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Rozprawa Anny Kęsek-Chyży jest zwieńczeniem zainteresowań Autorki postacią Adolfa 

Marsillacha – wybitnego hiszpańskiego aktora, reżysera i autora sztuk teatralnych, którego 

działalność przypadła na okres obejmujący lata 1961–2002. 

Temat podjęty przez Doktorantkę jest nowatorski. Do tej pory, co wydaje się 

zaskakujące, badacze hiszpańscy nie poświęcili należytej uwagi Adolfowi Marsillach. 

Również w polskiej literaturze przedmiotu żaden z badaczy nie zaprezentował szerszego 

omówienia działalności tej niezmiernie ważnej postaci hiszpańskiej sceny teatralnej. 

Dysertacja Pani Anny Kęsek-Chyży uzupełnia ten brak, jednocześnie poszerzając naszą 

wiedzę. 

W pracy poddane zostały analizie życie i dokonania twórcze Adolfo Marsillacha z 

perspektywy historycznej, co pozwoliło na odniesienie jego twórczości do przemian 

zachodzących tak w hiszpańskim teatrze, jak i w społeczeństwie w drugiej połowie 

dwudziestego wieku. 

We „Wstępie” Autorka konstatuje, że projekt Marsillacha był przez niego realizowany na 

przestrzeni trzech epok najnowszej historii Hiszpanii: dyktatury generała Francisco Franco, 

transformacji ustrojowej po jego śmierci oraz demokracji. 

Anna Kęsek przedstawiła twórczość Adolfo Marsillacha, zarówno dramaturgiczną, jak i 

prozatorską oraz eseistyczną, jednakże – jak wyraźnie podkreśliła – to całokształt dorobku 

reżysera, łącznie z jego działalnością polityczną, jak i sama postać, świadomie kreowana 

przez niego na przestrzeni ponad pięciu dekad, stanowi najcenniejszy materiał do badań. 

Wpływ Marsillacha na współczesny teatr hiszpański był ogromny, jednak obecnie wydaje 

się być nieco zapomniany, co może jest ogólną cechą historii teatru. Adolfo Marsillach 



prowadził również szerszą działalność publiczną opartą o teatr, mającą na celu wsparcie 

przemian społecznych, walkę o wolność i oczywiście o utrzymanie znaczenia sceny teatralnej 

w życiu kulturalnym Hiszpanii. 

Część pierwsza pracy dotyczy okresu dyktatury frankistowskiej, podczas którego 

ukształtowała się osobowość twórcy. Adolfo Marsillach stał się osobą zaangażowaną 

politycznie nie poprzez totalną negację systemu, tylko wykorzystując do granic możliwości 

pojawiające się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, niemożliwe wcześniej, warunki 

pewnej swobody wypowiedzi. Autorka bardzo interesująco przedstawia twórczość 

telewizyjną Marsillacha i jej znaczenie dla rozszerzania granic wolności wypowiedzi, a także 

dla osiągnięcia popularności w całym kraju przez hiszpańskiego twórcę. 

Drugi rozdział stanowi analizę postaw Adolfo Marsillacha wobec procesów 

demokratyzacji Hiszpanii. Anna Kęsek zajmująco opisuje, jak początkowe zaangażowanie w 

walce o nowy model funkcjonowania teatru skończyło się szybko rezygnacją z powierzonej 

funkcji dyrektora Narodowego Centrum Dramatycznego. 

Rozdział ten kończy analiza najbardziej znanej sztuki teatralnej napisanej przez Adolfo 

Marsillacha (Yo me bajo en la próxima, ¿y Usted?). Jest to analiza szczególnie interesująca 

dla mnie jako badacza hiszpańskiej kultury popularnej. Dwójka aktorów (Concha Velasco i 

José Sacristán, którego z konieczności zastąpił później sam Adolfo Marsillach) w brawurowy 

sposób przedstawiła w formie retrospektywnych scenek historię Hiszpanii czasów dyktatury 

Franco. Utwór ma charakter rozrachunku z frankistowską pruderią i ideologią pełną 

zakłamania. Dyktatura, która krytykowana jest nie od strony politycznej, ale prywatnej, 

rodzinnej, intymnej i psychologicznej, jawi się jako zbiór mechanizmów, narzuconych z 

zamiarem kontrolowania i przewartościowania systemu wierzeń i zachowań Hiszpanów.  

Trzeba koniecznie nawiązać w tym miejscu do innego wielkiego dzieła tej samej dekady. 

Basilio Patino, w swoim dokumencie Canciones para despues de una guerra (film powstał w 

1971 roku, lecz został dopuszczony na ekrany po śmierci Franco, dopiero w roku 1976), 

pokazuje ponad 50 scenek wziętych głównie z oficjalnych kronik filmowych, z których każda 

„komentowana” jest przez piosenkę z tej samej epoki. Podobnie Marsillach wykorzystuje 

każde z rozszczepień postaci swojej sztuki, które są konsekwencją wspomnień, anegdot czy 

przypomnienia wcale nie zapomnianych, bo nieprzemijających uczuć, dla stworzenia 

retrospektywnych scenek, w których postacie te występują. W obu wybitnych dziełach realia 

lat czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych odtworzone zostały dzięki nawiązywaniu 

do znanych wszystkim elementów życia w dekadach powojennych, należących do sfery 

zbiorowej pamięci i będącej wszak udziałem wszystkich Hiszpanów – dzięki ich wspólnym 



doświadczeniom pokoleniowym. Oba dzieła cechuje także nostalgia za bezpowrotnie minioną 

przeszłością. Zarówno Ja wysiadam na następnym, a pan/pani? Adolfo Marsillacha, jak i 

Piosenki na czas powojnia Basilio Patino, zyskały przez to wymiar prawdziwego katharsis, 

gdyż – jak to bardzo dobrze podsumowuje autorka rozprawy w odniesieniu do sztuki 

Marsillacha – wartość spektaklu „wykraczała poza czysto ludyczne ramy, pozwalał on 

bowiem na zbiorowe katharsis pokolenia, które przez dekady żyło politycznie upośledzone, 

pozbawione prawa do pełnego samostanowienia o fundamentalnych aspektach własnej 

egzystencji” (str. 162/163). 

Była to także całkiem udana próba zmiany koncepcji teatru politycznego, który musiał 

odróżnić się od metaforycznej stylistyki czasów frankizmu. Trudne zdanie, którego musieli 

dokonać również polscy twórcy teatralni i kinowi po upadku komunizmu. 

Trzecia część zawiera wiele wątków. Zaczyna się od opisu współpracy Marsillacha z 

rządem socjalistycznym, następnie autorka przechodzi do omówienia inscenizacji 

realizowanych przez Narodowy Zespół Teatru Klasycznego, którym Adolfo Marsillach 

kierował, aby przejść z kolei do następnego „epizodu” politycznego w życiu bohatera 

dysertacji. 

Twórczość eseistyczna, powieściowa i przede wszystkim autobiograficzna Marsillacha 

stała się przedmiotem wnikliwych rozważań Autorki zawartych w przedostatnim, w pewnym 

sensie podsumowującym rozdziale części trzeciej rozprawy. Moim zdaniem mógłby on 

również mieć formę odrębnego rozdziału. 

Analityczna część rozprawy (obecna we wszystkich wymienionych wyżej rozdziałach) 

jest istotnym, twórczym wkładem Autorki w badanie zarówno postaci Adolfo Marsillacha, jak 

i historii kultury oraz przemian społecznych w Hiszpanii drugiej połowy dwudziestego wieku. 

Moje nieliczne uwagi krytyczne dotyczą braku dystansu do ocen i poglądów politycznych 

Marsillacha. Dzisiejsza ocena czasów rządów UCD jest zdecydowanie bardziej pozytywna 

niż ta dokonana przez Marsillacha i przedstawiona przez autorkę na stronie 150. Ocena ta 

wymaga w moim przekonaniu komentarza. Uważam także, iż bliskie kontakty reżysera z 

Adolfo Guerrą powinny być poprzedzone chociażby krótką prezentacją tej „kontrowersyjnej” 

postaci lewej strony hiszpańskiej partii socjalistycznej. 

Ponadto warto nadmienić, iż tekst rozprawy jest dobrze napisany, pracę czyta się z 

prawdziwą przyjemnością. 

Przystępując do dokonania oceny dysertacji doktorskiej Pani mgr Anny Kęsek-Chyży, 

trzeba stwierdzić, że Autorka osiągnęła postawiony sobie cel, jakim było wykazanie, w jaki 



sposób realia czasów, w których żył Adolfo Marsillach, determinowały twórczość reżysera – i 

jak jego działalność artystyczna przyczyniła się do reorientacji postaw społecznych. 

Swoje rozważania oparła Autorka na solidnej podstawie, na którą składają się źródła 

historyczne i literackie. Są to materiały zarówno archiwalne, jak i opublikowane dokumenty i 

opracowania, materiały audiowizualne oraz prasa. 

Bez wątpienia zatem można uznać, że prezentowana tu rozprawa Anny Kęsek-Chyży, 

spełnia niezbędne wymogi merytoryczne i formalne stawiane rozprawom doktorskim, wnoszę 

zatem o dopuszczenie Pani Anny Kęsek-Chyży do dalszego postępowania przewidzianego w 

przewodzie doktorskim.  

 

Warszawa, 11.06.2017 


