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Lope de Vega w młodości 



• 
BURZLIWE ~J.,CIE 

.COpegc de r egi 
Życiorys Lope de Vegi streszcza w sobie wszystkie blaski, 

a zwła:sz,cza nędze życia literata i ukazuje nam wszystkie pola 
bitew, na których toczyły się walki literackie tej epoki. P9zy
cja, jaką zajmowała osobistość tak niezwykła w społeczeństwie 
Wieku Złotego, rzuca poza tym ciekawe światło na niektóre 
choroby moralne całego organizmu społecznego. 

Feliks Lope de Vega Carpio, z rodziny niewątpliwie bardzo 
skromnej, pochodzącej z Montana .(tzn. z Asturii), nie oparł się 
przesądom szlacheckim swojej epoki. Jakkolwiek jego ojciec 
był tylko „hafciarzem" {ściślej mówiąc właścicielem pracowni 
hafciarskiej i z tego tytułu korzystał z przywilejów związa
nych z zawodem uwa:żanym za sz.czególnie szacowny), L?pe 
zapragnie później, kiedy już zacznie zdobywać sławę literacką, 
dodać do niej nimb szlachetnego urodzenia wiążąc drugą część 
swego lllazwiska z Bernardem del Carpio - bohaterem legen
dy hiszpańskiej i zwycięzcą Rolanda w Rosenwalskim wąwo
zie - i przyjmując jego równie legendarny herb, zdobny dzie
więtnastu wieżami. 

Naukę rnzpoczyna jako jedenastoletni chłopiec w 1572 u je
zuitów w Madrycie, a jego przedwczesna dojrzałość umysłowa 
jedna mu protekcję wysokiego dostojnika kościelnego Hieroni
ma de Manrique, późniejszego 1biskupa Kartaginy; dzięk;i niemu 
młody Lope dostaje się do jednego z wielkich kolegiów Alcala 
kolegium Santiago, i fos jego wydaje się już pI"zesądzony: zo-

·stanie duchownym i żyć !będzie - jak jego antagonista, Gon
gora - z jakiejś iPrebendy lub kościelnego beneficjum. Ale 
czy uczęszcza na wykłady uniwersyteckie? Nazwisko jego nie 
figuruje w spisach immatrykulacyjnych, jakie ·zachowały się 

z tego okresu i zapewne z życia studenckiego zna tylko swo
bodę, związki koleżeńskie i zabawy, które tak zachwala Guz
man de Alfarache. W każdym razie opuszcza Alcalę nie uzy
skawszy żadnego stopnia uniwersyteckiego i przez parę lat 
najmniej znanych w jego biografii prowadzi zapewne awan-
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turniczy żywot w gronie aktorów i aktorek; i tak zaczyna się 
jego kariera dramatopisarza i uwodziciela. 

Odnajdujemy go w Madrycie w 1583 iJ.". w grnpie młodzieży 
tworzącej „cyganerię", chciwą użycia, ale także przygód i sła
wy. Nadarza się okazja: przygotowuje się wyprawa na Azory, 
iktfu-e nie uznały zajęcia Portugalii przez Hiszpanię. Lope de 
Vega zaciąga się wraz z kilkoma towarzyszami, ale powadze-

. nie wyprawy nie 'Zachęca go do obrania kariery wojskowej; 
wróciwszy do stolicy poświęca się muzom i tym, które wcie
lają je na deskach scenicznych. 

Dostarcza on Hieronimowi Velasquez, „autorowi" (tzn. dy
rektorowi trupy aktorskiej), sztuk teatralnych, które jemu dają 
sławę, a Velasquezowi pieniądze. Lope nie jest jednak w tym 
wypadku tak całkiem bezinteresowny: zaleca się do córki Ve
lasqueza, Eleny (która ma wprawdzie męża aktora, ale nie żyje 
z nim), i prawdopodobnie z pomocą jej matki bez trudu zdo
bywa jej względy. Nie na długo wszakże: korzystając z wy
jazdu Lopego do Sewilli Elena znajduje sobie bogatszego i bar
dziej wpływowego protektora. Lope mści się: nie tytko wstaje 
stałym dostawcą sztuk Velasquezowego konkurenta, ale po
nadto pisze satyryczne wiersze, w których okrutnie atakuje 
Elenę i jej rndziców: 

Na licytację ciało swe wystawia dama 
I choć milczący ojciec wdzięki jej sprzedaje, 
Matka jak pod młotkiem cenę jej podaje, 
Więc temu. kto ją zechce, sprzeda siebie sama. 

Ale aktorzy bronią się i oskarżają pisarza o zniesławienie. 
Lope zostaje aresztowany podczas przedstawienia w ich tea
trze, gdzie przyszedł, aby z nich szydzić. Bezczelr_iie zaprzecza 
wszystkiemu, choć wszystko świadczy :przeciw niemu. Zapada 
surowy wyrok: ośmioletni „zakaz pobytu" w Madrycie i dwu
letnie wygnanie z królestwa (tzn. z obszarów podległy,ch ko
ronie kastylskiej). 

Musi więc w dwa tygodnie wynieść się z Madrytu. Ale 
przedtem popełnia jeszcze jedno ciężkie przestępstwo: porwa
nie. Lope zdążył się już bowiem pocieszyć po zdradzie Eleny 
d. zakochać się w ·dziewczynie z mieszczańskiej rodziny, Izabeli 
de Urbina, którą rodzice ani myślą wydawać za ,gołego poetę. 
Zj"ednawszy sobie pomoc jakiegoś alguazila, który udał się do 
dziewczyny i „oznajmił jej, że ma iść z nim w imię świętej 
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inkwizycji" - . groźna formuła, której nikt nie ośmielił się 

opierać - Lope wywabił Izabelę z domu i wywiózł do Walen
cji. Było to wielkie ryzyko; za porwanie grozi kara śmierci 

i sprawiedliwość może ścigać przestępcę na terenie całej Hisz
panii. Trzeba więc uciekać. Nieszczęsna Izabela, w odmiennym 
stanie, wraca. do Madrytu, ale przedtem jeszcze Lope upoważ
nia jednego z przyjaciół, aby w jego imieniu pojął ją za ,żonę. 

Gdzie ma szukać schronienia? N a szczęście cała Hiszpania 
przeżywa wówczas wielkie uniesienie religijne i patriotyczne. 
Niezwyciężona Armada, która ma złamać potęgę Anglii, gro
madzi się w porcie Lizbony i zewsząd napływają ochotnicy, 
aby wziąć udział w tej wielkiej wyprawie. Decyduje się na 
to i Lope. Czyż nie jest to sposób, aby naprzód dać o sobie 
zapomnieć, a potem wróciwszy w glorii zwycięstwa starać się 
o amnestię, której nie odmówią przecież jednemu z tych, co 
sławą zwycięstwa okryli Hiszpanię? 

Wyprawa miała przebieg zupełnie inny, i Lope de Vega nie 
zdobył na statku „San Juan" takich laurów, jakie o ;piętnaście 
lat wcześniej przypadły Cervantesowi w bitwie !POd Lepanto. 
Powraca więc, przekradłszy się przez Kastylię do Walencji, 
tymczasem bowiem maŁżeństwo per procuram uwolniło go od 
oskarżenia o uprowadzenie. Walencja pasjonuje się teatrem 
i Corral de la Olivera jest szczęśliwy, iż ma dla siebie tego 
„fabrykanta" sztuk, o ugruntowanej już sławie, on zaś korzy·
sta w ·całej pełni z rozrywek, jak ich mu dostarczyć może to 
miasto, które uchodzi za najweselsze i najbardziej rozbawione 
w całej Hiszpanii. 

Mimo wszystkich uroków hiszpań.skiego Lewantu wzdycha 
jednak do Kastylii. W 1590 r. wygasa wyrok wygnania poza 
granice „królestwa"; nie mogąc zamieszkać w ,Madrycie {skąd 
wygnano go na lat osiem), osiada w Toledo jako służący i se
kretarz Frnncisca de Ribe.ra, ale już w następnym roku udaje 
mu się zdobyć możniejszego protektora: Diego Alvarez de 
:roledo, książę Alba, zabiera •go do Alba de Tormez, swojej 
siedziby. Alba jest małą mieściną, ale pobliska Salamanka 
przyciąga tego eks-studenta z Alcala jako ożywiony ośrodek 
uniwersytecki. Urządza tam częste wypady i przeżywa parę 
miłosnych awantur. Zresztą w Alba de Tormez książę Alba 
utrzymuje mały dwór i pałacową „akademię", gdzie jego do
mownicy urządzają turnieje poety~kie. Upływa w ten sposób 
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pięć lat płodnych z literackiego punktu widzenia, po czym 
Lope poróżniony z księciem opuszcza jego rezydencję i wraca 
do Toledo. W-raca sam, gdyż właśnie Izabela umarła niedawno; 
ale spada na niego i drugi cios, bardziej może dotkliwy: po 
śmie:r;-ci księżnej KataTzyny Sabaudzikiej, córki Filipa II, naj
pierw kazano teatrom przerwać działalność, a następnie na 
usilne starania pewnej grupy teologów, zamknięto je defini
tywnie, uważając, że są szkołą niemoralności {1598). 

Z czego miał więc żyć Lope? Nie mógł już sprzedawać 

swoich sztuk dyr$torom zespołów aktorskich, księgarze zaś 

płacą za· dzieło zarówno prozaiczne jak wierszowane śmiesznie 
mało. Musiał więc raz jeszcze szukać oparcia u wielkich tego 
świata; na szczęście Lope poznaje . księcia de Sarria (jest to 
późniejszy hrabia de Lemos, protektor Cervantesa) i zostaje 
jego sekretarzem, szczególnie od korespondencji miłosnej. 

Lope zamierza ponadto wyciągnąć korzyść z własnych miło
stek, a -raczej swojej nowej miłosnej komedii: zaleca się do 
Juany de Guardo, córki hurtownika wyspecjalizowanego w do
stawach ·żywności dla miasta Madrytu, bardzo bogatego, który 
mógłby sutym posagiem zrekompensować brzydotę panny. 
Mimo oporu ojca, mało wrażliwego na piękno poezji Lope, 
którego urokowi kobiety nie mogą się oprzeć, „finalizuje spra
wę", ale - niestety - teść nie zamierza wypłacić przyrzeczo
nego posagu. Co prawda poeta szybko stara się powetować 

sobie braki Juany; nie minęły jeszcze trzy miesiące od zawar
cia małżeństwa, a już :płonie dla bezrobotnej aktorki Micaeli 
de Lujan, lat 27 lub 28; jes_t ona piękna, dowcipna, ale już ma 
męża, marnego aktorzynę i troje dzieci. Lope jeszcze jej nie 
zdobył, gdy książę de Saria każe mu towarzyszyć sobie do 
Walencji, gdzie mają się odbyć wielkie uroczystości z okazji 
zaślubin Filipa III z Małgorzatą Aust~iacką . . Wśród licznych 
zabaw, jak ·„walka Karnawału z Postem", corridy, zawody 
i turnieje (gdzie Lope występuje, aby mową wierszowaną pre
zentować · „paladynów" i wygłosić panegiryk na cześć monar
chy), znajduje jeszcze czas, aby nie tyle zapomnieć o Micaeli, 
co uśmierzyć swe gorące afekty - i z :przelotnego związku 

z jakąś mieszczanką z Walencji urodzi mu się syn, który po
tem wstąpi do zakonu. 

Wraca do Toledo, a że mąż Mkaeli właśnie wyjechał do 
Ameryki, ustępuje ona wreszcie błaganiom Lopego, który 
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przez kilka lat będzie lawirował pomiędzy dwiema rodzinami, 
prawą i nieprawą, w obu .płodząc liczne dzieci. W 1600 'r. gdy 
Filip III pozwolił znów otworzyć teatry, Micaela wyjeżdża na 
tournee i kochanek podróżuje za nią niejednokrotnie dn Gre...: 
nady i Sewilli, gdzie andaluzyjskie środowiska literackie 
przyjmują zazwyczaj z entuzjazmem najsłynniejszego z hisz
pańskich dramaturgów. Nie brak jednakże i zazdrośników, 

którzy potępiają jego- wiersze oraz z większą słusznością jego 
tryb życia. Na karcie tytułowej powieści El peregrino en su 
patria (Pielgrzym w swojej ojczyźnie) kazał wyryć swój herb 
z dziewiętnastu wieżami Bernarda del Carpio, co wywołuje 
złośliwe dowcipy jego rywali na polu poezji, przede wszyst
k1im Gongory: 

Choć na twego herbu tarczy 
Wież na lodzie dziewiętnaście, 
Zetrzyjże je, Lope, waści, 
Bo ci lodu nie wystarczy. 

Ponieważ wznowienie działalności teatru pozwalało mu zno
wu handlować swoimi comedias, Lope de Vega porzuca służ
bę u księcia de Sarria, ale zaraz ofiarowuje się na protektora 
książę de Sessa, młodzieniec lat dwudziestu trzech, wielbiący 
wiersze i kabiety z równą namiętnością, ale z mniejszym ta
lentem niż nasz poeta; Lope wię.c:: stanie się na resztę życia 
jego „seikTetarzem serca"; obowiązkiem jego będzie pisać 

w modnym wówczas przesadnym d. sztucznym stylu listy do 
książęcych przyjaciółek. 

Tymczasem Lope zrywa z Micaelą de Lujan (pozostawiając 

ją z ·gromadą dzieci) i 1610 :r. osiada w Madrycie, gdzie przy 
caUe de Francos kupuje domek z ogródkiem pełnym kwiatów. 
Znajduje się u szczytu sławy, jako autor dramatyczny i poeta: 
„,Zagarnął pod swą jurysdykcję - pisze Cervantes - wszyst
kich dramaturgów hiszpańskich". Nie ma na !Półwyspie teatru, 
który nie g,rywałby jego sztuk i wyrażenie · „To Lope" (es de 
Lope) stało się przysłowiowym określeniem tego, „co najlep
sze". I oto poeta zaczyna jak gdyby oddalać się od świata, aby 
zbliżyć się do Boga: od 1608 r. przydaje do swego !imienia tytuł 
„familiar del Santo Oficio de la Inquisitión" i w tym charakte
rze weźmie udział w 1624 r. w procesji wiodącej na śmierć 

„fałszywego chrześcijanina", któremu dowiedziono, że zbeszcze
ścił hostię. Wstąpił ponadto w 1609 r. do bractwa Niewolników 
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Najświętszego Sakramentu, a w trzy lata później opublikował 

Cztery monologi Lopego de Vegi i łzy, jakie wylał przed Ukrzy

żowanym błagając Boga o przebaczenie grzechów swoich; dzieło 

niezwykłej wagi dla każdego grzesznika, co chce porzucić swe 

grzechy i nowe życie rozpocząć. Nowe życie? Smierć jego pra

wowitej małżonki, nieszczęśliwej Juany, w 1613 r., daje mu po 

temu okazję. W 1614 r. postanawia zostać duchownym - ma 

lat 52 - i otrzymu}e święcenia w Toledo. Ale tegoż dnia wpro

wadza się do nowej kochanki, również aktorkii., J e:mnimy de 

Burgos, którą fPOZnał prŻed rokiem, na parę dni przed śmiercią 

Juany ... 
Wybucha taki skandal, że nowo wyświęcony ks1iądz - który 

zresztą !!ie ,przestaje kierować „sercową" korespondencją księ

cia, a ponadto wtajemnicza go we własne przygody miłosne -

nie może zrazu ·znaleźć 1spowiednika. Po J eronimie przychodzi 

kolej na inną aktorkę, Lucię de Salcedo, którą sam Lope w 

swych listach nazywa Szaloną (la loca); choć nie piękna ani 

bystra, opanowuje poetę, :który nie mogąc znieść rozstania, 

udaje się za nią do Walencji (pod .pozorem odwiedzd.n ·u syna, 

zakonnika), kiedy Lucia wyjeżdża na tournee. 
Od „Szalonej" uwalnia go dopiero jeszcze żarliwsza namięt

ność: w 1617 r. ,poznaje m~odą, dwudziestosześcioletnią Martę 

de Nevares, żonę nudnego starucha (a kimże jest on sam?) 

i matkę kilkorga dzieci. Marta jest młoda, wYkształcona, pisuje 

wiersze i dochowuje - a przynajmniej stara się dochować -

wiary mężowi. Pod osłoną swej duchownej szaty i godności 

Lope wciska się do jej domu jako „przewodnik duchowy" ... 

Wkrótce Marta jest w odmiennym stanie i na usilne prośby 

Lopego rozpoczyna przeciwko mężowi !kroki rozwodowe uwień

czone seiparacją od łoża i rozdziałem dóbr. Mąż umiera, uznaw

szy wprzód ostatnio narodzone dziecko, a ~farta wprowadza się 

na ulicę Francuzów, gdzie urodzi jeszcze dwiie córki, córki nie 

tylkio nieprawe, ale i z·rodzone ze świętokradczego związku, 

gdyż ich ojciec jest księdzem i regularnie odprawia mszę w 

klasztorze ś·w. Magdaleny, co wytyka mu w okrutnym epigra

macie Ruiz de Alarcon. 

W płaszczu podbitym Martami udaje Magdaleny „. 
A jednak sława Lopego jest tak wielka, że opinia godzi się ze 

skandalem i Lope bierze udział w największych uroczystościach. 
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W 1620 r. władze miejskie Madrytu zapraszają go, aby prze

wodniczył turniejowi .poetyckiemu dla uczczenia beatyfikacji 

jego 1patrona, św. Izydora Oracza: najwybitniejsi poeci hi

szpańscy wystąpili w konkursie, gdzie wyróżnił się ten, który · 

miał po Lopem odziedziczyć berło dramaturga - Calderon de 

la Barca. W dwa lata później San Isidro zostaje kanonizowany, 

następuje więc nowa seria uroczystości i konkurs literacki 

z udzialem 132 poetów: pierwszą nagrodę otrzymuje Lope, dal

sze miejsca Calderon i Guillen de Castro. W tym samym roku 

madryckie władze miejskie organizują dla uczczenia kanoniza

cji św. Teresy nowy turniej poetycki, który odbywa się w pa

łacu w obecności króla i królowej: „Lope de Vega Carpio był 

sekretarzem konkursu - czytamy· w madryckich „Nowinach" 

- i trudno powiedzieć coś więcej dla wyrażenia, że święto 

było pod każdym względem wielkie". Dalsze honory zawdz1ię

cza Lope papieżowi: Urban VIII mianuje go doktorem teologii 

w Collegium Sapientiae i nadaje krzyż ~jerozolimskiego zakonu 

Sw. Jana.„ 

Jest to wówczas, jak pisze jego biograf Montalban, najboga

tszy i najuboższy człowiek swojej epoki. Bogaty w dzieła lite

rackd.e, których rozmaitość 'i obfitość są zdumiewające; biedny, 

gdy.Z dochody z tych dzieł zaledwie ·wystarczają mu na utrzy

manie jego nieprawej rodziny, bowiem dyrektorzy trup teatral

nych, .borykający się z nędzą i często kończący swą działalność 

bankructwem, I?łacą mu ·bardzo nieregularnie za sztuki, które. 

on sprzedaje im drogo! - po pięćset dukatów; poza tym brak 

wszelkiej ochrony „własności intelektualnej" wydaje go na 

pastwę plagiatorów i rabusiów: niejaki Luis Ramirez de Arel

lano, były student z Alcala, obdarzony fenomenalną pamięcią, 

wyspecjalizował się w uczeniu się na pamięć jego utworów; 

słucha ich te~stów podczas paru spektakli, a potem przepisuje 

i sprzedaje. Lope na próżno zgłasza protest; fakt utrwalenia 

sobie w pamięci jakiegoś tekstu, powiadają sędziowie, nie 

może być kwalifd.kiowany jako kradzież. 

Trzeba więc szukać innych źródeł dochodu, toteż Lope kręci 

się nieustannie przy księciu de Sessa: to prosi o wypożyczenie 

powozu, to o materii.al na suknie dla córek, to znowu o pienią

dze, a chociaż słowa jego zazwyczaj brżmią godnie, mżą nasze 

poczucie przyzwoitości, gdy np. chciałby, aby książę oficjalnie 

przyjął go na służbę jako kapelana, „tak żeby codziennd.e od-
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prawiał dla niego mszę za niewielką opłatą". Mamy dowody, 
że sam Lope czuł doskonale 1swoje poniżenie: dedykując synowi 
jedno ze swoich dzieł, pisze: „„.jeże1i głos krwi namawia cię do 
tworzenia wierszy {od czego niech cię Bóg strzeże), dbaj pilnie, 
aby nie to było głównym twoim zatrudnieniem. Niech ja sam 
będę ci najlepszym przykładem, bo chociażbyś żył bardzo dłu
go, nie wyświadczysz ojczyźnie tyle dobra co ja i nie będziesz 
zasługiwał na tyle nagród; a tymczasem jak wiiesz, mam tylko 
UJbogi dom, ubogie . łoże, lichy stół i mały ogródek, którego 
kwiaty pocieszają mnie w smutkach". 
Młody Lope nie wstępuje w ślady ojca. Poróżniony z nim 

obierze karierę wojskową i zginie w Indiach Kastylijskich. Z po
zostałych mu oóI'ek oczywiście figurujących jako zrodzone 
z. „ojca nieznanego", jedna przyoblekła welon zakonny u tryni
tarek w Madrycie, druga, Maria Antonina, która wychowywała 
się jako jego siostrzenica, pozostała jego jedyną pociechą, gdy 
jej matka, Marta de Nevares oślepła, a następnie postradała 

·zmysły i umarła w 1632 T. Ale los nie dopuszcza, aby ten Don 
Juan, poeta-świętokradca i uwodziciel, spokojnie dokonał ży
wota. W 1634 r. Marnę Antoninę, nie wbrew jej woli, porywa 
Cristobal Tenorio de Villalta, jak niegdyś jej ojciec porwał Iza
belę de Urbina. W parę miesięcy potem (w sierpniu 1635 r.) 
słudzy św. Oficjum, joannici i kongregacje księży madryckich 
poniosą na miejsce wiecznego . spoczynku „Feniksa poetów", 
Feliksa Lopego de Vega Carpio. 
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(M. D e f o u r n e a u x, życie codzienne 
w Hiszpanii w Wieku Zlotym, Warszawa 
1968] 

f""ttJ 

COMEDIA ESPA6NOLA 
Jeśli przyjąć za prawdziwą liczbę około tysiąca ośmiuset 

sztuk, Lope de Vega przez lat z górą czterdzieści pisał co ty
dzień nowy utwór sceniczny. Ale zachowało się około pięoiuset 
komedii, a ponadto trzysta znanych jest tylko z tytułów; pro
dukcja masowa, improwizowana dla aktualnych potrzeb reper
tuarowych teatru (kt6rych w samym Madrycie na początku 
wieku XVII-ego było czterdzieści) stanowi realizowaną w bły
skawicznym tempie kronikę współczesności, podobnie jak w na
szych czasach produkcja filmowa. Teksty Vegi mają cechy sce
nariuszy: zawierają dużą skalę możliwości inscenizacyjnych. 
Teatr współczesny, który tak chętnie sięga do lromedii dell'arte 
po środlki odświeżające i szuka form odpowiadających wrażlri.
wości nowoczesnego widza, może znaleźć w twórczości Vegi . 
ź1ródła inspiracji, metody odnowienia. Ruch, zmienność akcji, 
różnorodność ująć sytuacyjnych, dominujące w jego komediach, 
to cechy dzisiejsz-ego filmu, który w dużym stopniu kształtuje 
gusty i jest jednym z czynników sprawd.ających, że publiczność 
naszych czasów odwraca się od teatru rozgadanego. Komedie 
Vegi uczą zwięzłości, lapidarności, operowania środkami teatru 
„czystego". 

Temperament poety odegrał niewątpliwie znaczną rolę w 
krystalizacji jego formuły artystycznej, która stała się formułą 
hiszpańskiego teatru narodowego tak odrębną i śmiałą w porów
naniu z klasycznymi wzorami, że torowała sobie drogę w ogniu 
walk z obrońcami reguł Arystotelesowskich wskrzeszonych w 
epoce Renesansu. W czterdziestym siódmym roku życia Lope 
de Vega opublikował poemat zatytułowany O-nowej sztuce pi
sania komedii w naszych czasach (Arte nuevo de hacer come
dias en este tiempo - 1609). Ten poemat złożony z 376 wierszy 
jedenastozgłoskowych jest dedykowany „Akademii dworskiej" . 
Swoje poglądy estety-czne poeta sformułował w momencie 
szczytowym dojrzałości twórczej, gdy miał już w dorobku 
483 komedie, z których tylko 6 „nie grzeszyło" przeciwko za
sadom dawnej dramaturgii 1[.„] 

W roku 1609 Lope de Vega był już uwielbiany przez tysiące 
bywalców teatralnych. Publiczność kochała swego autora, wy-
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razaJąc mu podziw nie tylko podczas przedstawień, ale także 

na ulicy d gdziekolwiek go spotykała. Tryumfalna droga jego 

utworów przez sceny teatrów hiszpańskich była sprawdzianem 

ich wartości. Lope de Vega z genialną intuicją wyczuł, na co 

cz.ekała publiczność jego czasów. I obdarzył ją teatrem żywym, 

pulsującym sprawami współczesności; teatrem, który stał się 

wiernym zwierciadłem epoki. Poetycki teatr Vegi jest w pew

nym stopniu kontynuacją i rozwinięciem form improwizowanej 

komedii włoskiej: naśladując schemat scenariusza komedii 

dell'arte, hiszpański poeta wypełnia go rozbudowanym tek

stem. Sytuacj.e komponuje w taki sposób, że tworzą serie spon

tanicznie narastających scen z realnego życia. Zachowuje te 

zasadnicze cechy komedii dell'arte, które pozwalają widzieć 

w niej najczystszą formę teatru: syntezę gestu, mimiki, słowa. 

Akcja eksplodująca w zawrotnym tempie przedstawia sy

multanicznie zdarz.enia oddalone od siebie w .przestrzeni. Autor 

operuje bar<Ykową techniką kontrastów, łączy elementy tra

giczne z komicznymi, fantazję z rzeczywistością. Wyobraźnia 

sceniczna pozwala mu wywołać wrażenie oglądania danego 

fragmentu życia z różnych punktów widzenia. Podobny efekt 

osiąga montażysta w dzisiejszym fdlmie. Do takiego wielostron

nego ukazywania zjawisk dąży też nowoczesna powieść. 

Charaktery ujawniają się w sztukach Vegi nie przez uogól

niającą analizę psychologd.czną, jak w klasyczny~ dramacie 

francuskim, ale w błyskawiczej akcji, w momentach kryzysów 

i gwałtownych decyzji[ ... ] 
Comedia espanola stworzona przez Vegę i naśladowana przez 

wielu przedstawicieli jego szkoły nie miała swojego Arystote

lesa czy Boileau [ ... ] W comedia espanola powtarza się pewna 

grupa typów scenicznych o ściśle określonych cechach. Przede 

wszystkim postać graciosa ( dowdpniś, który jest służącym, albo 

towarzyszem pana - graciosem bywa także student - picaro). 

Jako postać sceniczna gracioso wywodzi się niewątpliwie z róż

nego rodzaju wesołków, któTzy występowali już w sztukach 

Plauta, Terencjusza i późniejszych autorów. Były to jednak 

figury bardziej :konwencjanalne niż pełne fantazji postaci auto

rów hiszpańskich, ,przeniesione na scenę wprost z życia, tak 

barwnego w czasach Vegi. Gracioso jako antybohater jest w 

teatTze odpowiednikiem Sancho Pansy w powieści Cervan

tesa [ ... ] 
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Juana· de Jose Prades postanowiła zanalizować wszystkie po
staci typowe występujące w szesnastu wybranych komediach. 
Są nimi: dama, galein (amant), gracioso, służąca, król, ojciec 
(lub starzec). Cztery pierwsze z tych postaci figurują we wszy
stkkh badanych komediach [ ... f Każda z tych postaci ma ~ewne 
cechy stałe, formujące postać typową, która może być powta
rzana kilka razy w tej samej komedii. Licz!ba tych powtórzeń 
jest uzależniona od intrygi. Często występują dwie albo trzy 
damy i dwóch albo trzech amantów, co jest podstawą skomp1i
kowanego krzyżowania nici intrygi, tak charakterystycznego 
dla komedii Wieku Złotego [ ... ] 

Comedia espanola ·zbudowana -- jak się okazuje - na zasa
dzie pewnej dozy literackiej umowności jest zarazem w takim 
stopniu tworem s1pontanicznym i swobodnym, że można ją na
zwać zwierciadłem współczesnego życia. Z wszystkich teatrów 
europejskich klaisyczny teatr hiszpański był najgłębiej zakorze
niony w życiu ludu, a społeczeństwo hiszpańskie było w nim 
najbardziej autentycznie reprezentowane [ ... ] 

Obyczajowe sztuki Vegi odtwarzające koloryt miejskiego i 
dworskiego życia epoki, najwyraźniej uplastyczniają jego tech
nikę dramatyczną. Jedną z odmian tego gatunku są tzw. kome
die płaszcza i szpady (Comedias d·e capa y espada), uwielbiane 
przez publiczność ówczesnej Hiszpanii. Caballero jako bohater 
tych komedii starając się o względy damy gotów jest w każdej 
chwiili bronić jej praw i honoru; a długim i szerokim płaszczem 
okrywa się podczas sekretnych schadzek. Miłość to główmy 
i prawie jedyny temat tych lekkich i pełnych gracji sztuk, 
w których życie współczesne utrwaliło się w sposób niezrów
nany[ ... ] 

Gdy czytamy dziesiątki, setki ~omedii Vegi, jego świat za
czyna pulsować. Sportretowani ludzie, .mdzajowe sceny z życia 
codziennego, zabawy, gry, corridy, rozmowy, kłótnie, amory, 
wszystko to atakuje wyobraźnię z siłą niebywałą i sprawia, że 
czujemy się przeniesieni do wielkiej galerii ·żywych obrazów; 
wrażenie, które można porównać jedynie z oszałamiającym 
przeżyciem, jakim jest spotkanie z malarst1wem Velazqueza 

· w madryckim El Prado: takie samo "bogactwo kolorytu i odcie
ni, wyrazistość rysqyv P<?rJretowainych postaoi, rozmach w ope
rowani u kontrastami, a przede wszystkim zdolność widzenia 
żyda w Tóżnych jego przeja1wach i w różnych planach z zacho
waniem dystansu w stosunku do współczesności [ ... ] 
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Dla Vegi punktem wyjścia do skompo!lowania komedii była 
często jakaś scena by1stro i krytycznie obserwowana, nikły mo
tyw, który dopiero w trakcie pisania rozwijał się w sposób dla 

Projekty kostiumów J. Tartyłły 

niego samego zaskakujący, jakby postaci komedii od pewnej 
chwili zaczynały być autonomic:.me. Tak powstawały jego naj
bardziej udane komedie płaszcza i szpady. 



KOMEDIE 
PIASZCZA I SZPADY 
Pomy1słowa, rozwijana w zawrotnym tempie intryga stanowi 

istotny walor artystyczny komedii płaszcza i szpady. Zręczność 
techniczna pozwala mówić o wirtuozerii poety w zakresie kon
strukcji fabuły, stwarzającej możliwość ukazania różnych 
aspektów życia. Potoczne sceny, drobne wydarzenia współcze
sne utrwalone w setkach komedid. składają się na 01braz Hiszpa
nii XVII wieku, a przede wszystkim Madrytu, który jest miej
scem akcji większości sztuk obyczajowych Vegi. 

Zelaziste wody Madrytu (El acero de Madrid - 1610) to je
den z klejnotów w grupie komedii intrygi [ ... ] Prowadzona z 
werwą komiczną i poczuciem humoru akcja tego utworu po
zwala nam poznać wiele szczegółów obyczajowych ówczesnego 
Madrytu. Scena „konsultacji" lekarskiej nasuwa myśl o kome
diach Moliera, który z.resztą z Zelazistych wód Madrytu za
czerpnął motywy Lekarza mimo woli i Szkoły żon. Kreśląc nie 
pozbawione akcentów satyrycznych obrazy obyczajowe, jest 
jednak Lope de Vega przede wszystkim poetą miłości: subtelnie 
rozwija wątek uczuciowy, wy.rażony najpiękniej w wyznand.u 
Belisy (akt III); w romancy pisanej, jak piosenka ludowa, 
sześciosylabowym wierszem, zwierza się Belisa ciotce ze swojej 
miłości. 

Dla aktorki Hieronimy de Burgos napisał Lope de Vega 
w roku 1613 Pannę głupią i(La dama boba), która była prezen
tem kTólewskim: grając w tej komedii rolę Nise, Hieronima de 
Bu~gos odnosiła sukcesy, bo Panna głupia należała do najpopu
larniejszych sztuk poety za jego życia [ ... ] 

W tymże roku 1613 powstał Pies ogrodnika (El perro del 
hortelano). „Psem ogrodnika" jest Diana, młoda hrabina de 
Bellfor, zakochana w swoim sekretarzu Teodorze [ ... ] W rytmie 
baletowym, nasuwającym myśl o komedii dall'arte, przebiega 
wstępna scena Psa ogrodnika [ ... ] Już w pierwszym akcie zary
sowuje się wyraźnie temat komedii: ilustracja ludowego przy
słowia o psie ogrodnika (dwd.eście lat później „proverbes" sce-
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niczne Musseta będą kontynuacją tego pomysłu; a kontredans 
miłosny w akcie drugim wydaje się antycypacją marivauda
ge'u [ ... ] W1szystko tu jest wyrażone w ruchu scenicznym, w 
schodzeniu i rozchodzeniu par, w dynamicznej akcji, w gorącz
kowej koncentracji zdarzeń, w których przebiegu ujawnia się 
gra namiętności. Intensywność uczuć decyduje także o wyrazi
stości .problemu społecznego. Sytuacje sceniczne, obrazy, nawet 
ich specyficzny układ kompozycyjny, są dla Vegi narzędziami 
kształtowania postaci. To miara wyobraźni, obracającej się 
jedna;k zawsze w kręgu zdarzeń konkretnych. 

Szczęśliwe zakończenie komedii, programowo postulowane 
w estetyce Vegi jako uwielbiane przez ludową widownię, przy
pomina filmowy happy end. Ku takiemu zakończeniu prowadzi 
intryga wymyślona przez Tristana: deus ex machina - jak 
w niektórych ko~ediach Moliera. Wybitną kreacją jest postać 
Tristana, jedna z najdoskonalszych 1w teatrze Vegi postać słu
żącego-graciosa [ ... ] Czyż nie rozpoznajemy w Tristanie rsamego 
Vegi-donżuana? Autoportret poety nieraz już dostrzegano 
w postaciach graciosa; ale Tristan w Psie ogrodnika wydaje się 
szczególnie wyrazistym potwierdzeniem słuszności tego spo
strzeżenia [ ... ] 

Nauczyciel tańca {El maestro de danzar - 1594) należy do 
serii komedii pisanych podczas pobytu poety w Alba de Tor
mes., w atmosferze beztroskich zabaw dwonskkh. W Nauczy
cielu tańca występuje :podobny problem społeczny jak w Psie 
ogrodnika: nierówność klasowa przeszkodą do zawarcia mał
żeństwa. Ubogi Aldemaro zostaje przyjęty do arystokratyczne
go domu A1beriga jako nauczyciel tańca i zdobywa serce pięk
nej Florelli, młodszej córki Alberiga. Starsza córka, Felicjana, 
choć już zamężna, usiłuje nawiązać romans z Aldemarem. 
Wplątany w sieć intryg i podstępów, Aldemaro doskonale sobie 
radzi i zostaje zwycięzcą w tej grze, która odsłania hipokryzję 
i zespucie „wielkiego świata". Wiersz Nauczyciela tańca wyróż
nia się walorami muzycznymi i decyduje o porywającym ryt
mie tej sztuki o dużych walorach widowiskowych [ ... ] 

W historii dramatu i teatru hiszpańskiego Lope de Vega jest 
potężnym i głęboko zakorzenionym w rodzinnej glebie pniem, 
z ktMego wyrastają pisarze hiszpańscy kilku stuleci. Stwarza
jąc podstawy nowożytnego teatru narodowego, suge.rował poe
tyczno-dramatyczną wizję, którą jego następcy rozwijali i do-
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skonalili; jego forma sceniczna stała się normą dramatycznej 
poezji Hiszpanii na stulecia. Nawet wrogowie lmrzystali z ge
nialnych odkryć Feniksa. Twórczość dramatyczna Vegi była 
wie1ką lekcją techniki scenicznej dla Guillena de Castro, Tirso 
de Moliny, Alarcona, Calderona i wielu innych, mniej w)71bit
nych dramaturgów Wieku Złotego [ ... ] Lope de Vega był ,poetą 
na wskroś hiszpańskim. Jego dramaturgia reprezentuje w wy
sok~m stopniu te cechy, które decydują o odrębności hiszpań
skiej literatury. Jego dzieła stanowią syntezę zasad estetycz·
nych, będących w innych literaturach produktem różnych 
epok. Silnie nasycone elementami ludowymi, są 1blisko powią
zane z życiem realnym i nacechowane śmiałym demokratyz
mem; podobnie jak w utworach innych pisarzy hiszpańskich, 
postaci z ludu mają w dziełach Vegi cechy na pozór sprzeczne 
z ich stanem: wysokie poczucie godności osobistej i honoru, 
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silną indywidualność, zdolność działania w imię szlachetnych 
ideałów (patriotyzm, umiłowanie wolności). Twórczość Vegi 
wyrasta z konkretu. Punktem wyjścia dla jego wizji artystycz
nej jest hiszpańska rzeczywistość, której barwność w przeszło
ści i teraźniejszości fascynuje poetę. Jest on w głównej mierze 
inscenizatorem i malarzem życia swego kraju, a nie filozofem. 
I pod tym w~ględem także reprezentuje charakterystyczną ce
chę literatury hiszpańskiej: jej stosunkowo niewielkie walory 
intelektualne, przy ogromnym bogactwie elementów wizual-

. nych oraz intensywności napięć emocjonalnych [ ... ] 
Twórczość sceniczna Vegi była pierwszą ,propozycją o tak 

rozległej i różnorodnej tematyce. Niewiarogodna łatwość pisa
nia pozwalała mu zaspokajać żądania publiczności, domagającej 
się nowej sztuki już po dwóch .przedstawieniach. Powielał więc 
swoje modele-arcydzieła, które wielokrotnie reprodukował, 
powtarzając zasadniczy konflikt, ale wymyślając nowe postaci 
i sytuacje. W ten sposób powstawały jego serie albo cykle ko
medii o nierównej wartości artystycznej, ale zawsze zdumiewa
jące walorami scenicznymi. Był improwizatorem, pisarzem nie
cierpliwym; nie cyzelował pracowicie swoich utworów, bo jego 
wyopraźnię atakowały ciągle nowe pomysły, zachęcające do 
produkowania komedii, składających się na jedyną w swoim 
rodzaju poetycką- kronikę pięćdziesięciu lat życia hiszpańskie
go: mniej więcej od roku 1585 do 1635, czyli najwspanialszej 
epoki w dziejach sztuki tego kraju. 

Mistrzem niedoścignionym był Lope de Vega jako poeta mi
łośd. Żaden z jego następców nie dorównał mu w sztuce wy
rażania uczuć i w portretowaniu postaci kobiecych. Transponu
jąc w komediach świat własnych uczuć, przekazał nam poeta 
swój portret kochanka i portrety niezliczonych kobiet, z który
mi w ciągu burzliwego życia obcował. 

[Z. K a r c z e w s k a - M a r k i e w i c z, 
Lope de Vega, Warszawa 1968) 

TA'NiEC 

„Narody najbardziej poważne i rozumne, jak Hiszpanie, stają 
się najbardziej płochymi, gdy poczynają się bawić" - stwier
dza Antoni de Brunei, a jeden z współczesnych historyków 
hiszpańskich wtóruje francuskiemu podróżnikowi, pisząc: „Kto 
by chciał sądzić siedemnastowieczną Hiszpanię, a zwłaszcza 
Madryt, wedle jego iskrzącej się, wybuchowej wesołości, nie 
wierzyłby, patrząc na ten lud, zajęty nieustającymi prawie za
bawami, że nękały go najcięższe niedole publiczne i prywatne, 
lecz myślałby, że raczej opływa on w dostatki i przeżywa epo
kę wielkiej pomyślności i szczęścia" [ ... ] 

Taniec śmiało nazwać można namiętnością narodową: „Nie 
znajdzież Hiszpanki, która tuż po opuszczeniu żywota matki 
nie byłaby już tancerką" - pisze Cervantes w jednej ze swo
ich komedii. Tańczy się wszędzie i tańczą wszyscy. Na dworze 
królewskim i w środowiskach arystokratycznych panowie 
i damy tańczą przy dźwiękach różnych instrumentów pawanę, 
branle, alemanę, tańce poważne, stateczne. Podczas niektórych 
procesji zawodowi tancerze i tancwki wykonują na ruchomych 
rusztowaniach rodzaj baletów o charakterze alegorycznym; 
sztuka ta przekracza niekiedy progi kościelne i przed głównym 
ołtarzem odbywa się taniec sześciu - może reminiscencja Da-
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wida tańczącego przed Arką Przymierza - która to tradycja 
do dziś zachowała się w katedrze sewilskiej. 
Przeciwieństwem tańców „szlachetnych" są tańce ludowe, 

żywe, niekiedy wręcz frenetyczne, przy wtórze gitar, tambury
nów i prztykania w palce, a których zmysłową ekspresję pod
kreślają towarzyszące im pieśni: „Czyż może zachować cnotę 
kobieta - zapytuje pewien pisarz-moralista - która w tych 
diabelskich ćwicżeniach porzuca przystojną jej powagę i skro
mność, odkrywając w skokach pierś, nogi i to, co wedle praw 
natury i sztuki winno pozostać zakryte? A co powiedzieć o 
owym wyzywającym strzelaniu oczyma, ty.m kręceniu głową 
i potrząsaniu włosami, o tych skłonach na wszystkie strony 
i minach, jakie towarzyszą sarabandzie, polvillo i innym tań
c.om?" Istotnie są to wymysły diabelskie, skoro Diabeł kulawy, 
pod ·piórem Veleza de Guevary, chlubi się, iż on to sprowadził 
na ziemię różne sposoby gubienia dusz ludzkich, wśród których 
pierwsze miejsce zajmują sarabanda i szakona. 

Lecz potępiające wyroki teologów bezsilne są wobec uroku 
tańców ludowych, które z szynków, kiermaszów i domów roz
pusty przedostają się na sceny teatralne, a nawet konkurują 
w salonach z tańcami dawnymi: „W zapomnienie idą - biada 
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Lope de Vega - szlachetne instrumenty muzyczne, podobnie 
jak dawne tańce, ustępując miejsca rozpustnym gestom i kro
kom szakony, która obraża cnotę, czystość i spokojną przystoj
ność dam". Słynny jezuita Mariana, który poświęca temu tań
cowi cały jeden rozdział swojej rozprawy o widowiskach, 
stwierdza, że „w jednym mieście . (zapewne miał na myśli Se
willę) tańczono szakonę pod·czas procesji Bożego Ciała, a nawet 
w klasztorach żeńskich". 

[M. D e f o u r n e a u x , życie codzien 
ne w Hiszpanii w W i eku Z totym, war
szawa 1968) 

* 
· Pewne tańce narodowe Europy biorą początek ze Wschodu, 
skąd przywędrowały przez Grecję i Rzym, a specjalnie daje się 
zauważyć wpływ Maurów na tańce hiszpańskie. Taniec 
hiszpański . datuje się od zamierzchłej przeszłości. Tancerki 
z Kadyksu były poszukiwane w Rzymie, cieszyły się one taką 
popularnością i sympatią, że kiedy podczas klęski głodu wy
gnano z granic miasta wszystkich literatów i oratorów, trzem 
tysiącom tancerek pozwolono zostać. Taniec dla Hiszpanów stał 
się nie tylko przyjemnością, lecz jest nieodłącżną częścią róż-
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nych ceremonii religijnych. Hiszpan tańczy przy każdej sposob
ności, a nawet na pogrzebach. 

W tańcu hiszpańskim biorą udział nie tylko nogi, jak to się 
dzieje u przeważnej większości narodów europejskich, lecz całe 
ciało, a specjalnie ręce. Kastaniety, tak popularne w Hiszpanii, 
i klaskanie w ręce mają zapewne swe źródło w Grecji. W szyst
kie tańce dzielą się na dwie grupy: klasyczne i „Flamenco". 
Samą nazwę „Flamenco" tłumaczy Havelock Ellis w książce 
„Dusza Hiszpanii": „Cyganom hiszpańskim i żołnierzom nie
chlujnym, blagierom, którzy wracali z wojny o Flandrię, nada
wano nazwę Flamenco. Nazwa ta przeszła i na pewien rodzaj 
tańca"[ ... ] 

Bolero, Fandango i Sequidilla są najbardziej typowymi tań
cami hiszpańskimi. Największym powodzeniem cieszą się dwa 
tańce: Bolero i Fandango. Ten ostatni podobny jestnieco do 
Seguidilli. Na temat Fandanga istnieje ciekawa anegdota, po
dana przez-Charlesa Davilliera ~ za prawdziwą. Oto z chwilą po
jawienia się tego tańca, Stoli~a Apostolska uznała go za niemo
ralny i dlatego zabroniła tańczyć go pod grozą wyklęcia. Aby 
dokładnie rozpatrzyć sprawę i wydać wyrok sprawiedliwy, 
zwołano konsystorz; kardynałowie chcąc naocznie przekonać się 
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o szkodliwości Fandanga, rozkazali sprowadzonej parze tance

rzy odtańczyć go. Tancerze z takim wdziękiem i temperamen

tem uczynili to, iż wkrótce ponura sala konsystorza zabrzmiała 

od okrzyków i klaskania rąk. To poważni kardynałowie, ulega

jąc czarowi Fandanga, zaczęli naśladować ruchy tancerzy. Nie 

potrzeba dodawać, iż odtąd taniec ten szybko zdobył sobie po
pularność. 

* 

Dziwnym może wydawać się fakt, że rzecz, traktującą o tań

cu, w XVI pierwszy napisał ksiądz [kanonik Jan Tabourot], 

lecz trzeba sobie uprzytomnić, iż księża byli wówczas prawie 

jedynymi przedstawicielami oświaty i oni przeważnie posiadali 

· sztukę pisania. Nic też dziwnego, że i następną książkę, która 

ukazała się pt. „Des ballets anciens et modernes" (Paris, 1682), 

napisał duchowny, jezuita Menestrier [ ... ] Książka ·kanonika 

Tabourota jest dla nas wprost nieocenionym dokumentem, tym 

bardziej, że poza opisem tańców zawiera ona zasady dobrego 

wychowania w wieku XVI. Książka ta, wydana w roku 1588„ 

była przedrukowana, a właściwie przefotografowana w 300 lat 

później. Jest ona . napisana w formie dialogu nauczyciela z. 

uczniem. Z ich rozmów dowiadujemy się, że ~,taniec ma na celu 

tlowiedzenie się, czy kochankowie nie szwankują na zdrowiu„ 

czy nie są kalekami". Po skończonym tańcu wolno pocałować 

swoją panią, aby przekonać się, „czy nie nia w ustach niemiłej 

woni, i czy ciało pani, z którą kawaler tańczył, nie ma zapachu 

zepsutego mięsa". „Tancerz nie powinien często pluć i wycierać 

nosa, a jeżeli to czyni, powinien się odwrócić i uważać, by 

chustka była czysta. Powinien być on czysto ubrany i . uważać, 

by pończochy miał dobrze podciągnięte, a obuwie czyste". Czy

tamy dalej: „Niech twoja rozmowa będzie grzeczna, przyzwoita 

i wytworna. Kiedy wyuczyłeś się poruszeń, nie patrz na własne 

nogi, aby widzieć, czy dobrze tąńczysz. Ręce powinny być 

opuszczone swobodnie, aby nie wydawało się patrzącemu, iż są 

sparaliżowane; nie gestykuluj gwałtownie. Trzymaj się prosto, 

a na twarzy twej niech będzie można wyczytać pewność siebie". 

[Taniec, monografia zbiorow a pod 
red. M. Glińskiego, Warszawa 1930) 
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