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Maria Strzałkowa 

CALDERON 

Don Pedro Calderon de la 
Barca Henao de la Barreda y 
Riano urodził się w Madrycie 
14 lutego 1€00 roku jako syn 
drobnoszlacheckiej urzędn.i

czej rodziny, przez matkę 

związanej pochodzeniem z Ni
derlandami. Był więc synem 

Madrytu, p :::dobnie jak Lope de Vega, podobnie 
jak on rodzinną tradycją sięgającym w górską 

dolinę Carriedo w Kastylii, skąd Calderonowie 
przybyli d·o stolicy. Mimo że ojca stracił młodo 

(mając lat 15), odebrał staranne wychowanie 
i wykształcenie, najpierw w kolegium jezuick;m 
w Madrycie, jak to podówczas było powszechnie 
przyjęte, potem na uniwersytetach w Alkali 
i w Salamance, gdzie studiował teologię, filozo
fię i prawo. Mając dwadzieścia lat ukończył stu
dia, znany już wówczas jako autor dramatu 
„Wóz niebieski" (El carro del cielo),który miał 
rzekomo napisać w wieku lat trzynastu. T en 
młodzieńczy utwór Calderona zachował się tyl
ko w tradycji, a młody pisarz zaczął swoją k :i
rierę uczestnicząc w konkursach poetyckich, od
bywających się w Madrycie ku czci różnych 

świętych: najpierw Izydora wieśniaka - patro
na Madrytu, którego sławił też Lope de Veg1, 
potem św. Teresy, Ignacego i Frnnciszk3 Ksawe
rego. Sonet i oktawa, które Calderon z tej oka
zji przedstawił, ZiOstały publicznie pochwalone 
przez najwyższy autorytet, jakim był wówczas 
Lope de Vega, i wydrukowane w dziełach tego 
ostatniego. W roku 1622 otrzymał nawet Calde
ron trzecią nagrodę co według Cervantesa było 
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najwyższym odznaczeniem dostępnym dla czło

wieka utalentowanego, lecz nie popieranego 
przez żadną wpływową osobę. 

· Po tym konkursie poetyckim Calderon znika 
na szereg lat z widowni; takie luki w biografii 
wielkich nawet pisarzy hiszpańskich nie n;:1leżą 

do rzadkości. W tym czasie odbywa poeta służbę 
wojskową we Flandrii i w Lombardii; prawdo
p:idobnie najpierw wybrał się w podróż do FlR
ndrii, a potem - około 1630 r . - zaciągnął się 

_tam do wojska i brał udział w słynnych wal
kach pod Bredą, które upamiętnił w dramacie 
„Oblężenie Bredy" (El sitio de Breda). Służba 
wojskowa nie przeszkodziła mu zajmować się 

literaturą. W roku 1630, pisząc „Wieniec lauro
wy Apollina", Lope de Vega wymienia nazwisko 
Calderona wśród poetów pochodzących z Ma
drytu. 
śmierć L opego de Vega w roku 1635 była dla 

Calderona - dramaturga datą przełomową. Je
go wielki poprzednik pozostawiał po sobie wol
ne miejsce naczelnego dostawcy teatrów kró
lewskich, a panujący wówczas Filip IV był 

szczególnym miłośnikiem, nawet fanatykiem te
atru. Calderon zobowiązuje się zaopatrywać 

dwór swoim piórem; w zamian spotyka go sze
reg wyróżnień i odznaczeń, jak mianowanie ka
walerem św. Jakuba. Gdy w roku 1640 pisarz 
wyrusza do Katalonii dla tłumienia buntu tam
tejszej ludności, król widzi niechętnym okiem 
to zaniedbywanie pióra dla miecza. Po powrocie 
Calderon otrzymuje od króla pensję w wysokoś
ci 30 guldenów; w roku 1649 staje u szczytu sła
wy. Ponowne małżeństwo królewskie i przyby
cie do Madrytu drugiej małżonki, Anny Marii 
Austriackiej, stają się świetną okazją do zabły
śnięcia. Król powierza Calderonowi zorganiz:::
wanie uroczystości dworskich, pełnych okazałoś
ci i przepychu, których obraz utrwalił poeta 
w uroczej komedii „Strzeż się cichej wody" 
(Guardate del agua m ansa). 

W roku 1651 Calderon przyjmuje święcenia 

kapłańskie. Jeżeli święcenia kapłańskie i zwią-
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zane z ich przyjęciem stanowiska kościelne nie 
przeszkodziły Calderonowi zajmować się nadal 
literaturą i teatrem, to śmierć możnego protek
tora, Filipa IV, odbiła się na tych sprawach ra
czej niekorzystnie. Karol Il usposobieniem róż
nił się bardzo od ojca; Calderona nie popierał, 
teatrem się nie pasjonował. Niemniej poeta nie 
przestawał tworzyć dla teatrów dworskich, pub
licznych i kościelnych, a śmierć jego (25 maja 
1671) c kryła żałobą cały naród. 

Dorobek p isarski Calderona jest o wiele uboż
szy od impcinującej spuścizny Lopego de Vega, 
jednakże i on należy do niezwykłych, gdyż obej
muje łącznie około trzystu pozycji. 

Na rok przed śmiercią sam pisarz na życzenie 
hrabiego de Veraguas zestawił listę swych dra
matów i misteriów przeznaczonych na Boże Cia
ło, tzw. autos sacramentales. Ten krttalog, mimo 
że nie wszystkie jego pozycje udało się zidenty
fikqwać, stanowi do dziś podstawę znajomości 

i badania drrtmatów Calderona . Nadto odnale
ziono jeszcze nieco utworów nie cbjętych listą 

- w sumie stanowi to 120 komedii, 80 autos sa
cramentales i kilkadziesiąt króciutkich fars ... 

Już te lekkie widowiska 
można nazwać arcydziełami 

Calder ona. Nie brak ich jed
nak wśród poważniejszych 

dramatów, których założenia 

filozoficzne i mistyczne reali
zują się w niemniej barwnej 
i pomysło•vej formie scenicz

nej. Trzebrt tu wymienić na pierwszym miejscu 
„Zycie snem" (La vida es sueno), dramat o świa

towej sławie, tłumaczony niemal na wszystkie 
języki europejskie, przerabiany nieustannie aż 

do XX wieku. Rzuca on pomost między średnio
wieczną tradycją a barokowe m arzenie o życiu
-śnie, w którym wschodnia legenda i mistycyzm 
chrześcijański splotły się na tle dziwacznej in
trygi, oprawionej w niemniej dziwaczne ramy 
rzekomo polskiego koloryt u lokalnego. Powadze-
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nie tego arcydzieła wynika niewątpliwie z fak
tu, że nadaje się ono do najróżniejszych inter
pretacji i komentarzy. Jego misterna, wielowar
stwowa budowa pozwala odczytywać je na wie
le sposobów. Można się zadowolić samą sensa
cyjną akcją, można, sięgając głębiej, widzieć w 
niej symbol buntu człowieka przeciw przezna
czeniu; można wreszcie odczytać na dnie tego 
p alimpsestu filozoficzną . myśl chrześcijańską, 

zagadnienie wolnej woli i przeznacz.enia, obok 
problemów p oznawczych różnicy między 

snem a j·'lwą , m'. ędzv rzeczywistością a złudze

niem. Mistrzostwo Calderona polega na tym, że 
cały ten wkład myślowo-symboliczny bynaj
mniej dramatu nie obciąża i że dramat ten po
siada własny dynamizm, autonomiczny, nieza
leżny od treści pojęciowej. Tak więc interpreta
cja naukowa „Życia snem" nie stanowi koniecz
nego warunku do za.poznania się ze szuką za
smakowania w niej. 

„Zycie snem", kilkakrotnie tłumaczone na ję
zyk polski i grane na polskich scenach, wywo
ływ::iło często głosy protestu przeciwko nieści

s l ościom tzw. kolorytu polskiego. Nie ulega wąt
pliwości, że Calderon wykazał w tym dramacie 
nieznajomość polskiej historii i geografii i że 

splątał w nim niezręcznie fakty i imiona doty
czące Rosji, Polski i samej nawet Hiszpanii. 
Wiadomo, że pisarze XVII, a nawet XVIII wie
ku o koloryt lokalny nie bardzo dbali. Wiadomo 
też, że Calderon pragnął niezwykłą akcję swego 
dramatu uprawdopodobnić na tle możliwie od
ległego i nieznanego kraju; dramatyzował egzo
tyczną baśń dla celów moralnych, filozoficz
nych, ubierał w barwne i fantastyczne szaty 
dręczące go zagadnienia poznawcze i teologicz
ne. 

„Historia literatury hiszpańskiej ". 

Wrocław 1966 r . 
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Michel de Montaigne 

, 
P. R O B Y 

Być może, 1z poza nami rze
czy mają swoją wagę. wymia
r y i własnuści; ale wewnątrz, 
w nas, dusza nasza. przykrawa 
je, jak ~ ię jej podoba. śmierć 
straszn'.!. jest Cyceronowi, Ka
tonowi upragniona, obojętna 

dla Sokratesa. Zdrowie, świ:i

domość, wiedz.ą, bogactwo, piękność i ich prze
ciwieństwa, zrzucają szaty przy wejściu i otrzy
mują od duszy naszej nowe odzienie tej barwy, 
j:ik jej się podoba: ciemnej, jasnej. żywej. po
sępnej, jaskrawej, łagodnej, głębokiej, powierz
chownej, jak się której duszy przygodzi; nic ze
sztrychowały bowiem do wspólnej miary swych 
stylów, reguł i form; każda jest królową w 
swym państwie. Dlatego nie tros:tczmy się o wła
ściwości rzeczy poza n3mi: trzeba nam sobie 
zdiw11ać sprawę jedynie z siebie samych. Nasza 
dola i niedola zależy od nas. Przed siebie tedy 
zanieśmy nasze życzenia i ofiary, a nic przed 
fortunę: ona nic ma żadnej mocy n ad naszą na
turą: przeciwnie, natura nasza pociąga ją i 
kształtuje na swoją modłę. 

Gdybyśmy zadali sobie kiedy fatygę zagłębić 
się w swoje wnętrze i gdybyśmy czas obracany 
na sądzenie drugich i poznawanie rzeczy będą
cych poza nami zużyli na sondowanie siebie sa
mych, ujrzelibyśmy snadnie, jak cala nasza 
budowla utworzona jest ze słabych i ułomnych 
części. Czyż to nie jest osobliwy znak niedosko-
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nałości, iż nie możemy umocować naszego zado
wolenia w ż~dnej rzeczy i że nawet pragnieniem 
i wyobraźnią nie jest w naszej możn:iści wybrać, 
co nam potrzeba? N!\jlepszym tego świadectwem 
jest ów spór, istniejący od wieków między filo
zofami, mianowicie gdzie szukać najwyższego 
dobra człowieka; a spór ten trwa jeszcze i bę
dzie trwał wiecznie, bez rozwiąząnia i jedności. 

Najbardziej opłakanym i kruchym ze wszyst
kich stworzeń jest człowiek , a zarazem najpysz
niejszym. Czuje się i widzi pomieszczonym na 
śmietnisku i gnoju świata, przykutym i przy
wiązanym do najgor;zej, najbardziej umarłej i 
zmurszałej jego części na najniższym piętrze do
mu, najbardziej oddalonym od sklepienia nie
bios, wraz ze zwierzętami najpodlejszej kondy
cji; i oto w urojeniu swoim stawia się nad krąg 
księżyca i niebo kładzie sobie pod stopy! 

Potępiam wszelki przymus w wychowan~u 

tkliwej duszy, którą się kształtuje dla czci i wol
ności. Jest dla mnie coś służalczego w rygorze 
i przymusie; mniemam, iż czego się nie da zro
bić rozumem, roztropnością i sztuką, nie osiąg
nie się nigdy siłą .. , Nie widziałem innego skut
ku rózeg prócz tego iż czynią duszę spodloną, 

albo bardziej jeszcze' złośliwą i upąrtą. 

Żyjemy jeno ceremonią; ce
remonia pociąga nas z sobą i 
sprawia, iż niechamy samej 
istoty rzeczy. Ceremonm bro
ni nam wyrazić słowami go
dziwe i n llturalne rzeczy i my 
jej ·wierzymy; rozum broni 
nam czynić złe i .niegodziwe 
i nikt mu nie wierzy. 
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Zaiste człowiek jest to istota osobliwie lekka 
różnorąką i odmienna; niełacno budować o nim 
stałe i jednolite mniemanie. 
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Blaise Pascal 

MYŚL I 

Trzeba znać siebie samego: 
gdyby to nie posłużyło do znĄ
lezicnia prawdy, służy przy
najmniej do wytyczenia wła
snego życi~. a nic ma nic go
dziwszego. 

Nie uczy się ludzi, jak być 1 u d ź m i, a uczy 
się ich wszystkiego innego, im zaś nigdy tyle 
nie zależy na reszcie, co na tym, aby być 1 ud ź: 
mi. Za!Eży im wyłączn i e n a umiej ętności jedy
nej rzeczy, której się nie uczą. 

Mim:> widoku wszystkich nędz, które nas do
tykają , które nas dzierżą za gardło, m amy jakiś 
instynkt, którego nie możemy zdławić, a który 
nas podnos i. 

Myśl stanowi wielkość człowieka. Mogę sobie 
d<obTze wyobrazić człowieka bez rąk, nóg, gło

wy (jedynie bowiem doświadczenie uczy nas, że 
głowa potrzebniejsza jest od nóg). Ale nie mogę 
sobie wyobrazić człowieka bez myśli: to byłby 
kamień albo bydlę. 
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Ludzie są tak nieodzownie szaleni, iż nie być 
szalonym znaczyłoby być szalonym innym ro
dzajem s.zaleństwa. 

Wielcy i mali mają jednakie przygody, jed
nakie troski, namiętności; ale jeden jest u szczy
tu koła, drugi blisko środka, tym samym ulega 
mniejszym wstrząśnięciom przy tych samych 
obrotach. 

Gdybyśmy śnili co noc o tej 
samej rzeczy, przejmowabby 
nas cna tyleż co przedmioty, 
jakie widzimy codziennie. 
Gdyby wyrobnik był pewien, 
iż będzie śnił co noc przez 
dwanaście godzin, że jest kró
lem, sądzę, iż byłby prawie 

równie szczęśliwy co król, któryby śnił co noc 
przez dwanaście godzin, że jest wyrobnikiem. 
Gdybyśmy śnili co noc, że nas ścigają nieprzy

jaciele, i widzieli tym podobne majaki, dni zaś 
spędzali na rozmaitych zatrudnieniach, jak to 
bywa w pcdróży, cierpielibyśmy prawie tyle, 
co gdyby to było prawdą, i lQkalibyśmy się snu, 
t c:. k jak lękamy się przebudzenia, kiedy obawia
my się popaść w takie nieszczęścia w rzeczywi
stości. I w istocie, taki sen sprawiałby może 
tyleż męki co rzeczywi teść. 

Ale ponieważ sny są coraz inne ,a nawet i ten 
sam odmienia się - to, co w nich widzimy, 
przejmuje nas o wiele mniej niż to, co widzimy 
na jawie a to dla ciągłości, która wszelako nie 
jest tak 'jednostajna i równa, aby się też nie 
zmieniała, ale mniej gwałtownie, chyba czasem 
tylko, naprzykład w podróży, wówczas powiada
my: „Zdaje mi się, że śnię", życie bowiem jest 
snem nieco mniej niestałym. 
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Jarosław Marek Rymkiewicz 

1-\WIAT NOWY STARYCH ROMANC 

„gdzie to miasto gdzie te wody 

czyli imitacje i przekłady hiszpański ch romanccs 

ROMANCE DEL PRISIONERO 

gdy świat jest w maju ach w mnju gdy pogody się 

rozpalajq 

na spotkanie z kochankami i gdy biegną kochankowie 

przecz to samotny i nogi leżę w ciemnice skowany 

czy dzień n ie znam C7.Y noc czarna czy żywię nie zn;:im 

czy zmarłem 

zorzę mi przynosił w d;:irze 

niech łucznika Bóg 

ptalt mi świty wyśpiewywał 

ptaka łucznik przeszył strzał ą 

ROMANCE DEL TRANSEUNTE 

ukarze 

- ";:-

czy się zwie t o miasto Pnryż 

' J 

dachy strome i błyszczqce 

mi::isto przecież cię parniętnm 

bialc miasto nad 

wocl;imi 

domy z cegły i żelaza 

miasto przecież z bram 

\VYSZCdlem 

czy cię p lomie r1 straw ił 

miasto 

czy ci ę miasto nic odn;:i j dę 

czy w tym mi c~c·i ~ mszq śpiewc1 j '1 

czy Neapol zwie się 

m iasto 

czy w tym mieście 

dzieci p laczą 

kochankowie z kochan

kami 

czy przed drzwiami 

tymi stanę 

czy mi bqdzie 

otworzone" 

co powiedział t eraz u s ł ysz 

ni pod ziem i ą ni w obłolrnch 

czy cię miasto wiatry zwiały 

miasto zn:l J eźć cię nie mogę 

czy z:iwar te czy u>ipione miasto bi ::i le gdz ie jest miasto 

mi;:isto czy mi siq przebudzisz czy mi się otworzysz 

miasto 

powiedz krecie gdzie ty mieszkasz powiedz ptnlrn co 

widz i aleś 

czy pod ziemią pogrzebane czy poci ziemię zeszło miasto 

czy w niebiosach ptas ich płynie białe miasto z obłokami 

czy w t ym mieście ł cż:i w nocy 

czy są w mieście drzwi znaczóne 

czy zn drzwi;:imi ktoś mnie czeka 

i powiedział ktoś spotkany 

,,nie inn panie tego rni :lsta 

skąd wyszed!eś nie powrócisz tam gdzie idziesz nikt n ie 

czeka " 
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ROMANCE DEL CONDE OLIVEROS 

czemu milczy Oliveros i w komnacie się zamyka 

czemu księcia już nie cieszą ani lutnie ani flety 

w oknie stoi wiatru słucha i do rana patrzy w gwiazdy 

i o świcie spać się kładzie i przez sen rozgłośnie 
krzyczy 

dzik szedziwy śni się księciu książę we śnie mówi 

z dzikiem 

a nikt nie wie o czym mówi a nikt nie wie o co pyta 

a gdy wiatry się zmieniły kazał książę siodłać konia 

bierze ostrze hartowane bierze ost.rze krwi złaknione 

bierze tuk i prędkie strzały będzie książę łowić dzika 

siedem dni na łowach bawił siedem dni za dzikiem 
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gonił 

suche wiatry chwytał w usta przez cierniste krzewy 

brodził 

ostrzem w śniegu hartowonym dnia ósmego dzika 

przebił 

i przyklęknął Ollveros i we krwi zanurzył dłonie 

i zapytał Oliveros usłysz o co spytał książę 

„ani żywy ani zmarły o zwierzu przebity ostrzem 

nim twym mięsem psy nakarmię powiedz komu los 

łaskawszy 

czyli temu kto wciąż żywie czyli temu kto już zmarły" 

i powiedział dzik szedziwy usłysz co powiedział księciu 

„najłaskawszy los jest temu kto ni żywy jest ni 
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Roger Caillois 

RACHUNEK SUMIENIA 

Zastanawiam się, jakie dziwne powody nakło
niły mnie do zajęcia się problemem marzeń sen
nych. Nie wierzę, aby sny były prorocze, by 
otwierały przed nami jakiś świat cudowny ani 
by zamykały w ·sobie czy objawiały jakieś waż
kie i bezsporne tajemnice. Nie cenię ich rzeko
mych wa1'orów poetyckich. Uważam wreszcie, 

.że pociecha, jaką rzekomo nam przynoszą, jest 
oo najmniej śmiechu warta. Nie wiem, c-0 pop
chnęło mnie do wystąpienia w roli obrońcy rlle
czy, której wyolbrzymianie zawsze mnie iryto
wało. A jednak z dziwną zawziętością starałem 
się poka12ać, że niepewność świata rzeczywistego 
jest bezsporna, i że płynie ona ze snów. Upar
łem się udow.odnić, że nie ma takiego niezawod
nego kryterium, które w jakiejkolwiek chwili 
pozwalałoby komuś mieć niezbitą pewność, że 

nie śni. 

A przecież równie łatwo jak inni potrafię od
różniać sen od rzeczywistości. Wiem :ziresztą, że 

w praktyce dla nikogo nie jest to trudne. Na
wet jeżeli chodzi o umysłowo chorych, wydaje 
się, że niewielu z nieh miesza sen rz: jawą, raczej 
poddają się po prostu obsesji •swoich marzeń 
senny.eh, czyli tego, co wysnuli z własnej wy
obraźni. Pytania, które sobie zada·wałem, wy
dają się wobec tego nagle tylko konwencjonal
r.e, często retoryczne, takie właśnie, jakie są 

dla mnie powodem nieufności do wielu tekstów 
filozoficznych, w których z satysfakcją dema
skuję ich pracowitą logomachię, stwarzanie po
zornych problemów. 

Ogarniają mnie wątpliwości, czy ja sam z ko
lei nie stworzyłem problemu, który istnieje tyl
ko dla mnie, a przy tym nawet dla mnie jest 
tylko manipulowaniem pojęciami, z których, dla 
samej gry, układam najrozmaitsze kombinacje 
niepotrzebne i bez znaczenia. Mamy to pre.wda, 
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wywody Czuang-Tsy, Kartezjusza, Pascala. Sta
n<iw.ią one gwarancję, że nie zatrzymałem się 

na d tym problemem bez uzasadnienia, świadczą, 
że niezależnie :::d różnic szerokości ge :igraficznej 
i cywilizacji zaprzątał umysły zaliczone do naj
'przenikliwszych i najśmielszych umysłów wszy
. stkich czasów. Dla nich jednak stanowi tylko 
przeszkodę drugorzędną, moment bez większego 
waczenia w operacji intelektualnej, której 
przedmiotem było co innego, Częstokroć służył 

'im jedyn:e jako argument polemiczny i uboczny. 
Był podrzędnym elementem obszernej dGktryny. 
·Czy jednak - wyosobniona i rozpatrywana dla 
·samej siebie - trudność ta, choć rzeczywista 
i niebłaha, zasługuje na uw::igę? 

Mnogość zainteresow::iń, o których świadczą mo
je różnorodne prace, niepokoi mnie trochę. Je
dynym wspólnym mianownikiem, jaki mógłbym 
dla nich znależć, jest stale ta sama postawa 
wewnętrzna. 

Człowiek niczego nie osiągnie, jeżeli nie zdy
scyplinuje wysiłków . Wszelka dyscyplina ozna
cza mozół, wyrzeczenie, ofiary. Zmus:;:a do czyn
ności trudnych i zawikłanych_, zaś to, co nam 
one dają, jest tylko częściowe, niepewne, sporne, 
lecz trwałe. By skompensować przymus, j::iki 
sobie zadajemy, rodzi się w nas marzenie o al
chemii, o jakiejś utraconej tajemnicy, która 
w jednej chwili i bez żadnego wysiłku wyczaro
wałaby olśniewającą wspaniałość, zdolną zaspo
koić najszaleńsze pragnienia. Wystarczyłoby 

ulec, a wszystko stałoby się łatwe, niezawodne, 
cudowne. 

Osiągnięcia ludzkie tylko wtedy mają znacze
. nie, jeżeli stanowią pewien etap na drodze trud
nej i niewdzięcznej. Nie istnieją jednak takie 
nieomylne znaki (mam na myśli znaki nie pod
legające hierarchii ustanowionej przez samego 
człowieka, gdyż takie zawsze można zakwestio
nować), które by gwarantowały, że etap ten sta
nowi rzeczywisty krok naprzód. Może to tylko 
miraż, a może omyłka. Toteż człowiek nie może 
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oprzeć się ciągłej niepewności i trwodze. Roz
paczliwie usiłuje zaszczepić prawom rządzącym 
naturą - natychmiastowym i prostym, które 
nigdy nie zawodzą i od których nie ma odwoła
nia - gmatwaninę jakichś nietrwałych wybie
gów. Wybiegi te, częstokroć niskie, łagodzą nie
wątpliwie ślepą brutalność tamtych praw, ale 
wciągają tego, co się do nich ucieka, na drogę 
calkmvicie ryzykowną. Ogarnia go lęk, że pobłą
dził. Im dalej brnie, tym więcej ma wątpliwości. 
Dręczy się i wkrótce zaczyna się buntować, gdy 
rozmyśla nad podstawami tego, co od tej pory 
ma stanowić formułę losu jego ga tunku. Ogar
nia go coraz większa chęć, żeby burzyć, nie zaś 
budować. Zmęczenie splata się z rozdrażnie

niem. Jakby po to, żeby obrzydzić mu dzieło 

cywili zacji i jałowe prace, nad którymi upor
czywie się trudzi, nie zawsze świadomy ich 
prawdziwego sensu, uniesienia rozpościerają 

przed człowiekiem wizję tego, co czyste, auten
tyczne, żywiołowe. Ten uwodzicielski obraz nie 
kłamie wprawdzie, jeżeli chodzi o bujną naturę 
tych sz::iłów niepohamowanych i nie uznających 
żadnej dyscypliny, tai jednak ich nieuleczalne 
skazy: monotonię, powtarzalność, istotne ubó
st·,vo, które nie daje nadziei żadnego wzbogace
nia . 

Tak oszukany człowiek, im bardziej oddalił 

się od pradawnych źródeł swej energii, tym łat
w1eJ wierzy, iż powrót do pierwotności wyzwo
liłby go od absurdalnych konwencji, od złowro
gich przesądów, które wbrew wewnętrznemu 
przekonaniu czuje się w obowiązku respekto
wać i narzucać innym. 

Istotnie bowiem natura splata się z siłami 

otchłani. Skutecznie przeciwstawiać się jej może 
tylko powoli wznoszona przez nas budowla dob
rowolnie przyjętych instancji i konwencji, dość 
,mocnych, by ją ujarzmiły i przyspieszyły pow
stanie praw innych niż prawa natury. Wszystko 
jednak wyłoniło się z niezmierzonego zbiornika, 
z Ziemi Saturna z antycznej i groźnej płodności. 
Szczęściem z tego odwiecznego źródła wszelkich 
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mocy rodzi się również i ta najbardziej z nich 
podstępna - wola wprowadzenia ładu, przezna
czona, by ująć w karby ich leniwą rozrzutność. 
Najsubtelniejsze dz~eło ludzkie zawdzięcza śle

pej bujności zarówno swe tworzywo, jak i upór, 
który pozwala tego dzieła dokonać. 

Niernz surowo potępiałem uniesienia, fascy
nacje i automatyzmy. Zawsze dopatrywałem się 
w nich rezygnacji z umiejętności niezawisłegQ 

myślenia, która stanowi właściwą wielkość czło
wieka. Wy•trzegałem się jednak potępienia ich 
zbyt pochopnie. Starałem się przedstawić je 
sprawiedliwie i dokładnie. Badałem urok sen
nych zjaw łapczywie i z sympatią, może z uczu
ciem skrytych z nimi powiązań, ale zawsze zde
cydowany ilie kapitulować. Przyznałem źe nic, 
co pełne mocy, zdobywcze, nie mogło ~yrosnąć 
ani rozwij,ic się bez ich współudziału. Wpraw
dzie nie dałem się omamić, próbowałem za to 
jednak wyjaśnić ich tajemnicę nie deprecjonu
jąc właściwości . Nie chciałem umniejszać nicze
go, co w nich d nskonałe, i pragnąłem zmierzyć 
cały zasięg ich władzy. Usiłowałem przebić 

mrok spowij ający l aboratoria, do których wstęp 
jest wzbroniony i gdzie w uśpieniu świadomo

ści przebiegają procesy podstawowych i decy
dujących fermentacji . Bywało i tak, że przyzna
wałem im siły i właściwości pominięte przez 
największych entuzjastów. W miarę możności 

opisałem, co stanowiło ten przemilczany wkład. 
Wziąłem sobie za punkt honoru nie pomniejszać 
jego roli. 

W ten sam sposób i w tym samym duchu pod
chodziłem do zagadnień natchnienia poetyckie
go, syntaksy świętości, upojenia wojną, instyn
ktu gry. Nieświadomie najpierw, taką samą 

próbę podjąłem w stosunku do marzenia senne
go. Chciałem pokazać, że ta codzienna, najzwyk
lejsza alienacja jest źródłem czegoś innego niż 

tylko migotliwej fantasmagorii zrodzonej z żalu 
i pragnie11, twórczyni niknących złud . Nie sądzę 
bowiem, by tym, co najcenniejsze w marzeniu 
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sennym, była jego pozorna swoboda, nierzeczy
wistość jego esencji czy błahe i pierzchliwe cu
da, które równie obojętnie sprowadza, jak za
ciera. Chciałem pokazać, że najcenniejsza w nim 
jest zdolność urzekania. Marzenie senne ukazuje 
bowiem tę najwyższą łatwość, jaka zjawia się 

na tychmiast, gdy wyeliminow<'lć hamulce wa
runkujące konstruktywne, dokonywane na ja
wie dzieło człowieka. Stwarza tai{ intensywne 
i całkowite złudzenie czuwającej świadomości, 

tego, do czego jest ona zdolna i co należy do 
jej upraw<1ień, że wszelką osiągniętą przez nią 
pewność podważa wątpliwościami nie do od
parcia.Grożne i zdradliwe w marzeniu sennym 
jest nie tylko to, co przeciwstawia je rzeczywi
stości, ale to właśnie, co je do niej zbliża i przez 
to rzuca na nią w końcu nieodparte podejrzenie, 
iż jest nierzeczywista . 

W moich rozważaniach nad władzą marzeń 

sennych nie odszedłem chyba od zwykłej linii 
postępowania. Ograniczyłem się do analizy ich 
skutecznych i nieuchwytnych podstępów. Nie 
wiem, czy mo·je wywody okażą się dostatecznie 
przekonywujące i czy czytelnik przyzna mi, że 
jesteśmy bezradni wobec tego cienia niepew
ności, który sen rzuca na wszystko, co robimy, 
i który, choć niemal nie istniejący, opiera się 

jednak najgłębiej nawet przemyślanym argu
mentom. Tu właśnie kryje się prawdziwa urze
kająca mDc snu, siedlisko utajonej siły,' która 
nie daje się ujarzmić, a którą inne jego powaby 
rozdrabniają tylko lub przystrajają blaskiem 
mniej świetnym. To ostateczne niedomówienie, 
na które sen pozwala czy do którego zachęca, 

niesie z sobą łaskę dodatkowej i wspaniałej nie
zawisłości. Nikomu nie wychodzi na dobre nad
mierne przywiązanie do świata, to znaczy do 
splotu obowiązków, trosk i ambicji pochłania

jących zazwyczaj nasz czas i życie. Choć takie 
nam się wydają szlachetne i ważne, dobrze, iż 

czasem przeniknie nas poczucie ich nicości . 

Nie znaczy to, bym uważał jak poeci, że życie 
jest snem, czy że utkane jest z materii naszych. 
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snów. Nie znaczy również, bym zgodnie z mą
drością Wschodu całą rzeczywistość brał za złu
dzenie, od którego dusza ludzka powinna się 
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wyzwolić. Myślę tylko, że nie ma spraw tak 
pilnych ani bezspornych, by dla własnej ko
r.zyści człowiek nie powinien zachować wobec 
nkh zbawiennego dystansu. Uważam że naraża 

się na utratę królewskiego przywileju angażu
jąc się w nie na oślep i tak dalece, że staje się 
przez to niezdolny odsunąć się dostatecznie da
leko, by móc przez chwilę choćby spojrzeć na 
to, co mu takie jest miłe czy o co tak gorliwie 
zabiega, r ów n i e ż jak na nietrwały miraż, 

który może zniknąć wraz z przebudzeniem. Po
dobnie Ignacy Loyola wymagał od żołnierzy To
warzystwa Jezusowego, by liczyli tylko na sie
bie, i nakazywał działać tak, jakby Bóg nie is
tniał, chciał bowiem, by żaden z nich nie zdawał 
s: ę nigdy na p:moc, której mogłoby zabraknąć, 
zarazem jednak przypominał im zawsze, iż 

wszystko jest w ręku Boga. 

Na pewno warto zachować ten dystans, który 
pomaga uchronić się od nadmiernych pożądań 
i od bezmyślnego pośpiechu. Nie stanowi on za
chęty ani- do zobojętnienia, ani do wyrzeczeń. 

Wyznacza rzeczom właściwą rangę. Osłania czło
wieka przed pokusą najbardziej upartą: rzuca
nia się na zdobycz czy na przynętę. A sam nle 
wiem, który z tych dwóch zazwyczaj zresztą 

połączonych bodźców jest dla niego bardziej nie
bezpieczny - chciwość czy głupota? 

„Odpowiedzialność i styl" 
Warszawa 1967 r. 

p 
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