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Pedro Calderon De La Barca urodzony w roku 1600 
reprezentuje najwyb.itniejsze osiągnięcia dramaturgii 
hiszpańskiej, uchodzi też za jed.nego z najwybitniej 
szych twórców dramatu światowego. Przez krytykę 
i twórców w czasach romantyzmu stawiany był na 
równi z Szeks.pirem. Widziano w nim wówczas sprzy
mierzeńca w walce z doktryną i ,praktyką klasycystów. 
Jego spuścima dramatopisarska obejmuje około 300 
tytułów, w tym 120 komedii. W twórcwści swojej re
prezentuje tyipowe cechy hiszpańskiego dramatu . 
Związany był ściśle z dworem królewskim pisząc 
sztuki dla dworskiej sceny od 1635 r. W 1651 r . przy
jął święcenia kapłańskie, dwa lala później został h ·J
norowym ka·pelanem królewskim. 

Utwory zebrane Calderona wydano w Hi.szpanii 
w latach 1636-77 w 5-ciu kolejnych tomach. Pierwsza 
adaptacja poi. ka pochodzi z roku 17&2 („Alkad z Za
lamei", .s.polszczony tytuł „Bu·rmistrz .poznański"). 
Najbardziej znana jest w Polsce adaptacja „Księcia 
niezłomnego" dokonana przez Ju·liusza Słowackiego, 
wydana w 1844 r. a wystawiona w 1874 r . Filozoficz
ny dramat „2ycie snem" przedstawiony zos tał pol
skiemu widzowi po raz pierwszy już w 1826 r. 

Pedro Calderon De La Barca zmarł w r. 1681 

• 

* 
Życie snem. Czy znaczy to, że życie jest snem? Czy 

jest podobne do snu czyli jak sen? że jest majakiem, 
złudzeniem, zlepkiem wrażeń, ulotną chwilą, siedli
skiem podświadomości. Mówimy czasem o takim ży

ciu, ale z zastrzeżeniem, dezaproba,tą. niekiedy 
z ostrym potępieniem . Że ktoś lam, w pojedynczym 
przypadku, życie trak tuje jak sen, czyli je marnuje. 
Marnuje własne życie a przez lo zuboża społeczeń

stwo, któremu niezbędna jest aktywność każdej jed
nostki. Ludzie z natur[\ marzycieli śnią życie - mó
wimy. Może być też inaczej - życie zaskakuje nas 
niekiedy zjawiskami tak niezwykłymi na tle codzien
ności, że mówimy wówczas: to było, czy jest, jak sen. 
To jest chyba sen - włączamy doświadczenie snu do 

rzeczywistości, która nas za skoczyła , która ma cechy 
rnu. Na wiele sposobów żyjemy , na wiele sposobó w 
śnimy i bywa także tak, że to, co śnimy na jawie jest 
mocniej.s ze od rzeczywsilości, która nas otacza. Może 
wtedy życie jest snem, a sen rzeczywi s tością naszego 
życia? Segismundo po pierwszym przebudzeniu de. 
końca już dręczony jest takimi wą tpliwościami. Nie 
nama\>.;iałbym zgoła do podobnych rnmoudręczeń , jed
nak uważam za całkiem rozsądne owo pytanie 
w przypadku każdego z nas: co jest w moim życiu 

rzeczywiste, co zaś jest snem (zwłaszcza że najczę
stszy, już przysłowiowy, bywa sen o potędze). 

Myślę, że fllozofów by na świecie nie było (wszak 
n!e mają zbyt mocnego oparcia w społeczeńs twie), 
gdyby nie stwarzało ich samo życie. Gdyby - jak 
mówimy - samo życie nie dostarczało im dość ma
teriału do ich ·dociekań i dywagacji , od nas , od społe
czeństwa pewnie by się nie doczekali zatrudnienia, bo 
filozofów - wiadomo - nie jesteśmy skłonni przece
niać . Nie przeceniano ich nigdy, ale jeszcze parędzie
s i ą t lat temu doceniano . Doceniać filozofię to nie zna
czy zawierzać jej nieomylnym twierdzeniom, choć każ
da filozofia, podobnie jak religia, potrafiła zjedny
wać sobie fanatyków-wyznawców. Doceniać filozofię 
to znaczy widzieć w niej dostatecznie mocnego so
jusznika w zmaganiach jednostki ze światem . Ale 
któż się dziś zmaga ze światem? Chyba z kłopotami 
dnia codziennego, a tu potrzebna jest taktyka i stra
tegia, nie filozofia. Dlatego filozofom dziś ;,ikt nie 
ufa , filozofO\v·ie są zabytkami. 

Bardzo upraszczam diagnozę, ale ws zak jestem 
wyrazicielem powszechnego myślenia i powszechnego 
odczuwania. Ponieważ jednak jestem człowiekiem 
nieufnym - a sądzę , że każdy z nas jest nieufny, bo 
to jest cecha społeczeńs tw wysoko ucywilizowanych, 
- nie ufam tedy powszechnemu myśleniu i powszech
nemu odczuciu. Skazuję się raz po raz na mrok 
i klęskę nieświadomości. Nie szukam jednak światła 
w teoriach filozoficznych , boć te mam skrup ula tnie 
wynotowane w kajecie akademickim, i cóż mi z tego? 
Przysłużyły mi się przy egzaminie akademickim i to 
wystarczy. Jestem nieufny, więc pytam samego sie
bie, i jestem, jak my wszyscy, praktyczny, więc pyta
nia stawiam praktycznie: jak sobie pomóc (bo tyle 
wiem napewno, że nikt drugi mi nie pomoże), jak so
bie życie uczynić znośne. Postawiłem mimo woli dwa 



pytania filozoficzne, i trzeba jeszcze kropkę nad i, 
żeby przyznać znaczące i nadrzędne miejsce filo
zofiii. w codziennym życiu człowieka. Oczywiście nie 
chciałbym być podejrzany o przynależność profesjo
nalną do nielubianej nacji filozofów więc z całą pre
medytacją - stawiając owe dwa pytania filozoficz
ne - pominąłem pytanie najważniejsze, najpierv."Sze. 
bez którego te dwa wiszą w próżni, pyta.nie: co to 
w ogóle jest życie? Czy mogę udawać, będllc czło
wiekiem wykształconym, że wiem to z nauki? Uda
wać mogę, bo z biologii nauczono mnie, że polega na 
białku, z chemii, że oa przemianie materii ,z fizyki, 
że jest ruchem atomów (więc i kawałek drewna ży
je? - ano tak, żyje). Żebym już wszystko, a wszy ·tko 
o życiu wiedział, z psychologii nauczono mnie, że 
istotą ludzkiego życia są funkcje mózgu; świadomołć, 
uczucie i v.-ola. Czy wypada mi tedy pytać filozofa 
o istotę życia, o jego sens właściwy? Abym mógł 
z kolei pytać o sposoby urzeczywistniania tego sen.su 
czyli: jak żyć? W odniesieniu do siebie i w odniaN.e
niu do społeczeństwa. A w odniesieniu do natury? Do 
kultury i cywilizacji? 

Zastanawiam się, dlaczego stajemy się filozofami 
wbrew własnej woli i dlaczego potrzebę ową w sobie 
zwalczamy. Bo filozofia mówimy mętnie - daje od
powiedzi mętne, odpowiedzi - mówimy mgliście -
jakieś mgliste, niekonkretny s tawiany zarzut, te filo
zofia jest taka niekonkretna, i trudno nie uznać tych 
racji mimo powszechnie mętnego, mglistego, niekon
kretnego sposobu ich formułowania. Bo, w rzeczy sa
mej, jaka może być ścisła odpowiedź na pytanie, czy 
życie jest tym, czy tym, czy jeszcze czym innym. Ale 
też kto tak pyta, fałszywie pyta. Oczekuje od filo
zofii odpowiedzi, jakich może udzielać nauka. Od fi
lozofii oczekuję ważnych i celnych pytań. Które wy
przedzają naukę. Na kt6Te nie musi być odpowiedzi. 
I to jest ta cecha wyróżniająca filozofię - uogólnie
nie nauk - s.pośród wszelkich dyscyplin wiedzy, że 
ważniejsze są stawiane pytania niż udzielona odpo
wiedź. I jeszcze jedna fascynująca cecha filozofii: im 
bardziej pytanie abstrakcyjne, pozornie odlegle od 
praktyki życia , tym szersze rzuca światło na życie. 
tym pełniej służy codzienności. Może to tylko moje 
osobiste doświadczenie z przyjaznego obcowania z tą 
królową wszełkiej wiedzy, a może to je&t i warte 
uogólnienia. 

Wyda je m1 s ię, że n ie ma u Calderona odpowiedzi, 
czy życie je t snem, czy od\\TOtnie, czy jeszcze ina
czej , jest natomiast p rze\\·i j a j ące się wc iąż pytanie, 
k tóra z odmian zmiennego czło\deczego losu służy 

najpełniej samook reślen i u się jednostk i czyli kiedy 
cz łowiek jest so bą, jeszcze dokładniej - k iedy, w ja
k iej sy tuacj i, w jakich wa runkach człow iek sta je się 

wolny od działa nia na1'1 zewnęt rznego przypad ku, 
a kiedy jego czyn w życiu jest spełnieniem się \\"Oli, 
uczuć i świadomości. Ileż nowych tematów o twiera 
nam to pytanie. Wszak patrząc na dzieje Segismunda 
widzimy jego dramat w tylu różnych wymiarach -
\\. wymiarze wolności i niewoli, w wymiarze życia 

i śm ierci , pr zypadku i p rzeznaczen ia, poniżenia 

i chwały, sukcesu i klę.s ki , w wymiarze jednostka 
a zbiorowość, w wymiarze społecznym, politycznym, 
najmnie j może w wy miarach religijnych (aż dziw że 

u tego mnicha tak mało jest czynnika religijnego mi
mo frazeologicznej deklamacji właściwej kulturze 
tamtych czasów), w sumie widzimy dzieje Segismun
da w wymiarze un iwersaln ie filozofic znym. Czy n ie 
j e s teśmy ciekawi tych wszystk ich problemów u sie
bie samych? A skoro nas problem zaciekaw ia, to 
przypatrujmy się sami sobie. Przez całe życie. To 
śnione na wieloraki sposób i to jawne, które \\·szak 
może być fałs zywe ? 

W filo zofii więc jest jeszcze tak, że z jednego pyta
nia rodzi si ę szereg py tali zan im jeszcze na to pierw
sze zna jdziemy jaką taką ·odpowiedź, i tak jest 
w oglądanej sz tuce Calderona, szt uce, jak każe styl 
epoki, barokowo spię trzonej , barokowo zaskakuj ącej 

zmiennością sytuacj i je j bohaterów, nacechowanej 
niepokojem właściwym ludzk iemu życiu , a w epoce 
baroku szczególnie punktowan ym. I to, co spod tej 
warstwy s ty>lu, zostaj e, to właśnie ów niepokój czło

wieka - w baroku, w antyku czy współcześnie -
skazanego na życie podzielone pomiędzy sen i jawę , 

na udrękę rozpoznawania, co snem jest w jego życiu, 
a co jawą. 
:Może to i pociecha oglądać te nasze udręk i w ko

stiumie historycznym. I nie w swoich czterech ścia

nach tylko na scenie w teatT.i:e. 

CZESŁAW SOWA PAWŁOWSKI 
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Przedstawienie prowadzi: 

TADEUSZ ZOFIŃSKI 

Kontrola tekslu : 
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JERZY LUBAS 
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„Ju:t to :He oznacza, 
ktedy d!a zrozumtenta potrzeba tlumacza". 

Stantslaw Trembeckt 

W rozmowach twórcy dzieła czy to literackiego, czy te
atralnego z odbiorcą tego dzieła wyczuć się daje szczególny 
rodzaj obustronnego zawstydzenia. Skrzętnie ukrywanego 
zawstydzenia. Rzecz Jasna, gdy rozmowa dotyczy tego dzieła . 
Napięcie ciekawości Jest z obu stron jednakowe a mimo to 
sporo słów płynie wstępnych, okolicznych, nieśmiałych, 
kurtuazyjno-strategiczno-rozpoznawczych, czasem wcale nie 
padnie to najcelniejsze - w sedno rzeczy - podświadomie od
dalamy od siebie przedmiot rozmowy, który powoduje wza
jemne zawstydzenie. Przedmiotem rozmowy jest dzieło, sztuka, 
spektakl ogólnie mówiąc, dokładnie mówiąc - to, co z tej 
sztuki, z tego dzieła zostało w odbiorcy. Bo sztuka nie Jest 
zjawiskiem obiektywnym, istniejącym gdzieś poza nami -
na scenie, w sali wystawowej, w witrynie księgarskiej. Sztu
ka urzeczywistnia się, staje się w tym momencie, kiedy 
w nas odbiorcach poruszyć zdoła ospałą myśl, zimnawe uczu
cie czy też obojętną wolę. Obrazem , słowem, dżwięklem -
mówimy artystycznym, to jest takim, które poddane zostało 
wpierw warsztatowej obróbce artysty. Taki obraz, słowo czy 
dżwlęk ma bowiem trafić tam, gdzie jest przez twórcę wy
celowane: do świadomości, uczucia l woli każdego z nas. 
Trafia z rzadka. Odbija się skutecznie od kilku, kilkunastu, 
może kilkuset ochronnych powłok, którymi człowiek odgra
dza się od sztuki. Nie próbowałbym nawet klasyfikować 
owych powłok, nie wiem nawet, którą z nich uznać za naj
twardszą - czy lenistwo, i opieszałość, czy brak wyobrażni 
(wszak wyobrażnla idzie w parze z odwagą), czy samo
uwielbienie I pycha - nie wiem. Wiem, że bardzo twardą 
powłoką jest taisz, świadomy rzadziej , nieświadomy 
powszechnie. Brak szczerości w obcowaniu ze sztuką. Może 
braknąć szczerości samemu twórcy - wtedy sztuka Jest zła . 
Wtedy wcale sztuki nie ma, jest pozór sztuki. Dlatego roz
mowom o sztuce towarzyszy swoiste poczucie zawstydzenia. 
Swoiste, bo Jest to niedosyt satysfakcji. Sztuka nie do końca 
spełniona w nas samych. W rozmowie pada wtedy stereo
typowy, sakramentalny zarzut - zasłona dymna: to jest 
niezrozumiałe, ze strony zaś twórcy : to odbiorca Jest nie
dojrzały . Wzajemny zarzut jest kurtuazyjnie przemilczany, 
wzajemne zaś zawstydzenie staje się nieprzyjazne. Nleprzy
jażń odgradza człowieka od 5ztuki kolejną warstwą. Z włas
nego doświadczenia wiem: pokonać zawstydzenie to to samo, 
co pokonać nieszczerość. A jeśll się rozejrzymy wśród spraw 
zgoła błahych, czy wszystko naprawdę jest dla nas aż tak 
zrozumiale, proste I oczywiste? Sztuka wszak nie jest nie 
z tego świata, a zaś zawsze na zdrowie sztuce. gdy artysta 
nie pragnie nam za dużo wyjaśniać. Czy to rada, czy to po
ciecha, nie wtem. Sam osobiście nie lubię wszystkiego do 
samego końca rozumieć. Jeśllbym miał kiedy złudzenie, że 
dotarłem nieomylnie do sedna wiedzy, poczułbym się w pu
łapce . Bo to tylko wiem napewno, że ciąg wszelakiego ro
zumowania, wyjaśniania i dociekania jest ciągiem nieskoń
czonym. Może właśnie człowiekiem rozumnym Jest tylko ten, 
kto potrafi powstrzymać choć na moment ów właściwy 
rozumowi ludzkiemu obłędny bezsens nieskończonego wy
jaśnienia. Taki moment - niezbędny Jak postój ekspresu 
oblatującego dokoła kulę ziemską. 

S.P. 
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to nowa, atrakcyjna seria wydawnicza uka
zująca się w oryginalnej szacie graficznej, 
którą szczególnie poleca czytelnikom Pań
stwowe Przedsiębiorstwo „DOM KSIĄŻ
KI" w Rzeszowie. 
W proponowanej serii dotychczas ukazały się 

następujące książki: 

K. Simonow. NIKT NIE RODZI SIĘ ŻOŁNIE
RZEM. 
J. Bondariew. CISZA. 
M. Gorki. ARTAMONOW I SYNOWIE. 
A. Serafimowicz. ŻELAZNY POTOK. 
E. Kopijew. NOTATKI Z FRONTU 1941-1944. 
A. Tołstoj. DROGA PRZEZ MĘKĘ. 
C. Ajtmatow. ŻEGNAJ GULSARY. BIAŁY 
STATEK. 

Jednocześnie Państwowe Przedsiębiorstwo 

„DOM KSIĄŻKI" informuje, że już od listopa
da można zgłaszać swe członkostwo do Klubu 
Książki „Człowiek-Swiat-Polityka", który 
zapewnia swym członkom pierwszeństwo w za
kupie atrakcyjnych pozycji wydawniczych, na 
korzystnych warunkach sprzedaży. 
Bliższych informacji udzielają wszystkie księ
garnie na terenie województw: krośnieńskiego, 
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. 

Zapraszamy do odwiedzania księgarń „Domu 
Książki"! 
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