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z CALDERONA~ 
ogłuchnie ma pamięć! Czyż to możliwe, by we 

śnie 

Tak wiele się rzeczy zawarło? Jakże wyjść teraz szczęśli
wie 

z o.,haosu snów mych, żadnego nie przechowując w pa
mięci 

Czyż mogę snu nazwać zjawą 
Wszystkie przeżycia i wszystkie mojego losu przypadki? 
Tak do snu podobne jest szczęście i triumf karmiący nas 

~ 

~ 
~ 
'
~ 

Różnica, zaiste, nieznaczna! Któż zdola wytoczyć granicę, ~ 
Odróżnić odbicie i obraz, które jednakie są prawie? ~ 

slawą 

Że kłamstwo można za prawdę, złudę - za pewność po
czytać: 

(Zyci e snem, przełożył Edward Boy~J l 

~ 
~ 

~ 
~ 
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MARIA STRZAŁKO WA 

·C 
Don Pedro Calderon de la Barca Heano de la Barreda y Riaii.o 

urodził się w Madrycie 14 lutego 1600 roku jako syn drobnoszlacheckiej, 
urzędniczej rodziny, przez matkę związanej pochodzeniem z Nider
landami. Był więc synem Madrytu (Madrileno), podobnie jak Lope 
de Vega. [„.] Calc,leron odebrał staranne wychowanie i wykształcenie, 
najpierw w kolegium jezuickim w Madrycie, jak to podówczas było 
powszechnie przyjęte, potem na uniwersytetach w Alkali i w Sala
mance, gdzie studiował teologię, filozofię i prawo. Mając dwadzieścia 
lat ukończył studia, znany już wówczas jako autor dramatu Wóz nie
bieski (El carro del cielo), który miał rzekomo napisać w wieku lat 
trzynastu. Ten młodzieńczy utwór Calderona zachował się tylko w tra
dycji, a młody pisarz zaczął swoją karierę uczestnicząc w konkursach 
poetyckicł). odbywających się w Madrycie [„.] Sonet i oktawa, które 
Calderon z tej okazji przedstawił, zostały publicznie pochwalone przez 
najwyższy autorytet, jakim był wówczas Lope de Vega, i wydruko
wane w dziełach tego ostatniego. W roku 1622 otrzymał nawet Cal
deron trzecią nagrodę, co według Cervantesa było najwyższym odzna
czeniem dostępnym dla człowieka utalentowanego, lecz nie popieranego 

przez żadną wpływową osobę. 
Po tym konkursie poetyckim Calderon znika na szereg lat z wi

downi [.„] W tym czasie odbywa poeta służbę wojskową we Flandrii 
i w Lombardii; prawdopodobnie najpierw wybrał się w podróż do 
Flandrii, a potem - około 1630 r. - zaciągnął się tam do wojska i brał 
udział w słynnych walkach pod Bredą, które upamiętnił w dramacie 
Oblężenie Bredy (El sitio de Breda). Służba wojskowa nie przeszko
dziła mu zajmować się literaturą [.„] 

śmierć Lopego de Vega w roku 1635 była dla Calderona-dramaturga 
datą przełomową. Jego wielki poprzednik pozostawiał po sobie wolne 
miejsce naczelnego dostawcy [tekstów dla] teatrów królewskich, a pa
nujący wówczas Filip IV był szczególnym miłośnikiem, nawet fana
tykiem teatru. Calderon zobowiązuje się zaopatrywać dwór swoim 
piórem; w zamian spotyka go srereg wyróżnień i odznaczeń, jak np. 
mianowanie kawalerem św. Jakuba. Gdy w roku 1640 pisarz wyrusza 
do Katalonii dla tłumienia buntu tamtejszej ludności, król widzi nie
chętnym okiem to zaniedbywanie pióra dla miecza. Po powrocie Cal
deron otrzymuje od króla pensję w wysokości 30 guldenów; w roku 
1649 staje u szczytu sławy. Ponowne małżeństwo królewskie i przybycie 
do Madrytu drugiej małżonki, Anny Marii Austriackiej, staje się 
świetną okazją do zabłyśnięcia. Król powierza Calderonowi zorgani
zowanie uroczystości dworskich, pełnych okazałości i przepychu, któ-

5 



rych obraz utrwalił poeta w komedii Strzeż się cichej wody (Guardate 
del agua mansa). 

W roku 1651 Calderon przyjmuje święcenia kapłańskie [podobnie 
jak Lope de Vega]. Calderon, skupiony, głęboki i surowy, nadawai 
się do powołania kapłańskiego o wiele lepiej niż żywy, lekkomyślny, 

rozkochany w doczesności Lope de Vega. Jeżeli święcenia kapłańskie 

i związane z ich przyjęciem stanowiska kościelne nie przeszkodziły 

Calderonowi zajmować się nadal literaturą i teatrem, to śmierć moż
nego protektora, Filipa IV, odbiła się na tych sprawach raczej nie
korzystnie. Karol II usposobieniem różnił się bardzo od ojca· Calderona 
nie popierał, teatrem się nie pasjonował. Niemniej poeta' nie prze
stawał tworzyć dla teatrów dworskich, publicznych i kościelnych 
a śmierć jego (25 maja 1681) okryła żałobą cały naród. ' 

Dorobek pisarski Calderona jest o wiele uboższy od imponującej 
spuścizny Lopego de Vega, jednakże [ ... ] obejmuje łącznie około trzystu 
pozycji. Ustalenie tej cyfry wymagało wiele trudu, jakkolwiek fakt 
o?ublikowania Teatru Calderona jeszcze za jego życia pozwolił oprzeć 
się na konkretnych danych. Na rok przed śmiercią sam pisarz na 
życzenie hrabiego de Veraguas zestawił listę swych dramatów i miste
riów przeznaczonych na Boże Ciało, tzw. autos sacramentales. Ten 
katalog, mimo że nie wszystkie jego pozycje udało się zidentyfikować 
stanowi do dziś podstawę znajomości dramatów Calderona. Nadt~ 
odnaleziono jeszcze nieco utworów nie objętych listą - w sumie 
stanowi to 120 komedii, 80 autos sacramentales i kilkadziesiąt kró
ciutkich fars [ ... ] 

Trudno ustalić inną zasadę podziału dramatów Calderona jak 
wed_ług ~reści, a trz.eba dodać, że i to kryterium nie jest wyczerpujące, 

. pomewaz. ~~szczegol~e ka~egorie wzajemnie tu na siebie zachodzą. 
Teatr rehgIJilY, ubozszy liczebnie i mniej urozmaicony, rozpada się 

na wspomniane już autos sacramentales, dramaty biblijne (comedias 
de~ota~) i d~am~ty z życia świętych (comedias de santos). Dramaty 
świeck~e obeJmuJą. tematy mitologiczne, z historii narodowej i obcej, 
obyczaJowe: konflikty honoru i miłości, tragedie zazdrości, krwawej 
~msty, wreszcie lekkie, awanturniczo-fantastyczne komedie płaszcza 

i szpa~y. Jest to oczywiście podział zewnętrzny i niewyczerpujący. 
W~ród krótkich intermediów wyróżniają się Toreador (El toreador), 

Ru~zn:ca (El dragoncillo), Rozpacz wdowy (El pesame de la viuda), 
śmierc (La muerte). Z tematów mitologicznych interesują Calderona 
zwłaszc~a. wszelkiego rod2laju metamorfozy, przemiany tak pociągające 
"".yob~az~ię barokowych artystów: legenda o Circe i Ulissesie [ ... ], o Ku
pidyme i Psyche [. „ ], o Narcyzie, o synu Słońca Faetonie. 

Podobne wątki służą Calderonowi w komediach muzycznych [ „ .] 
Są to ~ajczęściej sztuki o charakterze widowiskowo-feerycznym, ci~

~zące się w teatrze Filipa IV nie mniejszym powodzeniem niż balety 
i opery na scenach francuskich za Ludwika XIII i Ludwika XIV. 

W sztukach historycznych z dziejów obcych rejestruje Calderon 
te spośród wydarzeń, które interesowały współczesnego człowieka. 

Błędem byłoby oczywiście doszukiwać się w sposobie ujęcia drama
tyzowanych wydarzeń prawdy historyczno-obyczajowej. Dla Calderona 
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jak i dla Lopego de Vega naczelnym postulatem jest wzbudzenie 
7.ainteresowania u widza. Stąd zupełna bezceremonialność wobec historii 
i geografii, stąd rażące nieraz anachronizmy i niedokładności. Boha~ 
terowie tych dramatów, bez względu na to, z jakiego kraju czy epoki 
pochodzą, zachowują się najczęściej właśnie jak Hiszpanie żyjący 
w XVII wieku [ ... ] Wię'kszą ścisłość historyczną zachowują dramaty 
Calderona dotyczące historii kraju · rodzinnego. Podobnie jak Lope de 
Vega, jest w nich Calderon rzecznikiem potęgi i chwały swej ojczyzny: 
[„.] Osobną dziedzinę stanowią Calderonowskie dramaty o zazdrości 
i zemście [oraz] komedie płaszcza i szpady [„.] 
• życie snem, kilkakrotnie tłumaczone na język polski i grane na 

polskich scenach wywoływało często głosy protestu przeciwko nie
ścisłościom tzw. kolorytu polskiego. Nie ulega wątpliwości, że Cald.eron 
wykazał w tym dramacie nieznajomość polskiej historii i geografii 
i że splątał w nim niezręcznie fakty i imiona dotyczące Rosji, Polski 
i samej nawet Hiszpanii. Uważny czytelnik, śledzący te dane z podręcz
nikiem historii w ręku, może wprawdzie dojść do przekonania, że nawet 
w błędach rzeczowych Calderona kryją się dalekie echa panujących 
w XVII wieku na europejskim Wschodzie stosunków, ale nie to jest 
w tym wypadku najważniejsze [„.] Powodzenie tego [dramatu] wy
nika niewątpliwie z faktu, że nadaje się on do najróżniejszych inter
pretacji i komentarzy. Jego misterna, wielowarstwowa budowa pozwala 

je odczytywać na wiele sposobów. 
[Historia ttteratury hiszpańskiej , Ossolineum 19661 

VELASQUEZ, 

PORTRET 
FILIPA IV 



TEATR NlSZPANSKI 
WIEKU ZŁOTEGO 

• BUENJ{ETIJ{O • 

Filip IV otoczył artystów dramatycznych i teatr opieką, udzie
lając im wszechstronnego poparcia. Sam będąc namiętnym miłośnikiem 
sztuki dramatycznej, nie ograniczał zresztą swego mecenatu jedynie 
do dziedziny teatru. Popierał w ogólności sztuki piękne [ ... ] 

Teatr stanowił ulubioną rozrywkę króla. Według tradycji sam 
Filip IV miał być autorem szeregu sztuk dramatycznych. Chętnie 

otaczał się pisarzami, omawiał z nimi plany ich komedii, a nieraz 
w kole dworzan organizował improwizowane przedstawienia, w któ
rych sam brał udział [ ... ] Żeby ocenić nowość stosunku Filipa IV 
do sztuki dramatycznej, należy zdać sobie sprawę, że aż do jego cza
sów etykieta zabraniała królowi jawnie uczęszczać do teatrów. Bywał 
więc król incognito w teatrach publicznych - de la Cruz i del Prin
cipe, a do swojego prywatnego użytku kazał zbudować teatr w rezy
dencji Buen Retiro w pobliżu Madrytu. Był to teatr wyłącznie dworski, 
dostępny jedynie dla osób przez dwór zaproszonych [ ... ] 

Sala teatralna w Buen Retiro była ze wszystkich stron zamknięta 
i pokryta dachem. Przeznaczona dla widza część sali była niezbyt 
obszerna, za to znacznie rozleglejsza stała się scena, wyposażona w róż
norodne maszyny, które umożliwiały wystawienie skomplikowanych 
pod względem technicznym widowisk. Tylną ścianę sceny można było 
odsunąć. Otwierała się wtedy perspektywa na ogrody, co dawało -
poza widokiem - duże możliwości rozszerzenia sceny [„.] Skłonność 

d.o wystawności i przepychu, jaką odznaczał się Filip IV, znalazła 

swój wyraz także w formie przedstawień. Troską króla było dostoso
wanie kostiumów do charakteru ról oraz zmodyfikowanie dekoracji 
w sensie zarzucenia umowności, a podniesienia realizmu. Lubował się 

Filip IV w olśniewających efektach scenicznych i wymagał od pisarzy 
dramatycznych tworzenia spektakli o charakterze operowym. Mnożą 

się w tym czasie sztuki, których głównym celem wydaje się wyko
rzystanie maszyn scenicznych i efektów dekoracyjnych. Król zaan~a
żował do prac dekoratorskich uzdolnionego konstruktora maszyn sce
nicznych Włocha Cosme Loti, którego sztuka dorównywała technice 
maszyn operowych używanych w XIX wieku [ ... ] Nie szcz~dzono ko
sztów ani trudu, by olśnić widza i zadziwić go niezwykłością i prze
pychem widowiska. W prz€dstawieniu sztuki Calderona Trzy naj
większe · dziwy (Tres mayores prodigios) brały udział jednocześnie trzy 
trupy aktorskie. Scena była podzielona specjalnymi przegrodami z de
sek na trzy części, a w każdej z nich działał skomplikowany mecha-
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nizm sceniczny, służący do uświetnienia przedstawionych dziejów 
mitologicznych: Jazona, Tezeusz.a i Herkulesa [ ... ] 

Niemal wszystkie przedstawienia urozmaicano za Filipa IV śpie
wem i tańcem. Niektóre więc widowiska stanowiły swego rodzaju 
opery, jak np. całkowicie do śpiewu przeznaczona sztuka Calderona 
Purpura róży (La purpura de la rosa), opaTta na legendzie o mitycznym 
Adonisie, a napisana na uroczystość zaślubin króla francuskiego Ludwi
ka XIV z infantką Marią Teresą. Prócz takich widowisk o charakterze 
wizualno-operowym repertuar teatru Buen Retiro zawierał oczywiście 
także przedstawienia innego typu. Grywano tam m.in. również sławne 
hiszpańskie awanturnicze komedie „płaszcza i szpady" (de capa Y de 
spada), nie wymagające niemal żadnych dekoracji. Przeważał jednak 
przepych wystawy, dbałość o efekty wzrokowe i niespodzianki, cha
rakterystyczne dla teatru królewskiego, a w ogólności nadające ton 
teatrowi hiszpańskiemu drugiej połowy XVII wieku[ ... ] 

Widowiska dworskie nie były jedyną dziedziną działalności Fili
pa IV jako mecenasa sztuki dramatycznej. Interesował się on także 
autorami sztuk. Spośród licznych współczesnych dramaturgów umiał 
wybrać jednostki najbardziej utalentowane i chętnie się nimi ota
czał [ ... ] Poważnie wzrasta wówczas liczba piszących sztuki teatralne. 
Trudno nawet obliczyć, ile sztuk w ogóle napisano, ze względu na to, 
że w druku ukazała się tylko mała część nowości dramatycznych. 
[ ... ] Autorzy marzą o wystawianiu sztuk w Buen Retiro. [Dyrektorem 
teatru w Buen Retiro zostaje kapelan honorowy Filipa IV, don Pedro 
Calderon de la Barca]. 

TEATR NA WODZIE W BUEN RETIRO 



• 
ZYCIE SNEM 
Życie snem splata w misterną całość dwa główne tematy: poe

tycko-baśniowy motyw życia porównanego do snu, rozszerzony o pers
pektywy zagadnień poznawczych (różnice między snem i jawą) żywo 

dyskutowanych w XVII wieku, oraz symboliczny temat walki czło

wieka przeciw przeznaczeniu [.„] Te tematy są wplecione w intrygę 

sensacyjną, o makabrycznym posmaku historii Kaspra Hausera, czło

wieka wychowanego od dziecka w odosobnieniu i w więzieniu, a rów
nocześnie w intrygę typowo hiszpańskiej komedii płaszcza i szpady, 
operującej takimi efektami, jak miłość, zdrada, pościg w przebraniu 
za niewiernym, odnalezienie go i wreszcie małżeństwo. 

Bohater Calderona, królewicz Zygmunt, choć dorosły, zaczyna życie 
na nowo, gdyż był poprzednio odcięty od świata i życia. Jednocześnie 

staje wobec zagadki bytu, gdyż skutkiem kilkakrotnych uśpień i prze
budzeń nie umie odróżnić snu od rzeczywistości. To założenie rozwinął 
poeta w dwu motywach literackich, występujących we współczesnej 

i wcześniejszej literaturze światowej. Są to: motyw ciemnicy i motyw 
napoju sennego, względnie motyw uśpienia za pomocą tego napoju. 
Jednak w stosunku do ewentualnych swoich źródeł wykazał Calderon 
zupełną samodzielność w rozwinięciu i wykorzystaniu tych motywów 
w swojej sztuce [ ... ] 

Motyw zamknięcia w ciemnicy lub w ogóle odosobnienia od świata 
mógł Calderon znaleźć w legendach o Buddzie, opracowanych w po
łowie VIII wieku przez św. Jana Damasceńskiego jako legenda o świę
tych Barlaamie i Jozafacie. Wykorzystał ją m.in. Lope de Vega w swym 
dramacie Barlaam y Josafat (1611) [ ... ] Również wscho::lniego pocho
dzenia jest literacki motyw uśpienia za pomocą napoju nasennego. 
Występuje on w jednej z Baśni z tysiąca i jednej nocy [ ... ] Analo
giczny pomysł uśpienia występuje kilkakrotnie w Decameronie Boc
cacia (m.in III, 8), w prologu do Poskromienia złośnicy Szekspira 
i w polskim dramacie Baryki Z chłopa król. W nowszych czasach 
wykorzystał go Fredro w Panu. Jowialskim. Zazwyczaj służył ten mo
tyw do efektów komicznych, tym więcej, że napój nasenny był nieraz 
po prostu tylko alkoholem spożytym w nadmiernej ilości. 

Wśród różnorodnych opracowań motywu etapem ważnym dla Cal
derona jest wersja listu humanisty Vivesa (1492-1540) do księcia 

de Bejar. Wyciąga on z tego dotąd humorystycznie traktowanego 
efektu poważniejsze wnioski. Vives przypisuje fantazję kalifa Bag
dadu - księciu . Burgundii, Filipowi Dobrem.u. Książę widząc raz na 
ulicy pijaka każe go przenieść do pałacu i przebrać w wytworne szaty. 
Zbudzony pijak spędza dzień jako książę, po czym ponownie się upij a 
i zapada w głęboki sen. żart ten służy księciu - i tu jest nowość 

tej wersji - do zademonstrowania marności życia, o której poprzednio 
rozmawiał z przyjaciółmi. Tradycyjna anegdota pogłębia się więc 

w tym wypadku o filozoficzną konkluzję. 
W schyłkowej literaturze średniowieczne} porównywanie życia du 
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snu jest niezmiernie częstym motywem. Nie brak go też, choć w in
nym ujęciu, w tak ufnej w siły człowieka, tak rozkochanej w życiu 

literaturze renesansu. Jest to wreszcie ulubiony temat hiszpańskiej 

sztuki i poezji, typowy temat barokowy [„.] 
Kunsztowny, wyszukany i koturnowy [„.] jest język Życia snem. 

Calderon pozostaje w tym dramacie pod wpływem „kultyzmu'', co nie 
zawsze daje się zaobserwować w jego teatrze, nawet bez względu na 
chronologię poszczególnych sztuk. 

Kultyzm występuje już u poety Fernando Herrery (1534-1597) . 
Manierę tę podejmuje ok. r. 1609 poeta Gongora, lecz nadaje jej nieco 
inne zabarwienie. Chodzi mu już nie tyle o wzbogacenie języka, ile 
o stworzenie języka zamkniętego, niedostępnego dla ogółu. Jedną 

z cech kultyzmu jest latynizacja składni. W ogóle jest to język prze
znaczony dla ludzi wykształconych, los cultos, stąd jego nazwa -
culteranismo [„.] Inwersje, transpozycje, nadużywanie składni ablativus 
absolutus, parafraza, metafora, hiperbola, długie okresy zdań, a w nich 
częste otwieranie nawiasów, gwałtowne antytezy, popisywanie się kla
syczną erudycją i mitologią - oto główne cechy kultyzmu [„.] Calderon 
w swym kultyzmie jest raczej bliski Herrery (wyszukanie) niż Gongory 
(umyślna niejasność). Najczęściej gromadzi synonimy i antytezy lub 
też posługuje się trudną na pierwszy rzut oka do odgadnięcia prze
nośnią [„.] 

[Życie snem] wg Bibliografii Estriechera miał tłumaczyć w 1826 r . 
Adam Tomasz Chłędowski pt. Wladyslaw królewicz polski. Edward 
Boye miał widzieć w Bibliotece Teatru Lwowskiego rękopis przekładu 
tegoż dramatu, a przypisywał go aktorowi z trupy Kamińskiego, Rut
kiewiczowi. [Życie snem] wystawiał istotnie Kamiński w r. 1826. 
Estriecher wspomina nadto o przekładzie R. Berwińskiego, lecz, jak 
dotąd, nie udało się odnaleźć śladów takiego tłumaczenia. że sztuka 
była w Polsce znana około r. la30, świadczy artykuł Leona Zienko
wicza, zamieszczony w „Pamiętniku dla Płci Pięknej" (1830), gdzie 
autor podając krótkie jej streszczenie jednocześnie ostro krytykuje 
jej tzw. polski egzotyzm. 

Pierwszym zachowanym przekładem [Życia snem na język polski] 
wydaje się być duży fragment I aktu, ogłoszony przez Edwarda Dem
bowskiego w „Przeglądzie Naukowym" w r. 1842. W roku 1883 przekład 
nieco skrócony i w uproszczonej formie wierszowej (niemal wyłącznie 
8-zgłoskowiec) dał Józef Szujski [„.] Przekład Edwarda Boye, dokonany 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym drugą wojnę światową jest 
próbą śmiałą i stosunkowo nową, gdyż w okresie od iVersji Szujskiego 
(1883) do 1936 nikt nie próbował tłumaczyć tej sztuki na język polski 
z wyjątkiem małych fragmentów przełożonych przez Barbarę Zan, która 
zresztą ogłosiła tylko jedną scenę, szóstą, z pierwszego aktu w roku 
1927 w nrze 16 czasopisma „Myśl Narodowa". 

Sztukę, graną w r. 1826 przez trupę Kamińskiego, w sto dziesięć 

lat później wystawił dyr. W. Horzyca we Lwowie, w przekładzie 

E. Boye (1936), a ponownie w Toruniu w pierwszych latach po vtyzwo
leniu spod okupacji hitlerowskiej. 

[M. strzałko w a, Wstęp do wyd. życta snem, BN, Wrocław 1956) 
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z. CALDEROJ\JA 
W jednym dniu slońce się chmurzy 
N a niebie i znowu blyszczy; 
W jednym dniu trony się burzy 
I znowu stawia ze zgliszczy; 
W jednym dniu wojska się niszczy; 
W jednym dniu na oceanie 
Pogoda po huraganie; 
W jednym dniu człowiek się rodzi 
I umiera; 

[Alkad z Zalamet, przełożył Edward PorębowiczJ 

Wszystko przecież zależy od tego, jaki krqg dzialania zakreśla sobie 
geniusz, jakie elementy tworzywa gromadzi. Sklania go do tego częś
ciowo wewnętrzny przymus i wlasne przekonanie, częściowo także 
naród i stulecie, dla których ma tworzyć. W tym względzie oczywiście 
tylko sam geniusz umie utrafić w sedno, tworząc dziela, które przy
noszą mu zaszczyt, radują wspólczesnych i jednocześnie pomagają im 
w dalszym rozwoju. Chcqc bowiem skupić szerszy promień świat!a 
w soczewce swego narodu, umie wykorzystać wszystkie wewnętrzne 
i zewnętrzne korzyści, a jednocześnie, i to z nadwyżką, zadowolić 
odbiorców. Przypomnijmy sobie Szekspira i Calderona! Najwyższy try
bunal estetyczny nie znajdzie u nich żadnego blędu, a jeśliby jakiś 
dociekliwy krytyk uparcie oskarżal ich z powodu pewnych fragmen
tów, pokazaliby z uśmiechem obraz owego narodu i czasów, dla których 
tworzyli, i nie tylko zyskaliby przez to wyrozumialość, lecz zdobyli 
także wawrzyny za to, że tak szczęśliwie umieli oddać swą epokę. 

Goethe 

[Ob;aśnienia do Kuzynka mistrza Rameau , 1805. Goethe i Schiller o dramacie 
i teatrze, Przełożyła Ołga Dobijanka. Wrocław, 1959] 

Poezja ta może poslużyć za dowód, iż najpierwszy z poetów hisz
pańskich, Calderon, nie byl tak zupelnie poetą w duchu inkwizycji, 
jakoby sądzić można i jak sądzono z niektórych jego bardziej znanych 
utworów. Mnie się wydaje, że geniusz taki jak Calderon nie mógl być 
w żaden sposób slużalcem lub stronnikiem inkwizycji i arystokracji , 
a może nawet bym zdolal okazać, że miejsca w Calderonie wskazywane 
jako dowód jego zlych dqżeń są tylko wyszydzeniem tych dążeń, nie 
zaś ich apoteozą. Pamiętajmy, że Calderon owijać musial swe myśli 
w przenośnie, bo pisal pod jarzmem cenzury, i to srogiej cenzury. 

Edward Dembowski 

(Tygodnik Literacki", 1843] 



Prawie wszyscy krytycy zgadzają się jednomyślnie, że „Zycie 
snem" jest dziełem mistrzowskim Calderona, jest jego arcydziełem. 

Rozgłos ten zawdzięcza ono niewątpliwie swej tend!!ncji filozoficzno
-moralnej [„.] Lista, gruntowny krytyk hiszpański przypomina, że 

bajkę do tego dramatu zaczerpnął poeta z „Tysiąca i jednej nocy" i że 

chciał w niej przedstawić dwie najważniejsze sytuacje życia ludzkiego: 
ułudę i doświadczenie [„.] Nie brak tu podobieństwa z „Hamletem". 
Oba te dzieła przedstawiają odwieczną walkę człowieka z hydrą zwąt
pienia, oba są płodem skeptycyzmu. Zygmunt tak clobrze wqtpi jak 
Hamlet. 

Julian Adolf Swięcicki 

{Najznakomitsi komediopisarze hiszpańscy, Warszawa , IBBIJ 

Byloby pomyłką chwytać calderonowskich ludzi za słowa, z któ
rymi oni się nie liczą. To nie Szekspir, gdzie każdy zwrot wykrada 
część duszy człowieka, który go wypowiada, tutaj dusze wyłaniają 

się jak widma z czarnoksięskich oparów. Z przemian, jakie w nich 
zachodzą, gwałtownych i niespodzianych, jakby rzeczywiście były grą 

mgly i wiatru, układa się dziwna i wzniosła opowieść o czlowiek1l, 
który przełamał swój los. 

„Zycie snem" [Calderon pisał] wszystkim, co się w nim kryla: na
miętnością, niepokojem, żarem młodości i goryczą rozczarowania, woj 
ną, w której brał udział, i ciszą zakrystii, w której nadszedł czas 
myśleć o życiu jako o przygotowaniu do śmierci. Wyrażał w tym 
dramacie swą patetyczną ojczyznę we wszystkich symbola.ch jej cnót 
i błędów. ___ J 

Jan Parandowski 

{Kiedy bylem recenzentem, Warszawa 19631 
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Trzeba na nowo odczytać Calderona. Ten niezwykły poeta przy
pomina w niejednym Cervantesa. Częściej niż on ucieka w idealne 
krainy - tym razem religijne - ale co chwila wystrzela plamieniem 
realizmu tak ostrego i tak wspaniałego, na jaki tylko zdobyć się po
trafi hiszpański „zloty wiek". Realizm ten nie kończy się na „Alkadzie 
z Zalamei". „Zycie snem", najwyższe osiągnięcie hiszpańskiego dramatu, 
dorównuje przecież „Hamletowi" także realizmem, nie tylko wymiarem 
problematyki - całkiem laickiej! Chyba zupełna ślepota filologiczna 
mogla przypisać Calderonowi tezę, że życie jest snem, tezę fanatycz
nego idealizmu szalejącego w hiszpańskiej mistyce. Warto znów prze
czytać „Zycie snem", by dostrzec rzecz oczywistą: że cały dramat 
narasta wokół przełamywania tej właśnie tezy - w obronie realizmu 
poznawczego. Przełamywania i przełamania, jakim jest zwycięstwo 

Zygmunta nad sobą, przełamania, które zasługuje na światła naszej 
sceny nie mniej niż „Hamlet", nie mniej niż „Faust". 

A fakt, że myśl o fikcyjności życia rodzi się w duszy Zygmunta, 
gnijącego od dzieciństwa w więziennym lochu, jakże jaskrawe rzuca 
światło na wielkie więzienie, gdzie żyje Calderon i gdzie Cervantes 
pisze swoje ulotne intermedia. Wielkie więzienie inkwizycyjnej Hisz
panii. Pustynny, jałowy kraj ciemnoty i tyranii, nędzy i dogmatu, 
w którym tylko żywiołowy ludowy optymizm Vegi, Maliny czy Castra 
broni przed tragicznym sylogizmem Rosencrantza o Danii i o świecie. 

Konstanty Puzyna 

{To, co teatralne, Warszawa 1960] 
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z FILOZOFII xVn w. 
PODSTAWY PEWNOŚCI W POZNANIU 

Z przyczyny, iż zmysły nasze zawodzą nas niekiedy, przyjąłem, 

że żadna rzecz nie jest taka, jak one nam przedstawiają. Ponieważ 

zaś istnieją ludzie, którzy się mylą w rozumowaniu. nawet odnośnie 
do najprostszych przedmiotów geometrii i wyciągają z nich mylne 
wnioski, pomyślawszy przy tym, iż ja jestem podległy błędom równie 
jak każdy inny, odrzuciłem jako błędne wszystkie racje, które wzią
łem poprzednio za dowody. Wreszcie, uważając, że wszystkie te same 
myśli, jakie mamy na jawie, mogą nam przychodzić wówczas kiedy 
śpimy, zasię wówczas żadna z nich nie jest prawdziwa, postanowiłem 
założyć, iż wszystko, co kiedykolwiek dotarło do mego umysłu, nie 
bardziej jest prawdziwe niźli złudzenie senne. 

DESCA RTES 
(1596-1650) 

[Przeł ożył T. Boy-Żeleński ] 



O CZYM MOŻNA W ĄTPIC 

W jakiż sposób można by zaprzeczyć, że te właśnie ręce i całe 

to ciało moje jest? Musiałbym chyba siebie porównać do nie wiem 
jak szalonych, których mózg tak jest osłabiony przez uporczywe wy
ziewy czarnej żółci, że stale zapewniają, iż są królami, podczas gdy 
są bardzo biedni, lub że są odziani w purpurę, gdy tymczasem są 

nadzy, albo :ie mają głowę z gliny, albo :ie całe ich ciało jest dzba
nem, lub że są wydęci ze szkła. Ale to są właśnie szaleńcy i ja bym 
się wydawał nie mniej szalonym, gdybym sobie ich wziął za przykład. 

Doskonale - to tak jak gdybym sam nie był człowiekiem, który 
ma zwyczaj w nocy spać i który we śnie doświadcza tego samego, 
a nawet rzeczy jeszcze mniej prawdopodobnych niż owi szaleńcy na 
jawie. Jak często w nocy każe mi sen wierzyć w rzeczy zwyczajne, 
jak np. że tu jestem, że jestem ubrany, że siedzę przy ogniu, a tym
czasem leżę w łóżku rozebrany. Lecz przecież teraz całkiem pewnie 
na jawie patrzę na ten papier, ta głowa, którą poruszam, nie jest 
we śnie pogrążona. Rękę tę wyciągam przed siebie z rozmysłu i ze 
świadomością i mam w niej czucie; tak wyraźnie nie przedstawiałoby 
się t.o śpiącemu. A jednak przypominam sobie, że podobne rozważa
nia zwiodły mnie innym razem w snach. Gdy. o tym myślę uważniej, 
widzę tak jasno, że nigdy nie można na podstawie pewnych oznak 
odróżnić jawy od snu, iż ogarnia mnie zdumienie i to zdumienie 
właśnie utwierdza mnie w mniemaniu, że śnię [ ... ] 

I nie inaczej jak więzień, który we śnie cieszył się wyobrażoną 

wolnością, gdy go później ogarną wątpliwości, czy nie śpi, obawia się 
obudzenia i długo nie otwiera oczu, aby nie spłoszyć ponętnych 

marzeń, tak też i ja dobrowolnie powracam do dawnych mniemań 
i lękam się przebudzenia, w obawie, aby następującej po cichym 
spoczynku pracowitej jawy nie wypadło mi spędzić w nieprzeniknio
nych ciemnościach poruszonych właśnie trudności, a nie świetle. 

DESCARTES 

MEDYTACJE 

„Ja jestem, ja istnieję" musi być prawdą, ilekroć je wypowiadam 
łub pojmuję umysłem. Jednakże jeszcze niedostatecznie rozumiem, 
kim jestem ja sam, ja, który teraz już koniecznie istnieję; muszę 
więc uważać, abym przypadkiem czegoś innego nierozważnie nie 
wziął za siebie i tym sposobem nie popadł w błąd nawet w tym 
poznaniu, które uważam za najpewniejsze i najbardziej oczywiste 
ze wszystkich [ ... ) 

Ja jestem, ja istnieję; to jest pewne. Jak długo jednak? Oczy
wiście, jak długo myślę [ ... ] Jestem więc rzeczą prawdziwą i na
prawdę istniejącą; lecz jaką rzeczą? Powiedziałem - myślącą. 

DESCA RTES 

[Przełożyli M. i K . Ajdu k iewiczow ie ) 

20 

STAN NATURALNY I KORZYŚCI ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

A chociaż chciała sama natura, aby istniało między ludźmi pewne 
pokrewieństwo, na mocy którego byłoby rzeczą niegodziwą drugiemu 
człowiekowi szkodzić, a przystoi raczej każdemu oddawać siebie dla 
korzyści innych, to jednak wśród tych, co żyją wobec siebie w wol
ności naturalnej, pokrewieństwo to wywiera nader niewielki wpływ, 
tak że każdy człowiek, który nie jest naszym współobywatelem, czyli 
względem którego żyjemy w stanie naturalnym, winien uchodzić nie 
:za wroga wprawdzie, ale za przyjaciela niepewnego. Powód tego jest 
taki, że ludzie nie tylko jak najbardziej mogą, ale z różnych prZYczyn 
również chcą bardzo często wyrządzać sobie wzajem szkody. Bo też 

niektórych popycha do krzywdzenia innych znieprawiony charakter 
albo żądza władzy, lub żądza posiadania zbytku: inni, chociaż skrom
nego charakteru, chwytają jednak za broń, w tym zamiarze, aby 
ocalić się i nie dać się ubiec innym. Wielu pobudza do walki po
żądanie tych samych rzeczy, innych konflikt charakterów. Dlatego też 
w owym stanie plenią się ledwie nie wieczne podejrzenia, nieufność, 

21 



chęć nadszarpnięcia sił cudzych, pragnienie uprzedzenia innych lub 
pomnożenia sił własnych dzięki zgubie drugich. Jak tedy jest cechą 
człowieka szlachetnego kontentować się tym co ma, drugich nie na
pastować i nie porywać się na rzeczy cudze, tak jest cechą człowieka 
ostrożnego i dbałego o własną pomyślność uważać wszystkich ludzi za 
przyjaciół, ale tak jednak, jakby mogli niebawem stać się wrogami. 

LUDZIE SĄ RÓWNI 

Zobowiązanie do uprawiania wraz z innymi ludźmi życia społecz
nego w równym stopniu wiąże wszystkich ludzi i nikt nie może 

bardziej niż kto inny gwałcić praw naturalnych w stosunku do dru
giego człowieka. I nie brak jest znanych powszechnie racji oświetla
jących tę równosc: bo też wszyscy wywodzimy się z tego samego 
pnia i w ten sam sposób rodzimy się, żywimy i umieramy [„.] 

SAMUEL PUFENDORF 
(1632-1694) 

!Przełożył L . Kołak owski) 

POSŁUSZEŃSTWO 

Według prawa. natury wszyscy mają prawo do oporu w celu 
uchronienia się przed krzywdą . [ ... ] Ale po ustanowieniu społeczności 
obywatelskiej, w celu zabezpieczenia spokojnego życia, państwo nie
zwłocznie nabywa w stosunku do nas i naszego majątku wyższe prawo 
w zakresie, w jakim to jest koriieczne dla wymienionego celu. Pań
stwo może zatem zabronić ogółowi wykonywania prawa do oporu 
ze względu na pokój publiczny i porządek. Nie ma wątpliwości, że 

państwo chciało tego zabronić, gdyż inaczej nie mogłoby osiągnąć 

swych celów. Gdyby bowiem nadal miało przysługiwać ogółowi prawo 
do oporu, nie byłoby wówczas państwa, tylko wielka ilość nie zor
ganizowanych · ludzi, Jak u Cyklopów. 
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HUGO DE GROOT 
(1583-1645) 

!Przełożył R. Bierza nekJ 

TRAKTAT TEOLOGICZNO-POL'ITYCZNY 

Z podstaw państwa wynika w sposób najoczywistszy, że ostatecz
nym jego celem nie jest panowanie ani utrzymywanie ludzi w strachu 
i narzucanie im cudzego prawa, lecz przeciwnie - wyzwolenie każ
dego od strachu, aby żył w możliwie największym bezpieczeństwie, 
tzn. aby zachował w pełni swe prawo naturalne do istnienia i dzia
łania bez szkody dla siebie samego albo dla innych. Nie jest to, po
wiadam, celem państwa, aby z istot rozumnych przemienić ludzi 
w zwierzęta lub automaty, lecz przeciwnie - sprawić, by ich umysły 
i ciała należycie mogły spełniać swoje czynności, by ludzie posługi
wali się rozumem wolnym oraz by nie walczyli ze sobą nienawiścią, 
złością lub podstępem i nie żywili wobec siebie usposobienia wrogiego. 

SPINOZA 
(1 632-1677) 

[Przetożyl L. K ołakowski) 



OBROTY DZIEJOW IMPERIOW MAJĄ SWOJE PRZYCZYNY 
SZCZEGOLNE, KTORYCH KSIĄŻĘTA POWINNI DOCIEKAĆ 

Ponieważ zaś we wszystkich sprawach jest coś, co je przygoto
wuje, co powoduje ich podejmowanie i co sprawia, że zostają do
konane z powodzeniem, tedy prawdziwa wiedza historyczna polega 
na dostrzeganiu we wszystkich czasach owych utajonych dyspozycji, 
które przygotowały wielkie przemiany, oraz doniosłych trafów, które 
sprawiły, że doszły one do skutku. 

W istocie, nie wystarczy oglądać tylko to, co się ma przed oczy
ma, tj. brać pod uwagę te wielkie wydarzenia, które decydują nagle 
o losach imperiów. Kto chce do głębi zrozumieć rzeczy ludzkie, musi 
spoglądać na nie z większej wysokości: trzeba, by śledził skłonności 

i zwyczaje, mówiąc krótko - charakter, i to zarówno ludów panują
cych w ogóle, jak i w szczególności książąt, a wreszcie wszystkich 
ludzi nieprzeciętnych, którzy dzięki doniosłości roli, jaką mieli ode-
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grać w świecie, wpłynęli w dobrym czy w złym na przemiany państw 
na losy powszechne [ ... ] 

W istocie w owej grze okrutnej, w której ludy współzawodniczyły 
o panowanie i potęgę, ten, kto przewidział z większego oddalenia, kto 
najlepiej się przystosował, kto wytrwał najdłużej w wielkich wysił
kach i, wreszcie, kto umiał najlepiej podążać naprzód lub też naj
lepiej się urządzić stosownie do zbiegu okoliczności, ten odnosił w koń
cu korzyść i zmuszii.ł sam los, by służył jego celom. 

Tak więc, niech Wasza Wysokość nie ustaje w badaniu przyczyn 
wielkich przemian, _ nic bowiem nie przyda się tak bardzo wykształ
ceniu Waszej Wysokości: ale niechże ich szuka przede wszystkim 
w kolejach wielkich imperiów, gdzie wielkość wydarzeń czyni je bar
dziej wyczuwalnymi. 

JACQUES-BENIGNE BOSSUET 
(1627-1704) 

[Przełożył J. GuranowskiJ 



O, blądzi 
świat, gdy nielitośnie sądzi 
Krzywdę; niech podłym nie glosi 
Człowieka, co wstyd swój znosi, 
Lub niech go usprawiedliwi, 
Gdy się mści. -
[„.] 
Jakież kiedy trybunały 
Na niewinnych się miotały, 
Nie podstawiając przyczyny 
Sądom, katując bez winy, 
Bez zbrodni wydając wyroki? 
O, prawa świata nieprawe 
Ze ja, jak który z opoki 
Stawiałem uczciwą sławę, 

Nie wiem dziś, czym jest zhańbiony! 
I że honor mój dziś brudzą 
Cudze plamy winą cudzą, 
Ze mej panem czci jest drugi, 
Podczas gdy c~dzej f.asługi 
IY1l..4- ~ ~'( AM.t- r"e.v.i+o., · 

(Tajna krzywda - skryta zemsta przełożył Edward Porębowicz] 
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W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

PEDRO CALDERON DE LA BARCA - „ŻYCIB SNEM" 
MOLIER - „SKĄPIEC" 

JULIUSZ SŁOWACKI - „SEN SREBRNY SALOMEI" 

W PRZYGOTOWANIU 

ALEKSANDER FREDRO - „ZEMSTA" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ 

KAREL CAPEK - „MATKA" 
OSCAR WILDE - „WACHLARZ LADY WINDERMERE" 

M. Strzałkowa 

Ca!deron 

W PRZYGOTOWANIU 

ARYSTOFANES - „SEJM KOBIET" 

SPIS TRESCI 

Teatr hiszpański wieku ziotego 

„Zycte snem" 
[O Calderonie} 

z fHozoftt XVII wteku 

Repertuar . 

Str. 

5 

8 

10 

15 

19 

28 

z Ca!derona . 3, 14, 18, 26, 27 

INSPICJENT: PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: 

JANUSZ ŁOZA ZOFIA HEJNE 

SUFLER: PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 
KAZIMIERZ CHORĄŻAK MIECZYSŁAW WOJCZY1'1SKI 

SWIATŁO: SZEWSKIEJ: 
KAZIMIERZ PIĄTEK 

MIKOŁAJ BRATASZ 

REALIZACJA DŻWIĘKU: 
HUBERT BREGUŁA MODELATORSKIEJ: 

ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 

BRYGADIER SCENY: 
ANTONI KOŁACZEK STOLARSKIEJ: 

MICHAŁ PRAJSNER 
KIEROWNIK TECHNICZNY: 
MlROSŁA W DZIKI MALARSKIEJ: 

KIEROWNICY PRACOWNI: 
TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 

KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ: TAPICERSKIEJ: 

WANDA PRECKAŁO RYSZARD TKACZYK 

KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ : SL USARSKIEJ: 

JOZEF PRECKAŁO RYSZARD MOSTOWICZ 

Cena zł 4,-

WDN Zam. 719/67 - 400 -D-8/1070 
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