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Złoty wiek teatru hiszpańskiego 

Tym mianem określa się koniec XVI i pierwszą poło
wę XVII wieku, kiedy to dramat hiszpański osiągnął wy
żyny swego rozwoju. Specyficzną cechą tego dramatu 
był jego wybitnie narodowy charakter. Narodził się on 
bowiem ze starych „romanc" - pieśni pisanych przez 
anonimowych petów w średniowieczu i powtarzanych 
z pokolenia na pokolenie. 

Autor około dwu tysięcy sztuk - przede wszystkim 
komedii - Lope de Vega (1562-1635), uważany 
jest za twórcę i najwybitniejszego przedstawiciela teatru 
hiszpańskiego. Dzięki ciągłej żywości bohaterów jego 
dzieł stawia się go w rzędzie takich pisarzy jak Szekspir 
i Molier. 

„Żywotność i prostota jego artystycznej formy, nie 
zerwany kontakt z źródłami ludowego światopoglądu, 

bujność wyobraźni i aż niemal sensacyjna bar·wność fa
buły - wszystkie te cechy Lope de Vegi gwarantują mu 
w niedalekiej przyszłości renesans powodzenia w tea
trach" - pisał w okresie dwudziestolecia międzywojen
nego prof. Stanisław Wędkiewicz. Nie omylił się. Takie 
sztuki jak: „Owcze źródło", „Pies ogrodnika", „Nauczy
cieC tańców", „Wędka Feniksany", „Dziewczyna z dzba-

„Gdy gniew i miłość połączy się w kobiecie 
w jedno piekło, nie ma takiej przeszkody 
kt6rejby w drodze do swego celu nie 
usunęła". 
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„Sam rozumiesz, do czego kobietę prowadzi 
przyjmowanie podarków od mężczyzny". 

-----------
nem" - bardzo często i z powodzeniem goszczą na na
szych scenach. 

Ca 1 der o n de 1 a Barca (1600-1681), to druga 
wielka indywidualność teatru hiszpańskiego. Starał się on 
w swych sztukach ukazać ideę, sens ludzkiego istnienia 
w sposób odmienny niż Lope de Vega. Najsłynniejszy 
z jego utworów, zatytułowany „Życie snem" jest dram~ 
tern, w którym fantastyka przeplata się z groteską. Do
skonały realizm i zainteresowanie rzeczywistością spo
łeczną niesie inna jego słynna sztuka - „Alkad z Zala
mei". Osobną pozycję w naszej literaturze zajmuje jego 
„Książę niezłomny" - dzięki wspaniałej transkrypcji 
Juliusza Słowackiego. 

W historii teatru hiszpańskiego złotego wieku zapisali 
się też inni wybitni pisarze. Do prekursorów należał au
tor powstałej pod koniec XV wieku sztuki „Celestyna" 
- Fe r d y n a n d d e R o j a s. Dla sceny pisał również 
autor „Don Kichota", Mig u e 1 Cervantes („Teatr cu
dów", „Czujna straż", „Pieczary Salamanki"). Odrębne 
miejsce zajmują: A 1 a r c o n y Me n do s a i Tir s o de 
Mo 1 i n a. Wartość komedii Alarcona opiera się głównie 
na doskonale opracowanych charakterach postaci. Najbar
dziej znaną spośród nich jest „Tkacz z Segowii", natomiast 
grana w Polsce „Podejrzana prawda" posłużyła za temat 
wielu innym autorom m. in. Corneille'owi („Kłamca") 
i Goldoniemu („Łgarz") . 
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Tir s o de Mol i n a to pseudonim pisarski Gabriela 

Tellez. Dochowało się niewiele wiadomości o jego życiu. 

Urod;i;ony w Madrycie w 1571 roku studiował prawdopo

dobnie teologię i filozofię. Mając trzydzieści lat wstąpił do 

klasztoru w Guadalajara jako prosty braciszek zakonny .. 

Przechodził potem do klasztorów w Toledo, Madrycie, 

Salamance, Trujillo, ~ w latach 1616-1618 przebywał 

na Haiti, gdzie w San Domingo wygłaszał kazania dla 

, tubyJ~ów. P,ierwszy zbiorek jego utworów scenicznych 

w formie książkowej miał ukazać się w 1626 r. Cztery 

..następne ukazały się w latach 1627, 1634, 1635, 1636. 

Piastował wiele godności kościelnych. Był znany jako 

~az~od~ieja i ceniony jako teolog. Zmarł jako przeor klasz

toru w Soria ,w 1648 r. 

Tirso de Molina był też autorem wierszy i nowel, wyda-

• 

nych w dwu zbiorach w 16211 1635 r. ł 

Z µtw,orów scenicznych zachowało się do naszych czasów 

8.~ (napisał prawdopodobnie około 400). Najsłynniejszy 

utwór - „Komedia o sewilskim uwodzicielu i kamiennym 

gościu" jest pierwszym, znakomicie opracowanym moty

wem Don Juana, podejmowanym później przez wielu zna

komitych twórców, jak Molier, Goldoni, Byron, Zorilla, 

Dumas, Puszkin i inni. Sztuka Tirso de Moliny .,Pobożna 

Marta" jest prototypem molierowskiego „Swiętoszka" . 

Dzięki znakomitemu przekładowi Juliana Tuwima na 

scenach polskich znaczną popularność zyskał „Zielony 

Gil", sztuka pełna humoru, doskonale skonstruowana, na

pisana giętkim językiem. Wszystkie jego komedie cechuje 

fantastyczne powikłanie akcji i żywy dialog. Stefania 

Borkowska-Ciesielska tak charakteryzuje twórczość Tirso 

de Moliny: 

„Mniej płodny niż Lope de Vega, ;mniej głęboki od 

Calderona, przewyższa obu bezpośrednią znajomością ludz

kich namiętności i psychiki, zwłaszcza kobiecej. Góruje 

też nad nimi iskrzącym, błyskotliwym dowcipem i ~wa

wolną ironią". 
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Rozkwit teatru hiszpańskie
go przypa<la na lata rządów 
króla Filipa IV. Teatr stano
wił ulubioną rozrywkę Króla ; 
on sam prawdopodobnie był 
autc1rem szeregu sztuk. Roz
winęły się więc niebywale 
przedstawienia dworskie 
pełne wyGtawności i przepy 
chu, urządza.:ie w specjalnie 
zbudowanym przez Króla tea
trze w Buen Retiro. Był to te
atr dostępny jedynie dla osób 
zapr·oszonych przez dwór. 
Jednocześnie rozwijały się tea
try publiczne. Wzrastała ciągle 
ilość towarzystw aktorskich 
(w 1630 r. w samej Kastylii 
było ich 40), ponadto istnia
ła duża ilość trup objazdo-
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wych. Publiczność żądała ciąg
le nowych sztuk - poeci pi
sali je masowo. Jeden z kata
logów księgaJ:skich z XVIII 
wieku notuj e 3.852 sztuki wy
dane drukiem. A ponadto 
przecież w.iele pozostawało w 
rękopiirnch. 

Wraz ze śmiercią Filipa IV 
(1665) minął okre> świetności 

teatru hiszpańskiego, ale do
robek tej epoki pozostał w 
europejskiej kulturze żywy do 
dzisiaj. 

Kr;yst;yna 
Kołodziejcz;yk 

Ukończyła Państwową 

Wyższą Szkołę Teatralną 

i Filmową w Łodzi w 
1960 r. Do roku 1964 pra
cowała w Bałtyckim Tea
trze Dramatycznym w 
Słupsku, gdzie grała m. 
innymi: Józefę w „Idio
tce" Acharda, Dejanirę w 
„Heraklesie" Matkovica, 
N astkę w „Podróży po
ślubnej" Dychawicznego, 
Dziurdziulińską w „Klu
bie kawalerów" Bałuckie
go, Donię Marię w „Spo

sobności" Merimee. Przez trzy następne sezony, do roku 
1967 występowała na scenie Teatru Polskiego w Byd
goszczy. Do ciekawszych jej ról z tego okresu należą: 
Gobette w wodewilu Hennequina i Vebera pod tytu
łem, „Pani Prezesowa'', Joanna w „Swieczniku „Musseta, 
Kate w „Obronie genów" Cwojdzińskiego, Cecylka w 
sztuce Wilde'a „Mój brat niepoprawny". Grała ponadto 
w filmach: „Cafe pod Minogą", „Historia współczesna", 
„Wiano", „Barwy walki", „Gorąca linia" oraz w filmach 
telewizyjnych: „Ja gorę", „Piękny był pogrzeb, ludzie 
płakali" i in. 



Janusz 
Grzegdala 

Jest absolwentem Pań

stwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej w Krakowie, 

którą ukończył w roku 

1967. Po półrocznej pracy 

w Teatrze im. St. Wy

spiańskiego w Katowicach przeniósł się do BDT. Do jego 

ciekawszych ról w okresie studiów należą: Fedycki w 

„Ich czworo" Zapolskiej, Jerry w „Dwoje na huśtawce" 

Gibsona, Burmistrz w „Wizycie starszej pani" Dtirren

matta, Hippolog w „Kynologu w rozterce" Mrożka, Don 

Martin w „Zielonym Gilu" Tirso de Moliny, Eddie w „Wi

doku z mostu" Millera, Wódz w „Poczwórce" Mrożka. 
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STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE I SŁUPSKU 
PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 
KOSZALIN 

Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków) godz. 13-14, 
ponadto w dniach przedstawień godz. 18,30-19,30 
Orbis (z wyj. niedziel) godz. 10-17 tel. 37-57, 24-8'1. 

SŁUPSK 
Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków) godz. 11-18. 

Ponadto w dniach przechtawień godz. 18-19. 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 
Koszalin - Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 

Kier. działu - Ditta Lokuciewska 
Organizator - Henryk Koska 
Słupsk - ka3a teatru tel. 52-85 
Organizator - Jadwiga Subocz 

Druk programu - Koszalińskie Zakłady Gratlmne 

Skład i łamanie - Bronisław Jankowski 
Klisze - Bogdan Niemczewski 
Druk - Stani;ława Bralewska 
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