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sz_ych losach teatru hiszpańskiego Z t g 
kiedyś · t · ł · e o, co is ma o, ~achowało się niewiele a za-
~~~wane szcz~tk1 posiadają jedynie 'wartość 

is ~ryczną: Pierwszymi godnymi uwagi utwo
rami. s!ł nieco prymitywne comedias napisane 
wyr~zme pod wpływem włoskim przez Barto
lomeg? de Torres Naharro i bardziej popular
n~ dzieła L?pe de ~uedy. Mimo niezbyt wyso
kiego lot.u Jego t':"'orczości możemy go uważać 
za właściwego tworcę tego stylu, który stał się 
ch~ra~terysty~znym wyrazem geniuszu hisz
p~ns~1e_go. Nieskrępowany, romantyczny w to
nie I liryczny w śro?kach wyrazu, jest styl 
ten splotem elementow komicznych i poważ
nych. 

W tym czasie gdy Lope de Rueda tworzył 
swe comedias, poziom gry aktorskiej był jesz
cze bardzo niski. 

„Ws~ystko, czym dysponował kierownik 
-:---- pisał Cervantes - mieściło się w du
zy_m ~or~u i składało z czterech mniej 
w1ęceJ _białych kurt pasterskich obszy
tych skorą, złoconych i malowanych 
z c_ztere~h bród i czterech kompletóV.: 
lokow, 1 czterech lasek pasterskich .. . 
T~atr składał się z czterech ławek usta
""'.10;iych w ~wadrat, na nich układano 
p1ęc_ lub sz~sć de~ek tworząc podwyż
szen~e na kilka stop nad ziemią ... Urzą
dzenie teatru składało się ze starego 
kobierc~ odciągai:ego na bok przy pomo
cy dwoch sznurow, dzięki czemu po
wstawało to, . co się nazywa garderobą 
a za tym znaJdowali się muzykanci któ~ 
r_zy śpi~wali stare ballady bez gita~". 

Zan_im mozna było spodziewać się dalszych 
postępow dramatu, teatr ten musiał otrzymać 
szlachetniejszy kształt zewnętrzny. 

~u~liczność i. dramatopisarze Madrytu nie 
mus1eh na szczęscie długo czekać. 

Za wzór posłużyły corrales, czyli podwó
rza, w których zazwyczaj występowały zesp~ły 
aktorskie. Wyobrażmy sobie kwadrat pomię
dzy czterema ścianami domów, z balkonami 
i oknami, spełniającymi funkcję lóż dla_ up:~y
wilejowanych widzów. Na samym dz1edzmcu 
znajdują się miejsca stojące dla mniej szczę
śliwych kilka rzędów ławek naprzeciw sceny 
przeznaczono dla szlachty, nad nimi zaś znaj
duje się drewniana galeria, tak zwana cazuela, 
czyli patelnia, dla kobiet z klas niższych 

Dla aktorów przeznaczono długie i wąskie 
podwyższenie, bez kurtyny z przodu, yosiada
jące jednak zasłony z tyłu i z bokow, przy 
pomocy których można było odsłonić coś w 
rodzaju sceny wewnętrznej. Nad podwyższe
niem znajdowała się galeria, służąca bądż to 
do oznaczania okien w górnych piętrach domu, 
bądź też murów miasta. Był to teatr, w któryi:n 
dzięki bogatym kostiumom przed oczyma wi
dzów przewijała się nieustannie panorama 
kalejdoskopowych kolorów, była to scena do
skonale przystosowana do wygłaszania pełnych 
poezji zdań. Wyobraźnia publiczności brała tu 
czynny udział w przedstawieniu. 

Niewątpliwie wiele . było w tych_ teatr<i:ch 
niedociągnięć i braków, aktorzy, k1erowmcy 
i autorzy mieli zapewne powody do skarg, ale 
istniejące warunki niezawodnie sprzyjały wy
stawianiu dramatu pełnego dynamiki. W Hisz
panii nie panowały obowiązujące we Włoszech 
pseudoklasyczne prawidła akademickich teore
tyków. Rzemieślnicy i arystokraci tak samo 
kochali scene. Aktorzy mieli swobodę ruchu, 
a pisarze stwierdzili, że ich poetyckie wzlot~ 
mogą z powodzeniem odbywać się na otwarte! 
scenie dla której swe utwory przeznaczali. 
z chV:.ilą gdy znaleziono właściwe środki wy
razu, uratowana została droga dla barwneio, 



pełnego życia dramatu, takiego właśnie, jakie
go pragnęli mężczyźni i kobiety renesansu. 

Po pierwszych sukcesach Lope de Ruedy 
wielu innych pisarzy zabrało się gorliwie do 
eksploatowania formy teatralnej. Gdy więc 
w 1585 r . Lope Felix de Vega Carpio zainte
resował się sceną, zastał nie tylko dobrze wy
posażony budynek teatralny, lecz również dość 
żywą i ciekawą tradycję literacką . 

Bezpośrednim następcą Lope de Vegi to 
Pedro Calderon de la Barca. Lope de Vega 
jest słońcem, Calderon zaś księżycem na fir
mamencie „ teatru hiszpańskiego, lecz poza nimi 
świecą tam mocniej lub słabiej również i in
ne gwiazdy. Nazwisk jest wiele, a dzieła ich 
wywarły niemały wpływ. „La comedia de Ca
listo y Melibea", znana również jako Celestyna 
napisana przez Fernanda de Rojasa zdobyła so
bie światowy rozgłos. Autor Don Kichota 
Miguel de Cervantes Saavedra, rówmez za
brał się do twórczości dramatycznej . Augustin 
Moreto y Cavana autor nie ustępujący pod 
względem popularności samemu Lope de Vedze. 

Tirso de Molina (Gabriel T~llez), urodzony 
w Madrycie 1583 r. W roku 1600 młody Tellez 
jest nowicjuszem klasztoru w Guadalajarze, 
w 1601 r . składa śluby zakonne. Jest autorem 
dramatycznej historii Don Juana. 

Podobnie jak de Vega i Calderen napisał 
Tirso de Molina szereg zabawnych komedii 
z powikłaniami. Najbardziej znane są Zielony 
Gil (Don Gil de las calzas verdes, druk. 1635), 
w której dowiadujemy się, że Don Gil jest 
damą coprawda mniejszym szczęściem obda
rzoną, ale również psotną jak bohaterka La 
dama duende, i El vergonzoso en palacio (Nie
śmiały na dworze, druk. 1621), w której bła
zen zostaje wprowadzony do arystokratyczne
go towarzystwa. Prawdopodobnie najlepszą 

z tych komedii jest Marta la piadosa (Marta 
dewotka) znana również pod tytułem La be
ada enamorada (Błogosławiona kochanka 
druk. 1634), w której panna, chcąc uniknąĆ 
niepożądanego małżeństwa, udaje, że usłysza
ła wezwanie z nieba. 

Zarówno wspomniane wyżej, jak inne 
sztuki Maliny dowodzą, że autor ten miał nie
mal równie szeroki krąg zainteresowań jak 
Lope de Vega. La villana de Vallecas (Chłopka 
z Vallecas, druk 1620) jest wzruszającą opo
wieścią o zgwałconej dziewczynie Violante 
która, przebrana za chłopkę, odnajduje sweg~ 
uwodziciela. Na uwagę zasługuje również po
tężny dramat religijny El condenado por des
confiado (Potępiony za brak wiary, druk 1635). 
W sztuce tej Molina na kanwie opowieści 
o pustelniku Pawle wprowadza na scenę tak 
poważne i abstrakcyjne problemy eologiczne, 
Jakich dotąd nie ośmielił się poruszyć w tea
trze żaden inny dramaturg. W 1645 r. Tirso 
zostaje powołany na stanowisko przeora klasz
toru w Sorii, gdzie spędza ostatnie lata swego 
życia. Umiera w 1648 roku. 

Wielkością i bogactwem ten gwiazdozbiór 
nie ust~pował konstelacji zdobiacej teatr 
angielski za panowania Elżbiety i. jej na
~tępców Stuartów. Nie ulega wątpliwości , 
ze dramat hiszpański jest najpm>.rażniej
szym rywalem dramatu elżbietańskiego, jedy
nie niechlujna konstrukcja stanowiąca skazę 
na tak znacznej części twórczości Lope de Vegi 
jak i prowincjonalność kastylijskiego pojęcia 
honoru, stanowiącego osnowę sztuki Caldero
na, uniemożliwiły dramatowi hiszpańskiemu 
bardziej skuteczną walke o palmę pierwszeń-
stwa. Fragmenty z książki 

Allardyce Nicoll „Dzieje Dramatu" 
~ ~~stwowy Instytut Wydawniczy 1962 r . 
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