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Napisałem dziewięćset

komedii, dwanaście
ksiąg na różne tematy, prozą i wierszem, i tyle
ulotnych stronic rozmaitej treści, że to, co zostało wydrukowane, jest mniejsze niż to, co powinno jeszcze ukazać się drukiem: napytałem
sobi'e wrogów, cenzorów, naraziłem się na podstępy, zazdrości, krytyki, prześladowania i kło
poty; straciłem cenny czas i doszedłem do n o n
i n t e 11 e c t a s e n e c t u s, o której mówi
Auzoniusz ...
LOPE DE VEGA

i płodność literacka ... to najbardziej rzucający się w oczy rys L o p e d e V e g i
(1562- 1635), któremu nadano barokowy przydomek
feniksa geniuszów (... ). Takim zaś było nie tylko
bezprzykładne tempo jego twórczości takim był też
rytm życia teatralnego ówczesnej Hiszpanii. Teatr
stał się tam namiętnością powszechną, a że zwykł
był poprzestawać na małym, jeśli idzie o środki techniczne, o pomieszczenie i wystawę więc namnożyło
się scen i kompanii aktorskich. żywot sceniczny poszczególnych sztuk był krótki, to też żądano ciągle
nowych tekstów. W pogoni za tematami sięgano do
wszelkich źródeł. W obfitości dostarczała ich legenda
i historia własnego kraju, zamknięta w popularnych
romansach i zapiskach kronikarzy. Poza tym czerpano jednak skąd się dało: starożytność i egzotyzm
(choćby w postaci europejskiego wschodu), sielanka
i Pismo święte sąsiadowały ze sobą jako warstwy
dziwnie urodzajnej gleby, z której wyrastał narodowy dramat hiszpański, wszystkie swe rodzaje (prócz
utworów religijnych i drobnych obrazków) obejmujący nazwą komedii. Zupełna swoboda scenicznegc
czasu i miejsca były zawsze jednym z naczelnych
postulatów Hiszpana - który jak stwierdza Lope zasiadłszy na widowni, chce, by w dwu godzinach
przedstawić mu historię, co zaczyna się od stworzenia świata a kończy sądem ostateczym. Obce tragedii klasyrwej, powstającej za :r::irenejami, ręka
w rękę z tą pełną swobodą teatralnego ruchu idzie

zespalanie tragizmu i komizmu, wzniosłości i śmie
W kręgu trzech niezbyt obszernych aktów
dokonywują się sprawy, które jak struga wody
otaczający świat - odbijają w sobie niebio i ziemię
ówczesnej Hiszpanii: wiarę bezwzględną, niepodległą
dyskusji; kult władzy królewskiej jako narzędzia
wyższej sprawiedliwości, które przywraca w świecie
zachwianą równowagę moralną; patriotyzm heroiczny, rozżarzony w walkach o oswobodzenie kraju;
miłość gwałtowną, zazdrosną i mściwą, raz po raz
odwołującą się do honoru fanatycznego i drażli
wego chorobliwie, dla którego nie ty1'ko doznana
obelga, ale w podejrzeniu ledwie istniejący jej zamiar wymaga zadośćuczynienia krwią (... ). Przemawia dramat ten wierszem o silnym akcencie lirycznym, wierszem najczęściej krótkim, ale łatwo przybierającym różne formy stroficzne, włoskie i rodzime,
zmieniającym takt, zaskakującym grą słów, odurzającym bujnością obrazowania (...).
Na kilka pokoleń w takim utrwalona kształcie, wierna tradycjom narodowym, hiszpańska komedia chce
być teatrem ludowym. Nie literackie llmbicje są
podnietą jej twórców i Lope oświadcza wyraźnie,
że nie przeznaczył swych dramatów do druku, że
są one po prostu wynikiem jego działalności zawodowej, zwykłym spełnieniem obowiązków dostawcy
teatralnego (pracującego co się zowie ponad normę) (... ). Ruchliwy i niespokojny namiętny i gwał
towny, antytetycznie rozczepiony w sobie, był jakby
predystynowany do odegrania historycznej roli na
tej właśnie scenie. Bo nie wyobrażamy go sobie
jako galernika literatury, dzień i noc nie wypuszczającego pióra z ręki. Zaborcwść wobec wszystkiego,
co tylko niesie prąd życia, pęd pierwotny do chla-·
nięcia świata ciągle niesytymi zmysłami cechują
tego człowieka, który nie zliczyłby pewnie swych
szności.

przygód miłosnych, doznane zawody mścił pospolitym paszkwilem, wojennej sławy szukał pod flagą
Niezwyciężonej Armady, a owdowiawszy dwukrotnie,
opłakawszy rodzinne żałdby, na starość przywdział
sutannę i włosiennicę, stając dobrowolnie do współ
pracy z inkwizycją jako Familiar del Sancto Oficio
i autorytetem swym patronując spaleniu na stosie
katalońskiego franciszkanina bluźniercy ( ... ). W lot
chwytając podniety, pędząc za nimi bez wytchnienia
i namysłu, chciał zaznać wszvstkiego - w życiu
i literaturze. Nie tracąc zbyt wiele czasu na przesączanie swych doznań przez filtr intelektu, nie

szukając

zagadek psychologii indywidualnej (jak
Alarcon i Moreto), powolny instyktowi, pragnął
objąć cały splątany gąszcz rzeczywistości, ogarnąć

jej urzekającą zmienność. Wykonanie materialne
nie zdołało przy tym nadążyć niepohamowanej fantazji. Lecz umiał osiągnąć siłę, wtedy zwłaszcza,
gdy szło o nieugiętość wobec krzywdy i niesprawiedliwości o walkę z ciemiężcą nie tylko na polach bitew, ale i na nizinach życia powszedniego (... )
Wielki jego znawca i wielbiciel, Grillparzer, powiada, że gdy Szekspir ukazuje nam naturę w syntezie, Lope daje całą, bez wyboru; on też orzekł kiedyś, iż pośród tylu dramatów noszących imię Hiszpana nie ma bodaj ani jednego, w którym by chociaż jedna scena albo zdań parę nie było wyrazem
prawdziwej, wielkiej, trwałej poezji. Niesamowity
improwizator nie odrywał wzroku od oklaskującej
go publiczności, ale gdy tylko natknął się na coś, co
budziło w nim drgnienie wyczulonego poety, odnajdywał natychmiast swój niepospolity dar słowa,
świetność poetyckiej wizji, zwycięską afirmację istnienia.
Zdawał się żywiołem i rychło począł być legendą.
W języku kastylijskim imię Lope stalo się przysło
wiowym określeniem tego, co najlepsze - zapewniano nad jego grobem. Złośliwi powtarzali credo
współczesnego satyryka: Wierzę w Lopego, wszechmocnego poetę nieba i ziemi. A pisarze swoi i obcy
po wiekach jeszcze dzielili się pomysłami, których
on sam nie zdołał jeszcze w pełni wyzyskać, spiesząc się zawsze, by jak najmniej uronić z pędzące
go zawrotnie życia.

M. Brahmer („Listy z teatru" nr 21/1948)

eżeli

król. niechże
jak tylko może, powagę
królewską. Jeżeli ma przemawiać starzec, niechże wyraża się ze skromnoś
cią pełną światłych zaleceń. Trzeba
uczucia namiętne kochanków ta.Tc ododmalować, by wzruszały jak najbardziej widzów.
Monologi powinny być tak wygłaszane, żeby aktor
przemienił się całkowicie w postać odtwarzaną tak,
by widz poczuł się jednością z nim samym. Niech
zadaje sobie pytania i sam sobie odpowiada. Jeżeli
wyraża jakieś skargi niech nie zapomina nigdy
o szacunku winnym dla kobiet. Niech sługa nie
mówi o rzeczach wznioslych, oby nie usłyszano z jego warg wyszukanych zdań, jak to spostrzegamy
w niektórych sztukach cudzoziemskich.
ma

przemawiać

naśladuje,

LOPE DE VEGA

laczego

zwierciadłem życia

nazywam

komedię każdą?

Czego nauczy

młodzieńca,

o czym
staremu opowie?
Co pośród zwrotów kwiecistych moż
na i trzeba w niej ujrzeć?
Jak pośród radości i szczęścia klęska dopada czło
wieka,
Jak z frywolnymi żartami glęboka 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, a o regulach zapomnij.
Komedia wszystko pokaże - cale bogactwo życia.
LOPE DE VEGA
Przełożył:

Aleksander Maliszewski

Aleksander Maliszewski
GWIAZDA SEWILLI
Gwiazda Sewilli powstała prawdopodobnie w roku 1623. Akcja dramatu rozgrywa się za panowania króla Sancho IV, zwanego Dzielnym z powodu wielu zwycięstw nad Maurami ( 1284-1295).
W okresie jego panowania toczyły się krwawe walki z bratankami króla o prawo do tronu. Historycy
przekazują nam obraz króla Sancho IV w niepochlebnych barwach. Mówi się o nim, że był okrutny,
dwulicowy, bezwzględny. Nazywają go tyranem. Do
Sewilli przybył w roku 1284, aby pozyskać możnych Andaluzji dla swoich planów marszu na Gibraltar. Ten właśnie moment wybrał Lope de Vega
dla rozegrania dramatu. Jeszcze przed wojną turystom, zwiedzającym Sewillę, pokazywano domy,
w których mieszkali bohaterowie - Busto Tabera
i Sancho Ortiz, oraz drzwi, przez które zakradł się
król do pięknej Estrelli. Na tych samych zasadach
do dziś pokazują nam w Weronie balkon, z którego
szekspirowska Julia prowadziła dialog miłosny z Romeo, oraz jej grób zawsze obsypany kwiatami przez
ludzi z całego świata, składających hołd wielkiej
miłości i wielkiemu pisarzowi.
Do naszych czasów dotarły z XVII wieku dwie
wersje Gwiazdy Sewilli: pierwsza - to oddzielny
druk bez oznaczenia daty i miejsca wydania, a pochodzący prawdopodobnie z lat 1625-34, druga tekst wydarty z jakiegoś zbioru utworów dramatycznych, wydanego prawdopodobnie w roku 1640,
a więc już po śmierci Lope de Vegi. Wersje różnią
się ilością wierszy i odmiennością niektórych sformułowań. Przez pewien czas uważano, ż~ obydwie
wersje wyszły spod pióra Lope de Vegi. Wreszcie zo-

larzem

posługiwałem się,

pracując

nad niniejszym

przekładem.

Gwiazda Sewilli wielokrotnie pojawiała się na scenach świata, ale, o ile mi wiadomo, nigdy w dosło
'vnym przekładzie, a zawsze w czyimś opracowaniu.
Dlaczego? Dlatego, że utwór ten posiada cechy dzieła
niewykończonego. W tekście są luki, a kilka scen
oryginału robi wrażenie szkicu. Sposobiąc tekst do
realizacji scenicznej, trzeba go wyprostować. Musiałem również i ja to uczynić, dlatego przekład nie
jest całkowicie dosłowny. Pracując nad egzemplarzem starałem się nie zagubić charakteru i atmosfery dramatu Lope de Vegi.
A. Maliszewski

stała przyjęta
dokonaną

teza, że druga wersja jest adaptacją,
przez któregoś z dramaturgów przed jakąś

premierą.

W roku 1853 ukazały się w Madrycie Komedie zebrane Felixa Lope de Vegi Carpio. W wydaniu tym
umieszczona została pierwsza wersja Gwiazdy Sewilli
i od tego czasu stała się podstawą dla przekładów na
inne języki. Pierwszy polski przekład Gwiazdy Sewilli J .A. Święcickiego (1887) również oparty jest
na pierwszej wersji. Przypadkowo stwierdziłem, że
J. A. Święcicki korzystał z egzemplarza Komedii
wybranych (Madryt, 1880) i że tym samym egzem-
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Król don Sancho, zwany Dzielnym
Don Arias
Don Pedro de Guzman, starszy alkoo
Farfan de Ribera, starsz
Don Sancho Ortiz
Clarindo, jego sługa
Busto Tabera
Estrella
Teodora, służebna Estrell ·
Matylda, służebna Estrelli
Don Inigo Osorio .
Alkad zamku w Triana
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Allardyce Nżcoll
UW AGI O SCENIE HISZPAŃSKIEJ
(fragment)
Anglia i Hiszpania, znalazły niemal identyczre
rozwiązania aktualnych problemów scenicznych (.„)
Chociaż namiętności, których symbolem była Armatla, rozdzielały te kraje, historia teatru w Londynie
i w Madrycie rozwijała się zupełnie równolegle.
Lope Felix de Vega Carpio urodził się na dwa lata
przed Szekspirem. Wystąpił jako dramatopisarz
mmej więcej w tym samym czasie co jego angielski
rówieśnik. W 1576 r. pierwszy teatr publiczny otworzył swe podwoje w Londynie, a w trzy lata później
(1579) pierwszy stały teatr hiszpański, Teatra de la
Cruz, został założony w Madrycie.
Na sceny londyńskie niewątpliwie
o d d z i a ł o wy w a ł o d oś w i ad c z en ie, j a k i c
aktorzy wynieśli z gry na dziedziń
c a c h g o s p ó d. N a h i s z p a ń s k i e p o d o bny wpływ wywierało podobne doświadczenie, zdobyte przez występy
w corrale s. Corral stanowił podwórze utworzone przez ściany przyległych domów, z grubsza będąc
odpowiednikiem - co do kształtu a nawet co do
przynależności - owych przestronnych dziedzińców
Bel Savage i innych domów zajezdnych, gdzie

angielscy aktorzy zwykli byli przedstawiać SWO]
program dramatyczny. Z jednego końca urządzona
była scena. Dla wygodzenia widzom ustawiano rzędy
krzeseł i ławki, dalszych zaś miejsc dostarczała galeria (przezywana cazuela i zarezerwowana dla kobiet)
oraz okna w ścianach przyległych domów. Podobnie
jak w Anglii uprzywilejowani widzowie mogli ulokować się nawet na samej scenie.
W takich budowlach mało mogło być okazji do
wprowadzenia jakiegoś przepychu scenicznego, i w
zasadzie środki stojące do dyspozycji hiszpańskich
aktorów były takie same jak te, które służyły ich
angielskim kolegom. Główną przestrzeń do gry
aktorskiej tworzył otwarty pomost sceniczny nie
zaopatrzony w żadne kurtyny. Z tyłu jednak za nim,
ukryta w razie potrzeby za poprzeczną barierą, znajdowała się scena wewnętrzna. Mogła ona na żądanie
przedstawiać jakieś wnętrze (hiszpański odpowiednik elżbietańskiego study), podczas gdy wznoszącej
się ponad nią górnej sceny (lo alto del teatra) można było używać jako murów oblężonego miasta,
tarasu domu albo jakiegokolwiek wzniesienia wymaganego w tekście dramatu. Garderoba (vestuario)
zajmowała w przybliżeniu to sarno miejsce co w
publicznych teatrach angielskich.
Chociaż zdawałoby się, że rozwój teatru w Madrycie i gdzie indziej na Półwyspie Pirenejskim
podlegał niewątpliwym, a głębokim wpływom scen
pomostowych, używanych przez zespoły commedia
dell arte, (... ) to jednak wytworzona w ten sposób
forma strukturalna była rodzima i na swój sposób
jedyna. Znamienny jest fakt, że większość teatrów

znano nie jako teatry, lecz jako corrales, i że termin
ten był w użyciu przez wiele pokoleń.
Znaczenie owych teatrów polega na tym, że powstały w odpowiednim czasie. Przed Lope de Vegą
Hiszpania nie wydała żadnego godnego uwagi dramaturga, jakkolwiek Bartolomemu de Torres Naharro w początkach szesnastego wieku udało się nadać
pewien kształt dramatycznej comedia, później zaś
Lope de Rueda, będący aktorem i dyrektorem teatru,
udzielił tej comedia zawodowego rozmachu i precyzji.
Lope de Vega przyszedł zatem, jak Szekspir, do
świeżo uformowanej sceny i odziedziczył żywą tradycję, która miała dopiero osiągnąć swój punkt
szczytowy. Jego widownia była popularna w najszerszym i najlepszym znaczeniu tego słowa: widzowie żądni byli słuchać bardzo poetyckiego i dobrze
wypowiadanego dialogu. Znaleźli też w postawionej

przed nimi estradzie urządzenia tak dobrze skonstruowane, że w pełni umożliwiało prowadzenie takiego
dialogu (...).
Jeśli chodzi o wszelkie istotne warunki rozwoju
teatru, sceny hiszpańskie były dobrze wyposażone ,
by sprostać potrzebom epoki, jak elżbietańskie, i bez
wątpienia tylko dzięki tej okoliczności je j dramatopisarze współzawodniczyli w renesansowej Europie
z Szekspirem i jego towarzyszami. Lope de Vega
i Calderon dorównali niemal temu, co osiągnięto
w Anglii w latach 1580-1610. Ulegli w rywalizacji
z powodu ciasnego, kastylijskiego kodeksu społecz
nego który dominował w tak wielu ich utworach,
oraz ze względu na krępującą atmosferę religijną, w
jakiej żyli. Ale gdy chodzi o teatr korzystali akurat
z takich samych możliwości, jakie były udziałem
AngHków epoki elżbietańskiej.
A. Nicoll (Aneks E do „Dziejów teatru",
Warszawa, 1959)
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Czy wiesz, że instrumenty muzyczne sprzedawane
są na bardzo dogodnych warunkach ratalnych?
Akordeony - I-sza wpłata 5 °/u
Pianina - I-sza wpłata 10 °/o
Pozostałą należność płatną w 36 ratach, spłacisz bez
uszczerbku dla budżetu rodzinnego.
Sklepy Centrali Handlowej Przemysłu Muzycznego

Dzięki zawartości kwasów tłuszczowych nienasyconych tzw. witaminy „F" -działa odżywczo i wzmacniająco na cebulki włosowe, nadaje włosom mię
kkość, elastyczność i ·połysk. Szczególnie zalecany
do pielęgnacji wio ów suchych i normalnych.
Szampon „F" pieni się obficie, jest bardzo
wydajny.
flakon starcza do 6-8 krotnego

cena f lakonu - 10

zł .
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filmów negatywowych czarno-bia1,\ eh i barwnych.
Wywoł,\·wanie filmó\\ oclwracaln,vch barwnych
i czarno-białych 2X8, 16, 35 mm.
Wykonywanie zdjęć amatorskich czarno-białych
i barwnych.
Zdjęcia zakładowe czarno-białe i barwne.
Zdjęcia okolicznościowe.

W zelkic usługi fotograficzne z zakresu fotografii
i barwnej technicznej w punktach:

czarno-białej

e

44

e

Nr 2 Warszawa ul. Przy Agorze 24.
Nr 3
„ Warecka 5/7, tel. 27-17-12.
Nr 6
„
„ Okrzei 7.
Nr 10
Widok 20, tel. 27-30-22.
Nr 11
., Broniewskiego 56a.
Informacje szczegółowe tel. 27-43 25.
Biuro Spółdzielni, Warszawa. ul. Warecka 5/7.
Spółdzielnia „Foto-Uniwersał" wykonuje usługi
w terminach dogodnych dla klientów i gwarantuje solidne w;vkonanie.
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Życie kulturalne województwa warszawskiego

Amatorski ruch teatralny
Na terenie województwa działają !ic:me zespoły teatralne, estra.
dy poetyckie 1 teatrzyk! lalkowe. Trudno jednak określić Ich liczbę,
ponieważ zmienia się ona z każdym rokiem
Najstarszym zespołem teatralnym, który powstał jeszcze przed
pierwszą wojną !»viatową, jest
amatorski Teatr lm. J. Osterwy
w Otwocku, Równie duże za.ługi ma teatr przy PDK w Siedlcach,
powołany do tycia w okresie międzywojennym. Jednym z jego twórców był nlezyjący juz, wybitny działacz, Witold Grodzki. Współ
pracował z tym teatrem wielki aktor - Jacek Wo,zczerowlcz, zanim
wstąp11 na deskl zawodowej sceny.
Zespół ten wyróżnia się amblcjaml repertuarowym!. Niedawno
wystąpił z udaną premierą Wi eczor u Trzech Króli Szekspira, obecnie
zaś przygotowuje Nie igra się z miłością Musseta.
Najbardziej Interesującym! ośrodkami teatralnymi na l\faZO'il.'SZU
są Sierpc, Płock, Ciechanów, Ryki, Ostrołęka, Mława 1 ZyrardOw.
W powiatach sierpeckim I piaseczyńskim rozw1Ja się ruch recytatorski (pierwsze nagrody na eliminacjach wojewódzkich konkursu
recytatorskiego), równie lnteresujące osiągnięcia mają teatry poezji.
W Płocku, przez parę lat funkcjonował Teatr Adekwatny pod
klerownktwem Henryka Boukolowsklego, w którym grywali zarowno aktorzy zawodowl Jak i amatorzy, Obecnie ruch teatralny skupia
się w Płockim Domu Kultury, gdzie dzlalaJą teatry poezJJ l kabaret.
Ostatnim programem kabaretu była Inscenizacja Babci i wnuczka
Gałczyńskiego. Natomiast w powiecie plocklm, we wsi Biała S ara
od lat dzlnła Jeden z najstarszych l najlepszych wiejskich teatrów
dramatycznych, który gra obecnle Grube ryby Bałuckiego.
W zakładowym Domu Kultury w Ursusie powstał w minionym
roku kabaret, zaś :Żyrardów wyspecjalizował się w teatrze dziecię
cym, Instruktorzy teatralni z poszczególnych osrodków zrzeszeni są
w Wojewódzkim Klub1e Instruktora Teatralnego 1 przyjetdzają co
kwartał do stollcy na semlnarla organlzowane przez WojewódZkl Osrodek Kultury. Ruchowi amatorskiemu patronują organizacje społeczne, związki zawodowe l organizacje m!Odzle:!:owe. Co roku w Ciechanowskim Domu Kultury, który dysponuje najlepszą sceną, organizowane są przeglądy zespołów młodzieżowych.
W najbll:!:szym czasie ogłoszony zostanie wielki festiwal teatralny dla ze potów z całego województwa, wpłynie on napewno na ożY
wlenle ruchu amatork!ego.
Działalność teatrów amatorskich I zespołów zywego słowa odgrywa ważną rolę w rozwoju kulturalnym województwa, sluzy
upow ,zechnlanlu najcenniejszych osiągnięć Uteratury, podnosJ kul„
turi;: mowy ojczystej, zaszczepia coraz to nowym pokoleniom umiło
wanie teatru, wychowuje 1 kształci wrażJIWych i śwladom~·ch odbiorców widowisk teatralnych zawodowej sceny.
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