dla komedii w ~woi.m troktaci~ 
poetyckim pt. „Nowa sztuka pasania komed11 

w naszych czasach" zostaly przez niego samego wykona
ne z n ie malą nadwyżką. O wiele szersze kręgi zagod
nier1 obyczajowych i spolecznych obejmują jego utwory. 
Wysl~puje w nich przeciwko tyranii i despotyzmowi kró
lów, poniewieraniu godności ludzkiej przez możnych, 

przeciw zbrodniom nie karanym, intrygom dworskim, 

przeciwko ocenie człowieka nie wedlug jego morale, ale 
wedlug urodzenia i majątku, przeciwko spolecznemu 
upośledzeniu kobiet i wie lu, wie lu innym skazom ów
czesnego życia, którym zawsze przeciwstawia dobroć, 

szlachetność, m i lość, spraw iedliwość, honor. Te cnoty 

zawsze zwyciężają ku aplauzowi widowni. Teatr w Hi-

szpanii nie był teatrem dworskim, o teatrem ulicy. Lud 
wydawał sqd o wartośc i sztuki i lud coraz tłumniej za
pełniał widownię właśnie na komediach Lope de Vegi. 
Trzeba tu przypomn i eć, że słowo „komedia " miale w li
teraturze dawnej Hiszpani i inne, niż obecnie znaczenie. 
Komed ią nazywano każdy pełnospektaklowy utwór dra

matyczny, napisany wierszem. Lope de Vega tworzy! bar
dzo dużo. Jego pracowitość i płodność literacka jest bez 

precedensu w historii. 
J eś l i chodzi o twórczość dramatyczną, to w „Dziew

czynie z dzbankiem" wyznaje, że jest to jego tysiącpię: 

setna komedia. 

Montalvan - przyjaciel i pierwszy biograf poety -
twierdzi , że Lope de Vego jest autorem 1800 komedii 
i ponad 400 scen alegorycznych. Z całego tego dorobku 
dramatopisarskiego dotorlo do naszych czasów 426 
utworów dramatycznych pełnospektaklowych i 48 różnych 
scen i jednoaktówek. Ponadto - ustalono 179 tytułów, 
których teksty zoginęly . Trzeba do tego dodać poezje 
i poematy. Obliczono, że Lope de Vega napi sał 50 ty
s i ęcy wierszy poematów epickich i 2989 sonetów. 

Jak sam stwierdza - nie było roku bez poematu, ty
godnia bez nowej komedii, a niektóre z nich powstawa1y 
w ciągu jednej nocy, aby rankiem powędrować do tea

tru. Mówi o sobie, że często pisol obydwiema rękami -

lJ tok, jak Tycjan obydwiema rękami malował. 

Ten· pośpiech, oczywrscre, na wielu utworach Lope 
de Vegi odbija się w sposób niekorzystny. Brak ostate
cznego wykończenia, niec ierpliwość w opracowywaniu 
szczegółów, dużo łatwizn i powtórzeń - jakby podczas 
procesu tworzenia odbywał się wyścig pióra z wyobraźni~. 
Wartość teatru Lope de Vegi ma doś: często charakter 
pozaliteracki, do dzisiejszego dnia jednak niejeden 

z jego utworów potrafi utrzymać uwagę widza w napię

ciu dz ięki wielkiej zręczności autora w budowaniu intry
gi, dzięki wyrazistości sytuacj i i postaci scenicznych, 
dzięki różnorodności i bogactwu tematów. W teatrze 
Lope de Vegi nie ma miejsca na rozważania, refleksje, 
ana l izę uczuć - nie ma miejsca dla Hamletów. Posta
cie sceniczne działają pod presją różnych pasji -
przede wszystkim dziołojq. Resztę - niech sobie dopo
wie widownia . Niektórzy biografowie są zdania, że taką 

formę wypowiedzi Lope de Vego stosowa ł celowo i że 

nie bez wpływu na to byle istnienie inkwizycji, która 

nauczyło ludzi nie uzewnętrzniać swoich myśli. Inni na

tomiast twierdzą, że było to po prostu cecha tempera

mentu i charakteru hiszpańskiego. 

Cervantes napisał, że Lope de Vega „zapełnił świat 

swoimi komediami''. Graly go teatry h i szpańskie, fran 

cuskie, włoskie, a niejeden przedsiębiorco teatralny, wy

korzystując popularność Lope de Vegi, podpisywał jego 9 

nazwiskiem obce utwory, co z kolei utrudniało później 

badaczom proce nad i dentyfikacją twórczości poety. 
W kilko lot po śmierci Lope de Vegi s iła reakcji w Hi

szpanii wz rosło. Równo'egłe z ograniczen iem swobód 
obywatelskich, następował upadek teatru . Utwory Lope 
de Vegi, jako niemora lne, zostały zakazane i wiele lat 
rnusiolo upłynąć zanim znowu wrócily na sceny. Lud 

opuścił widown ie, teatr cofną! się do zamków, stawa ł 

się sztuką dla możnych. Mówiono wtedy, że kró l Filip 
tak umilowal teatr, że oż go odebra l ludowi. 

GWIAZDA SEWILLI" („La Estrella de Sewilla") po
wstalo prawdopodobnie w roku 1623, a więc w 

" tym okresie życia poety, kiedy już odszedl od 
świata do stanu duchownego. 

Akcja dramatu rozgrywa się za panowania króla San
cho IV, nazwanego Dzielnym z powodu w ie lu zwycięstw 
nad Maurami (1284-1295). W okresie jego panowan ia 
toczyly się krwawe walki z bratankami króla o prawo do 
tronu. Historycy przekazują nam obraz kró la Sancho IV 
w niepochlebnych barwach. Mówi się o nim, że byl 
okrutny, dwulicowy, bezwzględny. Nazywają go tyranem. 
Do Sewill i przybyl w roku 1284, aby pozyskać możnych 
Andaluzji dla swoich planów marszu na Gibraltar. Ten 



właśnie moment wybrał Lope de Vega d la rozegran ia 
dramatu „Gwiazda Sewil li". Jeszcze przed wojną , tury

stom, zwiedzającym Sewi l lę pokazywano domy, w których 
mieszkali bohaterowie „ Gwiazdy Sewilli " - Busto To
bera i Sancho Ortiz - oraz drzwi , przez które zakradł 
się kró l do pięknej Estrell i. Na tych samych zasadach do 

dziś pokazują nam w Weronie balkon, z którego szekspi

rowska Ju lia prowadziła dialog miłosny z Romeo, oraz 

jej grób, zawsze obsypany kwiatami przez ludzi z całego 
świata , składających hold wielkiej miłości i wielkiemu 

dz i ełu pisarza. 

Do naszych czasów dotarły z XVll wieku dwie wersje 
„Gwiazdy Sewilli". Pierwsza - to oddzielny druk bez 

oznaczenia daty i miejsca wydania a pochodzący pra

wdopodobnie z lat 1625-1634, drugi - tekst wydarty 

z jakiegoś zbioru utworów dramatycznych wydanego 

prawdopodobnie około roku 1640, a więc już po śmier

ci Lope de Vegi. Wersje różnią się ilością wierszy i od

miennością niektórych sformułowań. Przez pewien czas 

uważano, że obydwie wersje wyszły spod pióra Lope 

de Vegi. Wreszcie została przyjęta teza, że druga wersja 

jest adaptacją utworu. dokonaną przez któregoś z ów

czesnych dramaturgów dla teatru, przygotowującego pre
mierę. 

W roku 1853 ukazały s i ę w Madrycie „ Komedie ze

brane Felixa Lope de Vega Carpio". W wydaniu tym 

umieszczona została pierwsza wersja „ Gwiazdy Sewilli" 
i od tego czasu stała się podstawą dla przekładów na 

inne języki. 

P IERWSZV POLSKI PRZEKLAD „Gwiazdy S~wilH"' 
J. A. $więcickiego (Warszawa - 1881) rown1ez 

oparty jest na pierwszej wersji. Przypadkowo 

stwierdziłem , że J. A. $więcicki korzystał z egzemplarza 

„Komedyj wybranych" („Coleccion de las mejores obras 

nacionales y extranieras" - Madryt 1880). Tym samym 
egzemplarzem posługiwałem się, pracując nad niniejszym 

przekładem. 

„Gwiazda Sewilli " wielokrotnie pojawiała się na sce

nach świata, ale, o ile mi wiadomo, nigdy w dosłownym 

przekladzie, a zawsze w czyimś opracowaniu . Jest to 

zrozumiałe, gdyż utwór, obok dużej wartości dramatycz

nej i odwagi w przedstawieniu ówczesnego świata, po

siada cechy dzieła niewykończonego. W tekście są na

wet niewielkie luki, a kilka scen oryginału robi wrażenie 

szkicu. Zdarzają się powtórzenia i nawroty - relacje 

o tym, co s ię przed chwilą na scenie zdarzyło. Mój prze

kład, który robiłem d la teatru, również więc nie jest do

slowny. 

Pracując nad przekładem i adaptacją „Gwiazdy Se

willi" , poświęciłem wiele uwagi, aby nie zagubić cha

•O rakleru i atmosfery dramatu Lope de Veg i. 

W AKCIE PIERWSZYM „Gwiazdy Sewilli" jest 

mowa o śm ierci wodza Archidony i toczy s i ę 

spór kto ma zostać jego następcą. Archidona 
miasto Andaluzji, leżące na granicy królestwa Gre-

nady, ważny punkt strategiczny. M iasto panowało nad 

wejściem do doliny Gwadalkwiwiru, osła n iając Sewillę 

i Cordobę. 

W akcie trzecim król uskarża się, że „„.już don Alonso 
wieść roznosi, żem jest tyranem i bezprawnie sprawuję 
władzę nad Hiszpanią". Otóż - Sancho IV ogłosił s ię 

królem wbrew wo li ojca i ze szkodą d la swego bratanko 
- infanta, ks ięcia de la Cerda. O j ciec Sancho IV, 

A lfons X, szukał przeciwko swemu synowi przymierza 
z Rzymem. 
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Brygadier sceny: Marian Paku la 
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ZE 

LOPE DE VEGA 

GWIAZDA SEWILLI 

Komedia w 3 aktach 

OBSADA: 

Król don Sancho, zwany Dzielnym -
Rajmund Jakubowicz 

Don Arios - Maciej Ozienisiewicz 
Don Pedro de Guzman, starszy alkad 

- Stanisław Cynarski 
Forlan de Ribera, starszy alkad -

Jarosław Strzemień 

Don Sancho Ortiz - Bogusław Jerka 
Clarindo, jego sluga -

Aleksander Iwaniec 

ZBiORÓW 
REŻYSERIA 

SCENOGRAFIA 

(La Estrella de Sewilla) 

Przekład: Aleksander Maliszewski 

Busto Tobera - Lech Pietrasz 
Estrella - Alina Horanin 

Anna Wróblówna 
Teodora, slużebna Estrelli -

Alina Horanin 
Anna Wróblówna 

Matylda - Barbara Zgorzalewicz 
Don lnigo Osorio - Andrzej Mrozek 
Don Manuel - Andrzej Tyralewski 
dworzanie, służba, muzykanci. 

~fl....e,\O(. \-lew.~~~ MUZYKA 
ó Asystent rei. 

JERZY HOFFMANN 
ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 
RYSZARD GARDO 
Lech Pietrasz 

Inspicjent Józef Michalcewicz 

Polska prapremiera 14 grudnia 1962 r. w Głogowie 


