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Pedro Calderón de la Barca 

Należał do pokolenia, które złotą epoką 
sztuki hiszpańskiej wieńczyło eksplozją talen
tów genialnych. O rok młodszy od Velazqueza, 
o dwa lata od Zurbarana, Calderón równocześ
nie z nimi rozpoczynał drogę twórczą. Na płót
nach tych wielkich malarzy - w grze barw, 
świateł i cieni - żyją te same uczucia i myśli, 
ten sam duchowy koloryt epoki, który Calderón 
utrwalił w swoim teatrze. Malarstwo Velazque
za i malarstwo Zurbarana środkami plastyczny-



mi wyrazaJą dwa główne nurty dramaturgii 
Calderona zaangażowanego w służbie dla mo
narchii i dla kościoła. Sw , j talent poetycki po
święcił Calderón sprawom w Hiszpanii jego cza
sów najżywotniejszym. J ako poeta dworski do
dawał blasku uroczystościom w rezydencjach 
królewskich, jako poeta katolicki współdziałał z 
prądem kontrreformacji. Uroczystości kościelne 
uświetniał autosami, podnosząc ten stary rodzaj 
utworów religijnych do rangi arcydzieł, których 
oddziaływanie było potężne. Dwór królewski 
i kościół - to dwie siły organizujące twórczość 
Calderona. Nie biografia poety - jak u Lope 
de Vegi - ale w głównej mierze tendencje 
ideologiczne i estetyczne współczesności deter
minują charakter jego dzieł. 

( ... ) Okres dojrzałości twórczej Calde
rona (od 21 do 65 roku życia) przypada na cza
sy Filipa IV, przedostatniego Habsburga na tro
nie hiszpańskim. Życie Hiszpanii za panowania 
Filipa IV w sposób najsilniejszy zabarwiło dra
maturgię Calderona, podobnie jak malarstwo 
Velazqueza i Zurbarana. W ciągu ostatnich sze
snastu lat swego życia Calderón jest świadkiem 
ostatecznej degrengolady politycznej Hiszpanii 
pod rządami zdegenerowanego przedstawiciela 
wygasającej dynastii - Karola II. Wiek siedem
nasty - to epoka artystów genialnych, ale kró
lów umysłowo i psychicznie karłowatych. 

W pierwszych dziesięcioleciach wieku 
XVII Hiszpania jeszcze śni o potędze uważając 
się za kraj wybrany, za Mesjasza narodów po
wołanego do stłumienia Reformacji. Wysiłki 
i zrywy w tym kierunku potwornie kraj osła
biają. Po kilkunastu latach pokoju wybuchają 
znowu długotrwale wojny, które kończą się klę
skami. Od korony hiszpańskiej odpadają kolej
no Portugalia, Artois, Luksemburg, część Flan
drii. Król Filip IV, umierając w roku 1665, me
lancholijnie stwierdza kres politycznej i mili
tarnej hegemonii Hiszpanii w Europie. 

( ... ) Pod wpływem zjawisk i faktów 
sygnalizujących nieuchronny schyłek wielkości 
Hiszpanii nurtują ludzi uczucia i myśli pesymi
styczne. Życie jest coraz mniej pociągające 
i barwne, budzą się wątpliwości i pytania na te
mat sensu ludzkiego istnienia. Wobec braku 
szerszych perspektyw w kraju chylącym się do 
ruiny, ludzka myśl skłania się do medytacji nad 
sprawami życia i śmierci, widząc w kresie ziem-

.. 

skiej wędrówki pełne wyzw olenie człowieka, 
którego dramat najgłębszy rozgrywa się w zak 
poza światem ziemskim. Taka ·est dominanta 
literatury i szt uki h i. zpań iej, zwła zeza w 
drugiej połowie VI wieku. Występuje ona do
bitnie w twórczości C lder na, głównego w yr a
ziciela ideologii baroku w dramacie; w m alar
stwie czołowym reprezentan tem tego n urtu fi 
lozoficznego jest Zurbaran. 

Zofia Karczewska-Markiewicz, 
Calderón de la Barca, 
Warszawa 1970 r. 
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Królewska uroczystość barokowa 

Obok baletu, commedia dell'arte, teatru 
elżbietańskiego i klasycznej francuskiej tragedii, 
równocześnie z nimi, a czasem je obejmując, 
rozwijała się nowa forma teatralna: uroczystość 
królewska. Od późnego średniowiecza aż do po
czątków oświecenia tworzyła się ta forma wi
dowiska, swój kształt najdoskonalszy zdobywa
jąca w okresie baroku. Wówczas uroczystość 
teatralna była tak charakterystyczna, iż przyjąć 
można, że w niej wyraził się on najpełniej i naj
bardziej bezpośrednio. „Życie snem, a świat 
teatrem", oto wyznanie epoki. Teatralny był 
strój i etykieta, teatralne uczesanie: peruka. 
Teatralne gesty i chód dworaków, a zwłaszcza 
ich taniec, teatralny musiał być język, który 
bez metafor wydawał się martwy. Teatralny 
modny ogród i nawet wnętrze kościoła z ołta
rzami i dekoracjami przenoszącymi ściany w 
niebo. Malarstwo, pozbawione ram, usuwać mia
ło granicę między tym, co namalowane, a natu
rą, między farbą a kamieniem, między pozorem 
a istnieniem. Wszędzie teatr, nawet w propa
gandzie religijnej i w dziele jezuitów. 

Twórcą i organizatorem uroczystości 
barokowej mógł być tylko panujący król, ksią
że, miasto, kościół. Tylko posiadający władzę 
i bogactwo mógł przygotować tak rozległe 
przedsiębiorstwo. Ale sama jednostka, nawet 
wszechwładna i kulturalna, nie przeprowadziła
by takiego zadania. Choćby z pomocą najlepiej 
płatnych urzędników i rzemieślników. Wielki 
teatr barokowy mógł powstać tylko dzięki 
wspólnemu wysiłkowi wszystkich twórców epo
ki. Lully i Moliere, Rubens i Bernini, Calderón 
i Velazquez składali swe na jlepsze pomysły 
i swoją pracę w tym teatrze. 



Klasycznym miejscem przedstawienia 
był królewski pałac albo jego przedłużenie w 
przyrodę: dziedziniec, a jeszcze lepiej park. 

Przedstawienie barokowe to demon
stracja wielkości króla i państwa. I jeżeli lud 
nie mógł być dopuszczony na sale królewskie, 
to obserwował powozy i orszaki, patrzył w okna 
pałacu jasno oświetlonego przez całą noc, a prze
de wszystkim podziwiał ognie sztuczne, utrzy
mane do dzisiaj jako tradycyjna forma najbar
dziej powszechn ej zabaw y, przeznaczone dla 
w zy t dch , którzy chcieli patrzeć w niebo. 
W t ej czę ~ci uroczystości lud był widzem w 
pierwszych rzędach. 

Teatr barokowy żył w świecie uzna
nych mitów, konwencjonalnych, tradycyjnych 
legend i swobodne poruszanie się w ich grani
cach stanowiło jego siłę. Pomysłowość w tym 
zakresie była bardzo ceniona,· ale rewolucyjna 
nowość tematyki nie do pomyślenia. W teatrze, 
gdzie decyduje ruch i obraz, postaci jego, jak 
w partii szachów, muszą być znane i rozpozna
walne. Słowo w baroku było mało potrzebne, 
zamiast niego zjawiał się symbol plastyczny: 
była to sztuka naprawdę zmysłowa, zwracająca 
się do wzroku i słuchu. 

Maskowanie się, podawanie za kogo 
innego, to zasada teatru barokowego. Przemia
na, p rzebieranie się, pomyłka płynąca z niepo
rozumienia, jest n aczelnym motyw em baroko
wej literatury teat lne j. Ale motyw ten wystę
pował nie tylko w tea trze. Obowi zujący ubiór 
dw rs · to było też przebieranie zmieniające 
skromnego szlachcica w istotę mityczną, wpół
boską. Peruka państwowa, k tóra IVtedy pano
wała, czyniła dworzanina lwem królestwa . Za
cierała się różnica między charakteryzacją co
dzienną a teatralną. 
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Dekoracje teatru liczne, barwne, lek
kie, udające świetnie archite~turę, . nadawały 
się do stałej wymiany. Całkowite zm.iany. deko
racji po skończonym akcie czy sceme me ~y
starczały. Może naw et sprzeczne były z załoze
niem teatru baroku. Taka zmiana stanowiła~y 
przecież potwierdzenie tyczności, p_rzy~na1:ne 
się do fak tu, że w czasie akcji dekora~Je m.e b10-
rą w nie j udziału. Byłyby te same, w~ęc n~eczn
łe na otoczen ie, oddzielone od ludzi, zw.1erząt 
i przedmiotów ulegających ciągle gw~łto~~e~u 
prądowi. Aktorzy znik li na~le i po~a""'.mh s~ę. 
niespodziewanie, pogodne mebo zm e.mał się 
w burzliwe, p ioruny wywoływały pozary. Jak 
w dramatycznym m alarstw·e barokow ym . ~r~e
wa zieleniły i ę w oczach oczar~w~nych. w1dzow 
· pokrywały k wiatami, inne ~nuemały s.1ę w lu
dzi. Pow odzie na sc n ie m zczyły mia ta , w 
trzęsieniach ziemi zap dały . ię pał~ce,_ ~kręcon~ 
grube k o umny zmie ialy ~1ę w mcosc, posągi 
rozpada y się w pr och , łuki t r yumfalne. w ka
m ien ie. W ci<1gu sekund chatka pustelmka sta
wała się królewskim przybytkiem. Żadna scena 
przy jej zako11czeniu nie mogła być po~obna do 
jej początków. I zmian~ n.ie przycho~z1ła nagle. 
Zmiana była stała. Życie 1 teatr są ciągłą prze-
mianą. 

Andrze j Banach, W ybór maski , 
Kraków 1962 r. 

Co to jest imitacja? 

„lmitari", mówi słownik łacińsko-pol
ski, to tyle, co „naśladować" i „odtwarzać". A 
także tyle, co „być podobnym" i „równać się''. 
Imitacja moja jest próbą odtw orzen · or ygina
łu w innym języku. Odtworzenia, a n ie powt · -
rzenia. N ie ch ce bo\ ·iem zastępować oryginału 
i nie jest - nie może być - z oryginałem toż
sama, jeśli jej fundamen tem jest przeświadcze
nie, że pełna tożsamość jest tyleż nieosiągalna, 
co nie warta osiągania. Ale nie jest też ta imi
tacja próbą stworzenia dzieła· nowego, które z 
tekstu Calderona czerpiąc pomysły, jednocześnie 
temu tekstowi by się sprzeniewierzało, ożywia
ne przez inne doświadczenia i inne uczucia. 
Chce być do oryginału podobna i mam nadzieję, 
że jest podobna. A jeśli jest ta imitacja orygi
nałowi podobna, to chce też, zgodnie z ostatnim 
znaczeniem łacińskiego czasownika, „równać 
się" z oryginałem. A nie znaczy to, aby imitator 
żywił myśl szaleńczą, że jest Calderonem. O co 
innego mi chodzi. Imitacja moja chce się rów
nać z oryginałem, czyli chce - niech wolno mi 
będzie użyć tego ulubionego obrazu poetów wie
ku siedemnastego - być zwierciadłem, choćby 
i krzywym, choćby i nieudolnie wykonanym, ale 
przecież zwierciadłem, w którym mógłby się od
bić samoistnie żyjący dla nas oryginał. A t!> zna
czy: zwierciadłem, w którym mogłyby się od
bi ć doświadczenia ludzi owej epoki, kiedy to po
wstał oryginał. I chce równać się z oryginałem, 
czyli chce w tym oryginale mieć zwierciadło, 
w który m dbiłyby się doświadczenia lu dzi na 
szej epoki. Mówiąc inaczej: chce, ustanawiając 
system dwóch zw" erciadeł, odbijających się na
w zajem, i stając się członem poró n ania, któ
rego członem drugim byłby oryginał, poś viad
czać tożsamość doświadczeń i równoczesność 
istnienia ludzi różnych epok. A pewnie tylko 



w ten sposób tożsamość tę możemy poświad
czyć: to, co zostało napisane niegdyś, pisząc raz 
jeszcze, aby to, co było i co może nie być -
bo zagrożone jest przez czas - uczynić tym, 
co jest i co być musi. I tylko w ten sposób -
odtwarzając i naśladując i badając podobień
stwo rysów odbitych w lustrze - możemy do
konać magicznego aktu imitacji: czyli porów
nać się z naszymi umarłymi. Czasownik „imi
tari" („imitor") należy do grupy słów określo
nych w gramatyce łacińskiej jako „verba de
ponentia". Są to słowa, mówi gramatyka, o for
mie biernej, a znaczeniu czynnym. Podobnie 
imitacja. Będąc, jak wszelka działalność przy
swajająca, formą istnienia bierną, może mieć -
jeśli zrodzi się z aktu porównania z umarłymi 
- znaczenie czynne. 

J aroslaw Marek Rymkiewicz 

(Fragment artykułu dotyczący 
imitacji sztuki Calderona „Zycie 
snem") „Dialog" 1/ 1971 

Calderon napisał dwie wersje tej ko
medii. Pierwsza nosi tytuł „El acaso y el error" 
(„Przypadek i błąd"), druga - „La senora y la 
oriada" („Pani i służąca"). Imitowałem wersję 
drugą, ale w kilku wypadkach posłużyłem się 
pomysłami i kwestiami z wersji pierwszej. Z „El 
acaso y el error" wyjąłem m. in. wersy, które 
posłużyły mi do zbudowania monologu Gilety 
w akcie III. („Czy to sen jest czy to jawa"). 
Symbole erotyczne (szafa, skrzynia, ect.), które 
w pierwszych swoich kwestiach wyliczają Pe
rote i Gileta, przepisałem, oczywiście ze „Wstę
pu do psychoanalizy" S. Freuda. W piosence 
Perote i Gilety, którą wstawiłem do aktu I. roz
budowałem motyw pojawiający się m. in. w 
hiszpańskiej romancy „Mi zagala sus panos en
juga y tuerce", pochodzącej ze zbioru „Laber
tino amoreso" (rok 1618). Opis obrazu paster
skiego (Perote, akt I) jest parafrazą z T. S . Elio
ta. Kwestia, którą wypowiada Roberto w akcie 
III („babo pełna wszelkich jadów"), jest skon
struowana z elementów wiersza Daniela Nabo
rowskiego „Do złej baby". W opisach wyglądu 
Gilety posłużyłem się też kilkakrotnie ułamka
mi z wierszy J. A. Morsztyna. Drugi monolog 
Gilety z aktu III („może śni się może nie śni"), 
jest swobodną imitacją wielkiego monologu księ
cia Segismundo kończącego II akt „La vida es 
sueńo" („Es verdad, pues reprimamos"). Resztę 
przetłumaczyłem z Calderona lub sam napisa
łem. 

Mój tytuł jest wzorowany na tytule, 
który S. Pigoń nadał pochodzącemu z roku 1663 
intermedium ks. Deodata Nersesowicza (?) 
„Swiat na opak wywrócony". 

J. M. R. 
(Wstęp do „Księżniczki na opak 
wywróconej ' ') 



Irena Grzonka 

W sezonie 1959/60 ukończyła Studio 
Dramatyczne przy Teatrze P olskim we Wro
cławiu . Pracowała w teatrach Zielonej Góry, 
Białegostoku, Poznania i Krakowa („Rozmai
tości " ) . 

Z licznych ról, które grała, do najcie
kawszych zalicza: Anusię w Szkole żon, Kla
rę w Slubach panieńskich, Olivię w Wieczorze 
trzech króli, Julię w Kochankach z Werony 
Iwaszkiewicza (wyróżnienie na Festiwalu Pol
skich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu w 
r. 1961), Eleonorę w Fiesku z Genui Schillera, 
Ninę w Maskaradzie Lermontowa, Gizelę w 
Dwojgu na huśtawce Gibsona, Zuzię w W ese
lu Figara, Anię w Ani z Zielonego Wzgórza, 
Marie-Henriette w Dziecinnych kochankach 
Crommelynck'a, Norę w sztuce Ibsena, Szime
nę w Cydzie, Roksanę w Cyranie de Bergerac. 

Szczecińska publiczność oglądała Ire
nę Grzonkę w sztuce Dialogus de Passione w 
roli Marii Salome oraz w kilku interesujących 
rolach w „Krypcie" i Teatrze „13 Muz". 
W VI Przeglądzie Teatrów Zawodowych Ma
łych Form w Szczecinie otrzymała nagrodę dla 
najciekawszej indywidualności aktorskiej prze
glądu. 

Barbara Mikołajćzyk 

Absolwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. A. Zelwerowicza w 
Warszawie w r . 1964. Pracowała kolejno w Te
at rze im. Wyspiańskiego w Katowicach, w Te
atrze Polskim w Bielsku-Białej i Teatrze „Roz
maitości" w Krakowie. 

W swoim dorobku artystycznym ma 
wiele ciekawych ról: Helenę w Trojankach 
Sartre'a, Dianę w Fantazym, Nataszę w Fał
szywej monecie Gorkiego (nagroda Telewizji 
Katowickiej za najciekawszą rolę teatralną na 
Śląsku w r. 1968), Alę w Kotce na torach To
pola, Ofelię w sztuce Kowalewskiego Co zlego 
to nie my (wyróżnienie na Festiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych we Wrocławiu w r. 1965), 
Niewierną Żonę w Boleslawie Smialym, Luśkę 
w U cieczce Bułhakowa. 

Jest laureatką nagrody Prezesa Ko
mitetu do Spraw Radia i Telewizji za rolę ra
diową w sztuce Zorina Warszawska melodia. 

W Szczecinie zadebiutowała rolą Ma
ryny w Weselu. Następnie oglądaliśmy Barbarę 
Mikołajczyk jako Melanię w Jadzi wdowie, Adel
mę w Księżniczce Turandot i Elwirę w Cydzie. 



Publiczność szczecińska zna ją poza tym z licz
nych występów w programach telewizyjnych 
i z cieszącego się dużym powodzeniem, kabare
tu Gramofon-show w Teatrze „13 Muz". 

Irena Olecka 

W roku 1961 ukończyła Państwową 
Wyższą Szkolę Teatralną im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie. Występowała między innymi na 
scenach teatrów Kielc, Lublina i Poznania. 

W bogatym, bo już dziesięcioletnim do
robku artystycznym, ma wiele ciekawych i od
powiedzialnych ról: Heloizę w Abelardzie i He
loizie, Ofelię w Hamlecie, Amelię w Mazepie, 
Anię w Ani z Zielonego Wzgórza, Stelkę w Fan
tazym, Celimenę w Mizantropie, Katarzynę w 
Matce Courage, Laurę w Szklanej menażerii. 

Jest laureatką nagrody publiczności 
białostockiej w plebiscycie na najpopularniej
szego aktora Teatru im. Węgierki. 

Na scenie szczecińskiej zadebiutowała 
rolą Racheli w Weselu. Kolejne role w Szcze
cinie to: Ofelia w Hamlecie i Eleonora w Cy
dzie. 
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