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Calderon napisał dwie wersje tej komedii. 
Pierwsza nosi tytuł „El ocaso y el error" 
("Przypadek i błąd"), druga - „La senora 
y Io crioda" („Pani i słuiqca). Imitowałem 
wersję drugq, ale w kilku wypadkach po
służyłem się pomysłami i kwestiami z wersji 
pierwszej. Z „El acoso y el error" wyjąłem 
m. in. wersy, Jctóre posłużyły mi do z.budowa
nia monologu Gllety w akcie Ili - „C'Z'f to 
sen jest, czy to jawo". Symbole erotyczne, 
które w pierwszych swoich kwestiach wyli
czają Perote i Gileta, wziąłem oczywiście 
ze „Wstępu do psychoanali'Z'f" S. Freuda. 
W piosence Perota i Gtlety, którq wstawiłem 
do aktu I, rozbudowałem motyw pojawia
jący się m. in. w hiszpańskiej romancy „Mi 
zagala sus ponos enjugo y tuerce", pocho
dzącej ze zbioru „Laberinto amoroso" (rok 
1618). Opis obrazu pasterskiego (Perote, 
akt I) jest parafrazą z T.S. Eliota. Kwestio, 
którą wypowiada Roberto w akcie Ili -
„bobo pełno wszelkich jodów", jest skon
struowana z elementów wierszo D. Nabo
rowskiego „Do zlej boby". W opisach wy
glądu Gilety posluiylem sl też kilkakrotnie 
ułamkami z wierszy J.A. Morsztyna. Drugi 
monolog Gilety z aktu Ili („może śni się, 
może nie śni") jest swobodną Jmitacją wiel
kiego monologu księcia Segismundo koń
czącego li olet „Zycie snem". 
Resztę przetłumaczyłem z Calderona lub 
sam napisałem. 
Mój tytuł jest wzorowany no tytule, który S. 
Pigoń nadal pochodzącemu z roku 1663 
intermedium ks. D. Nersesowiczo: „Swiot 
na opok wywrócony". 

Jarosław Marek Rymkiewicz 



ZOFIA KARCZEWSKA-MARKIEWICZ 

CALDERON 
-POETA BAROKU 

W twórczości Calderona przeglqdo się 
hiszpański wiek XVll. Nie tylko obyczajowość, 
zewnętrzne barwy ~ kształty, których mala
rzem był także Lope de Vego, ole w głów
nej mierze duchowy klimat, myśl, estetyczne 
tendencje epoki znalazły w Calderonie ge
nialnego wyrotlcielo. Obdarzony wyobraź
nią poety był filozofem oceniającym zjawisko 
w kategoriach uogólnień. Jego utwory, bu
dowane na konwie wątków autentycznych 
czy zmyślonych, mają wiele znaczące pod
teksty, które stollowiq dramatyczne .wyzna
nie myśliciela. 
Dla Calderona życie współczesnej Hiszpanii 
jest lekcją przykładową, materiałem rozwa
żań nad sprawami życia ludzki go w ogóle; 
konkretnym punktem odniesienia dla spe
kulacjf filozoficznych, których myśl przewod
nia streszcza się w tytule jego arcydzieło; 
„Zycie snem". Dramaturgia Calderona, 
czerpiąca soki żywotne ze źródeł hiszpań
skich, narodowych, wznosi się no wyżyny 
dzieło ogólnoludzkiego. 
Wiek XVll liczył zaledwie kilkanaście dni, 
gdy urodził się w Madrycie don Pedro Cal
deron de Io Barca. W chwili śmierci sędzi· 
wego poety, w roku 1681, Hiszpania przeży
wa/a zmierzch swej wielkości polityczyne], a 
zarazem końcową fazę złotej epoki litera
tury i sztuki, których rozkwit opromienił jQ 
blaskiem no wszystkie stulecia. W życiu ów
czesnej Hiszpanii zdumiewojq kontrasty i 
sprzeczności: bogactwo I rosnąco rozrzut
ność dworu królewskiego przy potęgującym 
się ubożeniu społeczeństwa; dewocyjność 
i rozluźnienie obyczajów; wyrafi nowo no 
kunsztowność form w sztuce i zacofanie 
szerokich mos uprawiających praktyki za
bobonne; kraj, który jest metropolią nie
zmierronych obszarów na dwóch kontynen
tach, nie potrafi sobie radzić z zarządzaniem 
tym kolosem, nie umie wykorzystać zwycięstw 
odkrywców I zdobywców nowego „świata". 
Podbój Ameryki stal się w gruncie rzeczy 
poczqtkiem końca politycznej siły Hiszpanii. 
Zdolni do Imponujących zrywów, do czynów 
odważnych I walecznych, okazali się Hisz
panie pozbawieni zdolności do zorganizo· 
wanego i systematycznego wysiłku. 
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Swladomość chyleni.o si„ lcroju do upad«u 
wywołuje w społeczeństwie rozczarowania 
i nos.troje pesymistyczne. Brak szerszych 
perspektyw rodzi niepokojące pytania na 
temat sensu życia, odwraca myśl ludzkq od 
spraw ziemskich, kienując jq ku sprawom 
ostatecznym. Calderon jest wyrazicielem te
go nurtu filozofioz.nego, dominujqcego w 
barokowej sztuce hiszpańskiej, na którą po
tężnie oddzialywoł także duchowy klimat 
kontrreformacji. Z takiego punktu widzenia 
należy spojrzeć na dromoturgię poety, sta
nowiącą gmach pod względem zawartości 
filozoficznej i założeń estetycznych jednoli
ty, choć z różnorodnego tworzywo budowa
ny. Rodzina Calderona wywodziło się ze 
szlachty zasiedziałej w północnej części 
kraju. Dziad poety byl sekretarzem Izby Kon
troli Finansów na dworze królewskim. Sekre
tarzem był także ojciec Calderona, don Die
go. Motka, Ano Moria de Hena ut. y Henoo, 
pochodzi/o z rodziny flamandzkiej, od dow
na zakorzenionej w Hiszpanii. Mieli trzech sy
nów i trzy córki. Przy porodzie najmłodszej, 
która żyła tylko kilłc.a dni, Ana Mario zmarła 
(w roku 1610). Siostro poety, Dorotea, zo
stało mniszką, Antonia zmarła jako dziew
czynko. Młodszy brat, Jose, wybrał karierę 
wojskową i osiągnął wysoką rangę odpo
wiadającą dz~siejszemu stanowisku genere· 
la brygady. 
Ośmioletni Pedro rozpoczął naukę w mad
ryckim kolegium Jezunów, gdzie zdobył pod
stawy humanistycznego wyksz.tolcenio. Uczył 
się greki, łaciny, czytał pisma Ojców Kościo
ła i komentarze Pismo świętego. W roku 
1615 jest już studentem prawo i teologii w 
Alcala de Henares. później w Salamance, 
gd21ie zdobywa t~tuł bachillera. Pierwsze 
sukcesy poetyckie odnosi w roku 1620 i 1621, 
uczestnicząc w konkursach organizowanych 
z okazji beotyfikooji i kanonizacji patrona 
Madrytu, św. Izydora. 
Miody Calderon prowadzi tryb życia posta
ci z komedii 1plaszcza i szpady. Zachowały 
się dokumenty świadczące o jego rozrzut
ności, o wysokich rachunkach, jakie płacił 
za kosztowne stroje niezbędne dla zapre
zentowonia się no dworze królewskim. Nie
bawem zostaje poetą dworskim darzonym 
szczególnymi względami filipa IV. W roku 
1623 odbywa się premiero jego komedii, 
„Miłość, honor i potęga", inaugurujqcej 
wspanialą ka~ierę w teatrach królewskich. 
No scenie plenerowej w parku Buen Re. 
liro są oklaskiwane jego •komedie mitolo
giczne. Po sukcesie „życia snem" król na
daje poecie w roku 1636 godność kawalera 
zakonu rycerskiego Swiętego Jakuba (Orden 
de Santiago). Zanim jednak został falftycz
nie przyjęty no członka zakonu rycerskiego 
musiał wylegitymować się „czystościq krwi" 
i szlacheckim urodzeniem. Przeukodq był 
folct, że dziad i otoiec pelnlli funkcje sekre-



tarza. Dopiero dysipenso pop1ezo Urba
na VII, podpisano w lutym roku 1637, po
zwoliła Calderonowi uzyskać 28 kwietnia 
godność kowołera zakonu Swiętego Jakuba. 
Odtąd biały płoszcz z czerwonym krzyżem 
będzie paradnym strojem poety podczas 
uroczystości dworski eh i koście I nych. 
W roku 1636 ukazał się pierwszy tom kome
dii Calderona wydany przez jego brata Jó
zefo, Znany wówczas poeto Jose de Voldl
vielso napisał wstęp owierojący nad wyraz 
pochlebną charakterystykę autora. Gdy w 
roku 1638 wojsko francuskie pod wodzą 
Wielkiego Kondeusza wkroczyły do północ
nej Hiszpanii, gdzie została zaatakowana 
Fuemerrabia, Calderon znalazł się w szere
gach hiszpańskich spieszących z odsieczq. 
W latach 1640-1641 uczes niczyi w wypra
wie do Katalonii dla stłumienia buntu tej 
prowincji. Godnie spe/nial obowiqzki kawa
lera zakonu rycerskiego, zdobywając poch
wały dowódców. 
Nie był jednak zodowo.lony ze swoich wa
lecznych czynów. lota spędzone w obozach 
wojennych i no frontach pozwoliły mu po
znać okropności wojny. Wysławiany w ro
mansach „świat bohaterski" z blisko wyglą
dał tragicznie: długotrwałe, najczęściej bez
sensowne marsze wojsk z miejsca na miej
sce; ryzykowne decyzje obrony pozycji z góry 
skozonych no stracenie; męki głodowe żol
nie12y w oblężonym mieście; z bólem żegna! 
towarzyszy broni ginących z wyczerpania. 
Calderon broi jeszcze udziel w oblężeniu 
leridy, po czym zgłosił swoją dymisję przed 
końcem wojny. 
No dworze madryckim zmieniła się otmo-• 
sfera na skutek niepowodzeń wojennych 
i tragicznych wydarzeń w rodzinie królew
skiej (śmierć królowej J dwóch infantów). W 
okresie oficjalnej żałoby trwojqcej pięć lot 
(1644-1649) nie było wolno wystawiać w te
atrach komedii, dramaturgom zalecano 
pisonie utworów historycznych i religijnych. 
Calderon, który wrócił do Madrytu posępny, 
zniechęcony do życia i rozczarowany, znalazł 
się w trudnej sytuacji materialnej. Przyjql 
więc posadę sekretarza księcia Alba, jedną 
z tych posad, które dla ówczesnych pisarzy 
były rodzajem stypendiów -twórczych. 
O życiu intymnym poety wiadomo niewiele. 
Owocem nieślubnego zwiqżku byl syn Pedro 
urodzony w roku 1647. Wiadomo, że Calde
ron ciężko przeżył śmierć ukochanej kobiety. 
Pod wplywem trogiC11nych doświadczeń co
raz bardziej odwracał się od świata. W ro
ku 1651 przyjął święcenia koplońskie i 18 
wrześnio odprawił pierwszą mszę. Otrzyma
wszy godność kapelana „Nowych Królów" 
przenosi się do Toledo, gdrie powstaje słyn
ny poemat wysnuty z medytacji w katedrze. 
Łaciński tytuł tego utworu - „P.solle et si
le" („Spiewo I milczy") został skopiowany i 
napis.u na kracie prezbiterium. Poeto sławi 
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tu I przywołuje ciszę, skupienie - silę twór
czą pobud7ojącą do rozmyślań. 
Od roku 1651 Calderon pisze sztuki tylko dla 
teatru dworskiego i outosy no zamówienie 
władz miejskich Madrytu, jako wyłączny do
stawco. W jego dramaturgii zaznacza się od 
owego przełomowego roku odejście od pro
blema yki współczesnej i ewolucjo w kierun
ku poetyckiej stylizacji mitów, motywów 
historycznych i problemów moralno-filozo
ficznych. Do ostatnich dni nie słabnie wena 
twórczo poety. Prezentowane w coraz bar
dziej okazałej oprawie scenograficznej dzie
ło jego osiągają nienotowonq liczbę przed
stawień. W rozmaitych ujęciach powtarza 
się w nich temat stanowiący dominantę ca
łej twórczości Calderona: marność życia 
i triumf śmierci. 
W his orii teatru hiupańskiego wieku XVll, 
bogatego w indywidualności twórcze, Cal
deron reprezentuje punkt szczytqwy. Jego 



dramaturgia jest syntezą zdobyczy formal
nych wielkich poprzedników (Lope de Vego, 
Triso de Molina, Alarcon i inni). W przeci
wieństwie do żywiołowego witalizmu Lope 
de Vegi Calderon interpretuje rzyC?'fWistość 
w sposób intelektualny. Dewizą Lope de Ve
gi jest zabawianie publiczności. Tirso de 
Molino lansuje formulę deleitor aprove
chando, czyli postulat łączenia rozrywki z 
korzyścią moralną. Calderon takie hołduje 
tej zasadzie, wprowadzając no scenę pro
blematykę filozoficzną skupioną dokoła isto
tnych zagadnień ludzkiej egzystencji. W 
sercach prote1gon•stów wielkich dramatów 
Calderona toozy się wewnętrzna walko ro
zumu i namiętności, wolnej woli i przemo
czenia. Te sprawy stanowią oś filozoficzną 
jego teatru. 
W utworach Calderona występują często 
motywy i wątki zaczerpnięte z teatru Lope de 
Vegi, który zresztą kilkakrotnie opracowywał 
te same tematy. dojąc serie sztuk o zbliżo
nych, a nawet identycznych schematach 
kompozycyjnych. Najczęściej wszakże jego 
utwory późniejsze nie dorównują pierwo· 
wzorowi. Calderon również opracawywol 
ponownl'"e własne komedie, jego celem by
ło jednak nie pomnażanie, lecz doskonale
nie własnych ujęć kompozycyjnych, które 
oceniał krytycznie. Przykładem takich zabie
gów jest napisana prawdopodobnie w roku 
1636 komedio „Pani i slużqco" („la senora y 
la criada"), która stanowi właściwie drugą 
wersję komedii zatytułowanej „Przypadek 
i pomyłka" („El ocaso y el error"). Akcja 
obydwu tych komedii rozgrywa się we Wło
szech. Są one typowymi komediami „dwor
skimi" i powstały w pierwszym okresie twór
czości poety. Wybitny calderonista hiszpań
ski A.V. Brlones pisze: 
„Przypadek i pomyłka" naśladuje formę 
i styl komedii płaszcza i szpady Tirso de 
Moliny. Dama, która ucieka z domu, by 
szukać swojego amanta, wieśniacy mówiący 
niezrozumiałym dialektem, caballero, któ
ry z portretu poznaje urodę domy i później 
się w niej zakochuje - to sq typowe środki 
dramatyczne teatru Maliny." 
Każda nowo wersja komedii Calderona wa
lorami artystycznymi przewyższa poprzednią, 
każda świadczy o dążeniu do większej rwa
rtości struktury dramatycznej. Tak oto 
motywy obyczajowe i satyryczne oraz drama
tycine środki wywodzqce się z teatru Tirso 
de Moltny („Przypadek i pomyłka") sq 
w drugiej wersji („Pani i służąco'') - dzięki 
subtelnej stylizacji poetyckiej - już bardziej 
wyrafinowane i stanowią jeden ze składni
ków oryginalnej komedii calderonowskiej. 
Technika dramaturgiczna Calderona pole
ga na doskonałości architektonicznej utwo
ru, zwięzłości akcji, olśniewającym boga
ctwie języka poetyckiego a zwłaszcza 
wirtuoezerii w zakresie metaforyki. Poeta 
eliminuje nadmiar epizodów, oszczędnie 
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stosuje efekty zewnętrzne, unika lirycznej 
rozlewności, dynamizuje podstawowy temat 
dramatu. To sq istotne rysy tok zwanego 
„pierwszego" stylu Calderona. Bo w jego 
wotsztacie spotykają się dwa style, które 
zresztą nie zawsze odpowiadają chronolo
gicznej kolejności powstawania utworów. 
Na ogół we wcześniejszej twórczości prze
ważają cechy stylu „pierwszego", którego 
najbardziej typowym przykładem jest „Al
kad z Zolamei". 
Drugi styl Calderona, wyrażający znacznie 
dobitniej jego osobowość, polega na filo
zoficznej koncepcji dramatu intensywnie 
nasyconego elementami tiryczno-muzyczny
mi i dclcoracyjnymi, dramatu stanowiącego 
wielką metaforę. „Zycie snem" jest genial
nym przykładem tego stylu prawdziwie ba
rokowego w treści i formie. Obrazy poetyc
kie, urzekające plastycinością metafory, 
muzyczna kadencja zdań i śwletn9ść wier
sza osiągają w tym „drugim" stylu doskona
łość niezrównaną. W swoich dramatach fi
lozoficznych Calderon podejmuje próbę 
przeniknięcia tajemnic życia i śmierci, zba
dania sensu ludzkiej egzystencji. Niepokój 
metafizyczny, ustawiczne rozważanie proble
mów sumienia i postaw moralnych zbliżają 
Calderona do literatury nmuych czasów. 
Cechy pierwszego i drugiego stylu krzyżują 
się często w tym samym utworze, zwłaszcza 
gdy idzie o sposób kreowania postaci. Wiele 
studiów poświęcono postaciom teatru Cal 
derona Zastanowiono się, czy potrafił on 
kreślić postacie żywe i zindywidualizowane, 
czy tylko uogólnione typy albo symbole. 
Teatr obyczajowy Calderon?, stanowiący w 
pewnym stopniu kontynuację komedii płosz
cza i szpady Lope de Vegi, jest pełen posta
ci nad wyraz plastycznych, konkretnych, wy
snutych z obserwacji współczesnego życia. 
Charakterystyki są pogłębione, bliższe tech
nice Tirso de Maliny niż Lope de Vegi, któ
rego postaci pełnią raczej rolę figur sza
chowych w prowadzonej po mistrzowsku 
grze. . 
W teatrze Calderona znajdujemy też wiele 
postaci, które sq typami reprezentującymi 
określone środowisko społeczne albo jakąś 
cechę ludzkiego charakteru. Tu spotyka się 
Calderon z Alarconem i z Molierem, zwłasz
cza z jego dwor.skich komedii, gdzie typy 
wykwintniś, sawantek, pretensjonalnych 
amantów, moją walor dokumentu obyczajo
wych osobliwości epoki. Calderon także vl 
swoich komediach wywiedzionych z obser
wacji dworu Fitipa IV, zawarł wiele konkret
nej prawdy, tworząc swego rodzaju arche
typy. Zgodnie z barokową sklonnością do 
przesady i wyolbrzymiania dla osiągnięcia 
silnego efektu przerysowuje Calderon cha
rokterystyc21ne cechy ludzkie, jok Francisco 
de Ouevedo w swoich satyrach 1 powieś
ciach. 

• 



Trzeci rodzaj figur scenicznych Calderona to 
postaci-symbole. które sq jego oryginalny
mi kreacjami. Segismundo, bohater „Życia 
snem", symbolizuje losy ludzkości. To postać, 
głębolco .zakorzeniono w świecie konkretnych 
przeżyć indywidualnych, intensywnie wyraża 
prawdy uogólnione, uniwersalne. W pói
nym okres.ie iycia poeta napisał auto sacra
mental pod tytułem „Życie snem". Tam bo
hater noiwany już po prostu Człowiekiem 
jest czysto obstrakcyjnq syntezą medytacji 
nad ludzką dolq. 
Autos sacramentales, czyli religijne utwory 
sceniczne wystawiane w ówczesnej Hiszpanii 
z okazji święta Bożego Ciało, o takie in
nych śwlqt łcościełnych, stanowią odrębny 
i niezmiernie ważny rozdział pisarstwa Cal
derona. W chwili gdy jego utwory zaczęły 
się pojawiać na hiszpańskich scenach, Lope 
de Vego, Tirso de Molina, Voldivielso, 
Amescua byli najbardtiej znanymi autorami 
autosów. Ale w porównaniu z autosami Cal
derona utwory jego poprzedników sq pry
mitywne. W tym osobliwie hiszpańskim ro
dzaju dramatycznym (który :zrodził się jako 
narzędzie kontrreformacyjnej propagandy) 
geniusz poety zabłysnął wspaniale. 
Na szczególną uwagę zasługuje teatr mito
logiczny Calderona - komedie i autosy. 
Swięci tu triumfy wyobraźnio sceniczna po· 
ety - Calderon ożywia i aktualizuje mity, 
które służą mu jako pretekst do wyrażenia 
treści współczesnych. W autosach lqczy mi
tologię z tematyką chrześcijańską, co jest 
cechq charakterystyczną dla sztuki baroko· 
wej w ogóle. 
Żyjąc w epoce wspaniałego rozkwitu ma
larstwa hiszpańskiego, wykorzystywał Calde
ron w szeroktm zakresie sztuki plastyczne dlci 
komponowania przedstawień. Pojmował te
atr jako sztukę, w której malarstwo, muzyko 
i poezjo pełnią funkcje równorzędne. Był 
zatem prekursorem tendencji, Jctóre kształ
towały dzisiejsze rozumienie sztuki teatru, 
a rtystq wlelostronQie uzdolnionym: nie tylko 
poetą, lecz także inscenizatorem obdarzo
nym genialną wyobro~niq teotrolnq. 
Kilka pokoleń artystów i pisarzy towarzyszy
ło Calderonowi w jego długiej drodze twór
czej. Swój warsztat pisarski wzbogacał osiq
gnięciami Lope de Vegi, Tirso de Mollny, 
Alorcona: był szesnastoletnim chłopcem, 
gdy Hiszpania żegnało w roku 1616 Cervan
tesa, którego fantazjo I myśl filozoficzno za
płodniły jego wyobraźnię: miał dwadzieścia 
siedem lot w chwili śmierci Gongory, lctóry 
wywarł silny wpływ no jego język poetycki: 
był pisarzem czterdziestopięcioletnim gdy 
umierał Ouevedo - myśliciel, satyryk i fine
zyjny iron'sto (refleksy jego oryginalnej 
umysłowości znajdujemy w komediach Cal
derona - wyrói:niojq się one właśnie tonem 
subtelnej lronri): Calderon przeżył swoi.eh 
rówieśników, sławnych malarzy, i którymi 
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w młodości ro1poczynol karierę na dwor z 
Fillpa IV. Gdy umierali Velozqu z w roku 
1660 i Zurbaron w roku 1664, w pełni doj
rzałości artystycznej tworzyli swe kompozycje 
Carreno i Murillo, ole - choć znacznie 
~łodsJ C?d ~alderona - odeszli krótko po 
1eąo sm1erc1. W panoramie artystycznej tej 
bujnej i płodnej epoki Hiszpanii Calderon 
zajmuje pozycję wyjqtkowq; w jego dziełach 
slc.upiajq się tendencje róinych dziedzin 
sztuki wieku XVll. 
Teatr Calderona jest też odbiciem rótnych 
faz powstawania, kulminacji oraz początku 
dekadencji barokowego stylu; schyłkowy 
charakter majq jego ostatnie komedie pre
zentowane z niebywałym przepychem deko
racyjnym w teatrze dworskim króla Korola li. 
Przejąwszy od swoich poprzedników model 
komedii, zwanej comedia nuevo albo come
dio esponola, Calderon porzqdkuje, stylizuje 
i u.doskonała jego formę, wypełniając jq 
resciomi intelel<tuolnymi i podnos'zqc na

rodowy dramat hiszpański o rangi uniwer
salnego. 



Ogólnoludzkie walory teatru Calderona 
występujq najdobitniej w dramatach filo
zoficznych, 1które są jego tworem oryginal
nym. Przed Calderonem ten rodzaj teatru 
symboliczno-poetyckiego nie istniał. Deba
to filozoficzno, tocząca się przez trzy akty 
„Zycie snem", porusza sprawy zawsze żywe, 
nurtujące ludzi każdej epoki: jaki jest wy
miar ludzkiej wolności wobec oczywistości 
przemijania, wobec ograniczeń stawianych 
człowiekowi przez prawo współżycia społecz
nego i po prostu prawo moralne? W jakim 
stopniu człowiek może decydować o swoim 
łosie? Geniusz Calderona sprawił, że wy
chodząc z katolickich założeń doktrynalnych, 
stonowiqcych pod.stawę jego światopoglądu, 
stworzył rzecz o wymowie ponadczasowej, 
należącą do arcydzieł światowej literatury 
dramatycznej. 
Tłumaczone na wiele języków dzieła Calde
rona, reprezentatywne dla ideologii i este
t'łki baroku. so tekstami niezmiernie trudnv
mi. Wymagają zatem interpretacji pod 
każdym względem starannej i wnikliwej. 
Dynamiczny rozwój badań nad teatrem Cal
derona zbliża go coraz bardziej do naszej 
współczesności. 
Wiele zagadnień czeka jeszcze no opraco
wanie i wyjaśnienie, co łączy się ze szczegó
łowymi studiami także nad życiem tamtej 
epoki. Fakt, że analiza teatru Calderona 
z punktu widzenia wieku XX prowadzi do 
ciągle nowych i żywotnych stwierdzeń , jest 
dowodem jego wartości nieprzemijających 

Zofia Karczewska-Markiewicz 

MIECZYSŁAW 8RAHMER 

OPODAL 
CALDERONA 

„Nie zważajcie na drobiazgi, ani nie żądaj
cie doskonałości, jaką osiągnąć trudno. Za
li to nie wystawia się zaz.wyczaj tysiąca ko
medyj pełnych tysiąca niewłaściwości i nie
dorzeoz.ności, a mimo to mają największe 
powodzenie i słuchają ich wszyscy nie tyl
ko z uznaniem, ale i z podziwem?" - tak 
mistrz Pedro, wędrujący po kraju ze swą 
szopką, przekonywał Don Kichota. A rycen 
o is.mętnym obliczu, chociaż tego wieczoru 
rozgromić miał Bogu ducha winne kukiełki, 
przywykł był widowisko teatralne cenić wy
soko. Wszakże przy innej sposobności pou
czał swego giermka: „Oto i komedia, z 4c.tó
rq chcę, abyś się, Sanczo, pogodził, polubił 
ją, a przez to samo I tyoh, którzy je odgrywa
ją, oraz tych, którzy je ukłodajq. Wszyscy oni 
bowiem są narzędziami ku wielkiemu po
żytkowi państwa, $łwiajqc ludziom na każ
dym kroku przed oczy zwierciadło, w którym 
na żywo śledzić moina czynności życia 
ludzkiego. Zodne porównanie tak żywo nie 
przedstawkJ nam, jak)ml jesteśmy I Jokiml 
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powinniśmy być, jak komed io i aktorzy. Czyż 
nie? „. To samo zachodzi w komedii i w ży
ciu tego świata, gdzie ci I tamci grają te 
wszystkie role, jakie mogą wys ępowoć w 
komedii. Ale kiedy dobrniemy do kresu .„ 
wszystkich śmierć pozbawi owych szot, któ-
1e ich różniły i staną się równi sobie w gro
bie. 
- Przednie porównanie, choć nie takie no
we, bo słyszałem je nie raz i nie dwa" - rzekł 
trzeźwo myślący Sanczo. 
Nic dziwnego, że powtarzano to sobie nie 
tylko na duńskim dworze, ale i w gospodach 
Manczy. 
Jeśl i upodobanie do teatralności w różnych 
jej odmianach uznano od downa za jeden 
z najbardziej zmomiennych rysów kultury 
paroku, zarówno we Włoszech, jak 
i w elżbietańskiej Anglii, a nawet w opor
nej - zdawałoby się - Francji, to Hiszpanii 
przyznać tu trzeba miejsce uprzywilejowane. 
Tutaj powstał prawdziwie „wielki teatr świa 
ta" - „El gran teatra del munda" - by po
służyć się tytułem, odgrywanej przez symbo
liczne uosobienia, improwizacj i Caldero
na. Zdumiewający zalew utworów, a wśród 
nich co najmniej kilkunastu pisarzy wybit
nych. 
Łowiąc tematy szybko, niejednokrotnie w re
kordowym tempie powstajqcych sztuk, pisa
rze ci w poszukiwaniach swych nie ograni
czają się do W)'korzystania obfitych 
przecież zasobów rodzimych, ole sięgają 
odległych nawet krańców ówczesnego świa 
ta i przywykli już, jako potomkowie odkryw
ców, do nowych, rozległych perspektyw 
oceanów i lqdów. Nęci ich niekiedy także 
słowiański egzotyzm, przyoblekany w strój 
widzowi mniej obcy, chętnie też czyniq od 
skok do Wioch, które zresztą, po większej 
części, sq wówczas dla nich krojem okupo
wanym, gdzie bywają często i poczynojq so
bie buńczucznie, molo zważojqc na drwią
ce uśmieszki obezwładnionych mieszłcancow 
I chociaż no gruncie własnym, gdzie roz. 
kwita powieść łotrzykowska , o ła~ik z Tor-
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mesu mnogich znalazł kompanów, jest oż 
nazbyt wiele okazji do awanturniczych przy. 
gód I rozsnuwania sieci przemyślnych in
tryg, drobne państewka i liczne dwory 
włoskie nęcą tu większą swobodą, o zachę
tą są popularne opowieści nowelistów. Nie 
przyniosła ta skłonność hiszpańskiemu wi· 
dzowi ani „Romea i Julii" ani „Otella" czy 
„Kupca weneckiego", ale znalazła odbicie 
zwłaszcza w komediach lżejszego kalibru. In
tryga jest tu zazwyczaj główną sprężyną 
dramatycznego mechanizmu. „Przypadek 
i błqd" - toki tytuł dał Calderon pierwszej 
redakcji wystawionej dziś sztuki. Bo zgod • 
nie ze spojrzeniem na świat renesansu 
włoskiego dwie sily decydować zwykły o bie
gu spraw tego świata: fortuno - los, często 
nieodwracalny zbieg okoliczności woli ludz
kiej nie podległy, i virtu - twórczo energio, 
trafne rozeznanie, męsko decyzjo, zdolne 
rozplątać lub przeciąć zawile węzły pełnej 
sprzeczności epoki. Jednym z najczęstszych 
chwytów w komedii renesansowej - z Szeks
pirem włącznie - jest, jak wiadomo, prze
bieranie się, zwłaszcza - mogące wówczas 
jeszcze kryć niespodzianki - przywdziewanie 
męskiego stroju p11Zez kobiety, przedsiębior
cze node wszystko w pościgu za niewier
nym, jak Dionna w „Zielonym Gilu" Tirsa. 
Ale, podstęp ten znajduje wiele innych za
stosowań. Tok w jednej z komedyj Moreta 
król Don Pedro dzięki przebraniu może wy
kryć i ukarać niecne sprawki gnębiącego 
podwładnych magnata, o w innej sprytna 
służąca zwabia pięknego Don Diege, pew
nego siebie Adonisa, ułatwiając połączenie 
się prawdziwie zakochanym. Ale nie idzie 
tylko o przemyślną metamorfozę. Jednym 
z najczęściej powracających motywów w 
dramacie hiszpańskiego baroku jest problem 
osobowości, uporczywie szukające odpowie
dzi pytonie, które zadaje sobie nie wykazu
jąca zresztą filozoficznych zapędów Gileta: 

Kim ja jestem, jeśli jestem„. 
Pytonie natrętne, tym bardziej że wiqże się 

18 

z nim niepewność ogólniejsza: co .jest rze· 
czywistością, o co złudą, czy da się uchwy
cić granicę między jawą a snem -
może śni się, może nie śni.„ 
czym jest życie, snem jest we śnie.„ 
Rozstrzygnąć zaś tym trudniej, gdy świat 
odurza swym urokiem, jak w „Nocy święto
jańskiej" Lopego, nocy czaru i miłości, uka
zanej z niezrównanym wdziękiem. ł w tyl'Tlże 
kręgu wątpliwość dalsza, stająca przed 
wszystkimi, co zetknęli się z Don Kichotem: 
czyż to niepoczytalny szaleniec łok rozsqd· 
nie ocenia wiele spraw tego świata? Znów 
granico, w której wytyczenie z pirandel
lowskim uśmiechem zdawał się wątpić Lope 
gdy w „Wariatach z Walencji" stawiał 
obok siebie prawdziwych i pozornych, 
udających obłęd szaleńców. 
Nie przestajemy tu krążyć wokół dramatu, 
który przeżywa Segismundo z „Życia snem". 
Rodzi się i szerzy poczucie wyobcowanio. 
które może łączyć się z przekonaniem o 
własnej wyższości w stosunku do otoczenia, 
bądź też mieć w sobie gorycz upokarzają
cego odepchnięcia przez świat. Vossler 
kiedyś całq książkę poświęcił motywowi sa
motności w literaturze hiszpańskiej, wyko· 
zujqc jego trwałość i rozgałęzienia. ,,Sole
dades" Gongory są jednym z jego nawyż. 
szych wcieleń poetyckich. 
Tu wysuwa się naprzód kastylijska religia 
honoru, wzdętego pychą zarówno u gran
do, jak u zwykłego hidalgo, honoru, który 
w swej nie dojącej się powściągnąć droż· 
llwości rozpala niejeden gwałtowny kon· 
flikt. nie tylko w teatrze i jest przedmiotem 
:iowziętych dyskusyj i rozważań moralnych, 
R'.aprawionych swoistą dialektyką. 
„Primero es Io honro" - ,.Honor ponad wszy
stko" - głosi tytuł dramatu Moreta o za
ślepieniu namiętnością Fryderyka, króla 
Sycylii. „Lekarz swego honoru" Calderona 
stał się jednq z jego sztuk, uznanych za 
najbardziej hiszpańskie. 
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W złożonym układzie obyczajów ówczes
nych zwraca uwagę życzliwe co najmniej 
zainteresowanie, z jakim Lope i Calderon 
towarzyszyć się zdoją przejawom samo
dziemoścl kobiecej. Wprawdzie z ironicz
nym uśmiechem - mniej złośliwym niż w 
satyrze Oueveda - Lope wywiódł no scenę 
swą „Mścicielkę kobiet" piękną księżnę 
Laurę, która nabrawszy przekonania, ie ko
biety są niesłusznie wzgardzone, pogrąża 
się w książkach filozofów, odtrąca wszyst
kich pretendentów i zakłada Akademię 
uczonych bla/ogłów, aż abdykuje wobec 
zręcznego zalotnika i wówczas wargi na
wykłe do sylogizmów, wykrzykują, pod wpły
wem zazdrości, do rywalki: „Kochaj wszyst
kich mężczyzn, jakich chcesz. ale jeśli mi 
weźmiesz mojego lisandra, wydrapię ci 
oczyl" lecz zastęp śmiałych i przedsi bior
ozych Hiszpanek jest może liczniejszy no 
ówczesnej scenie niż w źyc1u . Tu równieź 
miejsce mantuańskiej Diony. 
Głębokie antymonie kultury hiszpańskiej, 
szczególnie wyraziste w barokowych kon 
trastach, skupiły się w przeciwstawieniu 
sobie i powiązaniu dwu postaci: Don Ki
chota I Sonczo Pansy. A wyżyny genialnego 
artyzmu osiągnął Cervantes dzięki objęciu 
przeciwieństw węzłem serdecznego uczucia 
pana i giermka, życzliwego ludziom uśmie
chu, osiągając ów „grosshumoristlscher 
Stil", jak go nazwał Tomasz Mann - styl 
wielkiego humorysty. 
Niektóre to tylko, bardzo dorywczo wspo
mnione związki, jakie odsiania najświet
niejszy okres w rozwoju kultury hiszpańs
kiej, gdy stanąć przygodnie opodal Cal
derona, tok jak opodal niego zajęła miej
sce najnowsza adoptacja , przyprawiono 
według smaku jej autora. 

Mieczysław Brahmer 
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Przekłady z literatur innych krojó , innych 
wieków były robione zawsze - to znaczy 
odkąd owe Inne literatury narodowe no
wożytne powstały, od lot mniej więcej 
pięciuset, gdy łacina przestała być uni
wersalnym językiem europejskiej kultury. 
Były więc robione przekłady „zawsze", ale 
były robione rozmaicie. Dzi • wydoje nom 
się rzeczą oczywistą, że tłumaczenie po
winno w sposób możliwie doskonały odpo
wiadać dziełu tłumaczonemu. Ale jeszcze 
dwieście lot temu wierność przekładu wca· 
le nie była uważana za zaletę. Przeciwnie. 
Człowiekiem · kulturalnym w wieku XVIII 
był ten, kto znoi obce języki, czytywał 
nowości literackie swojej epoki w oryginale, 
najczęściej po francusku. Lub we francuskim 
przekładzie. Przekładano więc nie tyle no
wości co dzieła innych epok i kulturalny od· 
biorca wcale nie oczekiwał od tłumacza, że 
przeniesie on wiernie np. dramaty Shokes
peore'o z języka no język. Nie, oczekiwał 
czegoś innego: że owe dzieła oczyści z ra
żących „barbarzyństw", że dokona pewnej 
selekcji, doprowadzi do stanu zgodnego 
z klasycystyczną poetyką, że je przełoży no 
gust wieku. (Nie było to oczywiście obowiq
zujące, przynajmniej w teorii, w stosunku do 
antyku). To, co nazywamy przekładem mo
dernizującym jest w pewnym sensie starq 
praktyką klosycystycznq. Jeżeli dziś Sartre 
przekłada „T rojanki" Eurypidesa, w których 
publiczność francuska widziało tragizm woj
ny algierskiej, jeżeli Brecht „Operę za trzy 
grosze" opiera na starej „Operze żebra
czej", Durrenmott pisze na nowo sztukę 
Strindberga, jeżeli Sito od pewnego czasu 
robi nowe przekłady Shokespeore'a, to -
przy całej różnorodności·tych proc - może
my w nich zobaczyć tę klasycystyczną trady
cję, przekład dzieła z epoki na epokę doko
nywany w przekonaniu, że jest pewna cią
głość doświoóczeń ludzkich i że w słowach 
dawnych poetów możemy usłyszeć, przy 
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zmianie języka, rzeczy obcbodzqce nos do 
dziś . Ale jest to praktyka klasycystyczna tylko 
w pewnej mierze. Modernizacja nie oznacza 
tu deformacji, przykrywania do jednego, 
obowiązującego wzorca, Jednego obowią
zującego glSstu. lit rotura współczesna 
dziedziczy bowiem także ·nnq tradycję prze· 
kładu, rorryantycznq . 
W wieku XIX następuje demokratyzacjo 
kultury, krąg czytelników gwałtownie rośnie 
o jednocześnie pojawia się zainteresowanie 
dla ·nności dziel różnych wieków 1 narodów, 
dla różnych „kolorytów" jak się to wtedy 
nazywało - lokalnych. historycznych. Czło
wiek kulturalny XIX wieku to ten, kto chce 
czytać Shakespeore'o i 6yrona, Goethego 
i Schillera, Donte'ego i Calderona, średnio
wieczne ballady celtyckie i poetów arabs
kich, a także wszystkie nowości, choć nie 
zawsze zna obce języki. Wtedy powstaje 
mniej więcej jednolity rynek czytelniczy w 
Europie, wie kie firmy wydawnicze, zatrud
niające później całe armie tłumaczy, w 
krytyce pojawia si go unek eseistykt. który 
ma pełnić rolę turystycznego gulde'a po 
ogromnie poszerzonym i w czasie i w prze
strzen l świecie kultury. Wtedy właśnie za
czyna się tworzyć nowożytne pojęcie wier
nego przekładu, oddającego możliwie do
skonale to oo niepowtarzalne, odmienne, 
tej literaturze tylko właściwie, temu autoro
wi, temu tylko dziełu. 
Nie tylko klasycy „deformowali" tradycję 
ujednolicając ją do jednego wzorca. De
formowali jq, choćby przez selekcję takie 
i romantycy, wyczuleni no odrębności - bo 
mieli takie swoje wzorce. Z ich tradycji wy
wodzi się tłumacz z programem kulturowym, 
tłumacz ofiarowujący przez przekład dziel 
literatury obcej swemu narodowi jakieś 
wartości, które uważa za szczególnie cenne, 
a których brok lub niedosyt we własnej kul
turze odczuwa szczególnie boleśnie. Z tra-

dycji romantycznych wielkich tlumacŹy i wy
dawców wywodzi się - tok przeciwna ro
mantyzmowi I - działalność Boya Żeleńskie
go, marzenie Stanisława Brzozowskiego o 
zaszczepieniu w literaturze polskiej angiels
kiej kultury i, w innej już oczywiście skall. 
przekład „Dok ora Faustusa" Kureckiej 
i Wirpszy czy niedawny przekład Joyce'o 
„Ulissesa" dokonany przez Słomczyńskiego. 
To, co nazywa Rymkiewicz imltacjq łqczy 
chyba w sobie oble te tradycje. Jest to wy
wiedziony z klasycystycznej tradycji prze· 
kład „z epoki na epokę". Bo Rymkiewicz 
uważa, ie czytać Calderona oczami czło
wieka wieku XVll już nie można, więc trze . 
bo powiedzieć to otwarcie, że nosze oko 
musi tekst Calderona zmienić. Ale Rymkie
wicz jest no tyle wyczulony no inność, szcze
gólność i odmienność, że nie pisze proste
go przekładu modemizujqcego. Szuka spo
sobu ocalenia także poety Calderona, nie 
tylko tego, co w Calderonie wieczne i ogól
noludzkie. Być może je t to Calderon poe
zji Rymkie lczo, być może „Zycie snem" 
I „Księżniczko no opok wywrócona" sq 
Calderonem żyjącym w tej poezji, nle Cal
deronem „ czystym". Czy jednak toki „czy· 
sty" Calderon jest dziś , nawet dla Hiszpa
nów, możliwy? Rymki wicz skłonny jest SQ· 

dzić, ż nie. Ale Jeśli ów Calderon obu 
sztuk jest Rymkiewicza, to następuje tu 
podwójne zawłaszcz nie. Bo z kolei wiosna 
sztukci Rymkiewicza, „Król Mięsopust" jest 
bardzo calderonowska (choć nie tylko). 
Wchodzimy tu w sferę „ imitacji" , bardzo 
trudną i delikatną. zwłaszcza źe niewielu 
mamy znawców języka, literatury, tradycji 
kultury hiszpańskiej. Ale wydoje się, te 
trzeba już porzucić sprawę przel<ładu, bo w 
wypadku przekładów poełów przekład czę
sto się miesza z przykładem . Czy - toutes 
proportions gordees - Mickiewicz tłuma
czył „Giaura", Słowacki „Księcia Nie:dom-
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nego" dla potrzeb ciekawych czytelników 
lub dla kulturowego programu? Nie. 
O wiele bardziej dla siebie. Byron, Sha
kespeare i Calderon (którego „odkrył" ro
mantykom europejskim A.W. Schlegel) to 
byli pisarze wybrani tej epoki, jej swoiste 
„nowości", w ich dziełach odnajdowywali 
ludzie tej epoki wartości najbardziej przez 
siebie ukochane, cenione najwyżej. Ale 
Byron dla Mickiewicza, Calderon dla Sło
wackiego to były także najbardziej osobiste 
„odkrycia", głębokie doświadczenia poetyc
kie; pisarze ci stoli się, w pewnych ,okresach 
czasu, ich „mistrzami". Przekłady były nie 
tyłko zaspokojeniem gustów epoki - były 
swego rodzaju współuczestniczeniem z Cal. 
deronem w pisaniu „Księcia", z Byronem 
w pisaniu „Giaura". Były powtórzeniem, na· 
pisaniem jak gdyby jeszcze raz dzieła tok 
bliskiego, że w pewnym sensie stawało się 
ono „włosne". I nie chodziło tu o wierność 
przekładu - wierność Słowackiego była wie
lokrotnie kwestionowana. Było to przyswoje
nie sobie „własnego" Calderona czy „wła
snego" Byrona. Funkcję tych przekładów 
można by porównać do cytatów. Cytat prze
cież, wyrwany z jednego tekstu i przenie· 
slony do drugiego - ze względu na swojq 
trafność, urodę, niezw}łklość - coś in111ego 
znaczy już w tym innym utworze. I jakże czę
sto przekład był dosłownie cytatem: tok 
Goethe cytował w „Cierpieniach młodego 
Wertera" kilkonoście stronic z pieśni Osja
na, tak Gustaw Mickiewicza śpiewał pio· 
senki, które sq przekładami z Schillera 
i Goethego, tok dziwnie streszczojqc i to do 
tego w niezbyt doskonalej francuszczyźnie 
literaturę medyczną wyznawal swojq miłość 
Hans Castorp w „Czarodziejskiej górze", 
tok Konrad w „Wyzwoleniu" cytowol i para
frazował Mickiewicza i Slowockiego, paro
dys.tycZ'nie imitował Polo i Lenartowicza. 
Cytował i parafrazował. Cało epoko mo
dernizmu cytowało, parafrazowała, naślado
wało, imitowało najrozmaitsze wzory - iaqc 
zresztą śladem romantyków, którzy także pi
sali różne „melodie orientalne" „na wzór 
Moora" „naśladowane z arabskiego" - róż
ne poetyckie pastisze eksperymentalne, to 
właśnie, co Rymkiewcz nazywa imitacją. 

„Imitowali" jednak chyba bardziej roman
tycy - w okresie modernizmu można częś
ciej mówić o stylizacji. Jest w niej także coś 
z przykładu-przekładu, przeniesienie pew
nych rysów wzorca no tworzone dzieło, za
akcentowanie tych rysów - stylu. Wzorce 
mogą być literackie, ole nie muszą. Tok 
E.T.A. Hoffmann pisał „capriccio według Ja
kuba Calloto", rysownika, Ujejski „tlumo
czyl" Szopena na wiersze, tok Ghelderode 
światem swoich dramatów uczynił Breuge
lmonde, o więc świat obrazów Breugla, tak 
Bryll niedawno odtworzył w stylizowanych 
na ludowo sztukach legendę o Janosiku 
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„Malowaną na szkle" I naiwne jasełka z 
wiejskimi kolędnikami. 

Przykłady można mnożyć. Stylizacja ludowa, 
staropolska, shakespearowsko, romantycz
na - coraz więcej pojawia się ostatnio 
utworów stylizowanych, parafraz, moderni
zujących przekładów, w których jest i przy
bliżenie downych poetów naszym czasom, 
przekład-przykład •nnych kultur I to, co na
rywamy „si~oniem do źródeł". Zjawisko to 
daje się zresztq obseiwować w całej Euro
pie w nojrozmaits:r:ych postaciach - bo prze
cież wykorzyst)fWanie w teatrze pewnych 
doświadczeń psychoanalizy, religii etc, jest 
także rodzajem sięgania do początków, do 
wielkich wzorów kultury. Czym wytłumaczyć 
to zjowiskof O stylizacji, naśladownictwach 
itp., zwykło się no ogół sądzić ile. Z kilku 
powodów. Najczęściej dlatego, że w samym 
zabiegu tkwi niebezpieczeństwo pewnej po
wierzchowności. Styllzacja jest przecież 
przeniesieniem - mówiqc najogólniej - ry
sów jednego utworu-wzoru na Inny. Jeżeli 
jest to przen iesienie mechaniczne, a pisa
na interesuje tylko sam wzorzec, nie to do 
czego ma on, ten włośnie, wybrany, służyć, 
powstaje przerysowal'l'O kopia. Powstaje 
więc dzieło niepotrzebne, dziwotwór kulturo
wy nie należący do żadnej epoki. To po pro
stu o złych, ładnych czasem nawet, lecz nie
co bezmyślnie robionych stylizacjach. Ale 
stylizacja budri zastrzeżenia „jako taka" 
niezależnie od swojej wartości. Bywa ona 

·witano jako ucieczko w estetyzm, rodzaj 
eskapismu, szukanie azylu w krainach czys
tej sztuki . Bywa też uznawano styl izacjo -
rozumiano szeroko, także jako przekład -
za groźny objaw własnego stylu; epoki styli
zujące „czują się" jak epoki bez własnej 
twarzy. Zacytujemy: „Nasz wiek nie posiada 
form . Nie wycisnęliśmy piętno epoki ani na 
domach, anl na ogrodach, oni no niczym. 
Widuje się no ulicy ludzi z bradq strzyżonq 
jak za czasów Henryka Ili, innych wygolo
nych, innych z włosami jak no portretach 
Rafaela, innych jak za czasów Jezusa 
Chrystusa antyk, gc-tyk, odrodzenie, 
ludwik XIII, wszystko ~ozem. Słowem, 
mamy coś ze wszystkich wieków wyjąwszy 
nasz, rzecz niewidziana w żadnej innej epo
ce. Eklektyzm to nasz smok„." To z Musseta. 
ze „Spowiedzi dziecięcia wieku". Stylizacjo 
wreszcie, a razem z nią poszukiwanie wzorów 
w przesz/ości, odkrywanie i ocalanie ukry
tych skarbów, bywajq interpretowane jako 
oznaka regresu, tradycjonalizmu, jako „po
wrót do pro-pieluszek" i „włożenie w swo
je korzenie". Piso/ o tym ostrzegawczo, 
wstrzqsajqco i, dodajmy, nie bez pewnych 
rocji tłumacząc, jakie są konsekwencje osta
teczne tej postawy - Irzykowski, jedyny 
konsekwentny w Polsce modernisto, konsek
wentny wyznawca teorii o awangardowej 
funkcji kultury w świecie działań ludzkich 
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I awangardowej funkcji literatury w kultu
rze. 
Moina jednak o owych zabiegach przekła
dowych i szukaniu wzorów, o stylizacjach, 
imitacjach, parafrazujących interpretacjach 
pomyśleć łagodniej. Można sądzić, że po 
długim okresie, w którym kulturze na skutek 
doświadczeń wojny odmówiono zaufania, 
następuje pewien rodzaj zwrotu tego zau
fania. Można sądzić, ie po pisarzach takich 
jak Borowski czy Różewicz. dla których woj
no było doświadczeniem obalającym włze
runęk człowieka stworzony przez tysiąclecia, 
którzy nie widzieli sposobu ocalenia tradycji 
humanistycznej po foszyźmie, 1 nie sqdzili, 
by się udało wybudować jakiś most między 
tym, co było kiedyś ludzkie, a tym, co jest te
raz, most nad „czasem nieludzkim" - po 
tych pisarzach, którzy wyciągnęli z wojny 
najgłębsze i najbardziej tragiczne wnioski -
pojawiają się płsarze próbujący takie . mosty 
budować. Uważne, „uchem Horacego" siu· 
chonie Shakespeare'a przez Sitę w jego 
przekładach opatrzonych ogromnymi ko· 
mentarzaml, „imitowanie" Calderona przez 
Rymkiewicza. „powtarzanie" moralitetów 
staropolskich przez Dejmka, „adaptacje" 
wielkich klasyków w teatrze-laboratorium 
Grotowskiego - to wszystko można uznać 
za, jakże ostrożne i pełne pamięci o wojnie. 
odwoływanie stanu nieodwołalnego kryzysu 
kultury. Można sądzić, ie jest to jakby do
ciekliwe sprawdzanie, co zostało żywego w 
świecie kultury, leczenie ran, cucenie do
gorywających, czasem - wskrzeszanie zmar
łych. 



Tradycjonalizm nie jest tq postawą, którą 
w kulturze polskiej, wychowanej przez ro
mantyzm, przywykliśmy cenić najwyżej. To 
postawo klasyków (choć rzecz jest oczywiś
cie bardziej skomplikowana). Wydaje się 
jednak, że tradycjonalizm czysty jest w ogóle 
niemożliwy, ie każde powtórzenie doświad
czeń kulturo~nych jest ich przemianą, w każ. 
dy przekład, imitację, adaptację wpisuje się 
współczesność świadomie lub nieświadomie. 
Współczesny klasyk, a tym jest Rymkiewicz, 
autor „Manifestów poetyckich, czym Jest 
klasycyzm" pisze, ie należy do poetów, ~tó
rzy ocalają. Co ocalajqi Jedność czasu: 
„Być może owa jedność czasu jest tylko na
szym złudzeniem.„ Myślę, że gdyby było to 
złudzenie, .nie wolno nam byłoby z niego 
rezygnować„. Myślę, że nie jest to złudze
nie. Owo przekonanie, że istnieje jedność 
czasu„. wiąże się z przekonaniem o wspól
nocie ludzkich do9wiodczeń„. Te glosy, któ
re dobiegają nas z c·zosu zwanego minio
nym, moją nom zbyt wiele do powiedzenia". 
Jedność czasu, jedność tradycji, jedność 
kultury jest więc nie ocaleniem jednego tyl
ko obrazu czy poety - jest ocaleniem kultu
ry jako humonitas, tego co ludzkie. Dlatego 
Rymkiewicz, właśnie jako klasyk, nie przyj
muje podziałów na kulturę ludową i uczo
ną. tradycyjną I nowoczesną. Awangardziś
ci, futuryści, surrealiści wołali kiedyś: spalić 
muzea I przestać żyć z klasyki I poezja nie 
pc1winna wykwitać z tysiącletnich cmenta
rz•1sk, powłnno być llleustannym odkryciem, 
tragicznym przekraczaniem ledwie stworzo
nych przez siebie gronie i wiecznie „nowości 
potrząsać kwiatem". Rymkiewicz uważa, jak 
prnwdziwi klasycy, że „nowości" nie ma, że 
poezja colo jest powtórzeniem, jest pisa
niem na nowo rzeczy }uż napisanych i to po 
wielekroć naprsanych. Ale czy to znaczy, że 
jest przeniesieniem rysaw gotowych w prze
szłości na nowo powstające dzieło? Nie. Bo 
w każde od nowo nap•sane dzieło wpisane 
są wszystkie poprzednie jego formy i jeszcze 
forma tej włośnie chwUi, współczesnej. Do 
doświadczeń tysiącleci, powiada Rymkie
wicz, możemy dodać tylko odcienie. Mało. 
Ale to molo jest i tak bardzo rzadko oslq
gone. „Róinico między stylizooją a ponowie
niem wzoru i doświadczenia czasu minione
go jest wyraźna. Stylizator kopiuje je i prze
rabia, bawi siebie l nas czyimś tekstem, 
a więc i czyimś kosztem .„ Stylizator ładnym 
charakterem pisma 1kopiujący czyjś tekst, 
nie ma bowiem inie do powiedzenia. Pra
cuje , jeśli tak można rzec, w czasie przesz
łym „. Dla poety, który ponawia wzór nie
gdyś zapisany, colo sztuka istnieje w czasie 
teraźniejszym: ponowienie i to, co jest po
nawiane, wzór i repetycja, są dwoma po
wiqzanymi ze sobq tysiącem włókien tkan
kami tego samego organizmu „. Poeta, 
repetujqcy doświadczenie czasu przeszlego, 
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ponawia je po to, by odnaleźć swe miejsce 
w ciqgu cywilizacyjnym: a więc swe miejsce 
w teraźniejszości." 
Rymkiewicz mówi wprost, joki dla niego mo
ją sens jego proce „imitacyjne". Możemy 
teraz zapytać, czemu nam „ponawia" sie
demnostowiec~nego htszpańskiego drama
topisarza-mistyko, Calderona? Powodów 
jest chyba wiele. Nie bez znaczenia dla te
go wyboru by/, jak się zdaje, romantyczny 
„Imitator" Colderona, Słowacki. A to ze 
względu na pewne eksperymenty językowe, 
na próbę „ponowienia" barokowej polsz
czy1my przefiltrowanej przez mistycznego 
Słowackiego - rezultaty tych „spotkań" 
możemy oglądać ·już nie w „imitacji", lecz 
we własnej sztuce Rymkiewicza, „Królu Mi~
sopuście". Nie wchodząc jednak w rozmaite 
i subtelne powody, dla jakich jedni pisarze 
wybierają sobie takie o nie inne wzory wioś
nie, wydoje się, że jeśli nie możemy . tu od
po.wiedziec no pytanie, dlaczego Rymkiewicz 
wybiera dla siebie Calderona, możemy od
powiedzieć przyna}mniej na pytanie, dla· 
czego wybiera go dla nas. 
Przede wszystkim - dla wieku XVll. Jak 
wielkie bylo znaczenie wieku XVll w kulturze 
całej Europy Rymkiewicz pisal i nie on jeden 
zresztą wielokrotnie, powtórzmy więc zo nim. 
Byl to wiek, w którym w kulturze całej Eu
ropy, tok w Hiszpanii, Anglii jak w Polsce, 
zaczęto dokonywać stopu dwóch systemów 
wartości, dwóch języków symboliki poetyc
kiej, dwóch sposobów raz.umienia świata: 
chrześcijańskiego i antycznego, przywala
nego przez renesans. Oba te systemy znosiły 
się nawzajem, a że. dodatkowo jeszcze, na
uko Kopern9ka, Keplera, Bacona i Galile· 
usza zmieniło obraz świata z rzeczywistości 
boskiej na przyrodniczq, poezja wieku XVll 
miola do czynienia z rozchwianym jak gdyby 
obrazem kultury, podwójnym światem war
tości, które należało pogodzie; z pełnym 
konfliktów i niepokoju odczuwaniem świata 
i z pełnym wahań między antykiem o chrześ
cijaństwem systemem symboli, którym wyra
żała te konflikty. W wieku XVll innymi słowy 
kryzys kultury doprowadzi/ do stopu zno
szących się nawzajem systemów wartości w 
nową symbolikę antyczno-chrześcijońskq, 
którq poezja poslugiwola się przez następ
nych dwieście lot: no obraz chrześcijańskie
go raju nałożył się np. antyczny obraz pól 
elizejskich, Arkadii, złotego wieku wzmac
niając w ten sposób oba obrazy w nowym 
symbolicznym stopie. Rymkiewicz nie dopo
wiada, lecz wydaje się, że nie popełnimy 
blędu 'Przypuszczając, że widzi on pewną 
analogię owego kryzysu kultury, zagrożenia 
fundamentalnych kryteriów, podstawowych 
symboli wyrazu między wiekiem XVI! a na
szym. le widzi pewną wspólnośc w niepoko
ju tamtego wieku i naszego wieku, który 
jest także okresem wielkich odkryć i wielkich 



zogroiei\ ł wielkiego załamania ię dotych
czasowych syst mów warto · ci o roi eh sym • 
bolicznych wyrazów. Byc moz tei Rymkie· 
wici uwaia, że nasz wiek powini n dokonać 
nowego stopu, stworzyć nowy język, doko
nać jakiegoś nałożen.io doświadczeń i sym
boli - sięga więc po wzorzec teatru uni· 
wersalnego, jakim był teatr Calderona. Nie 
pisze o tym wprost. Pisze za to często i du
io o 1amieroniu starych symboli, o śmierci 
toposów, o trudnej sytuacji współczesnego 
poety, który musi się posługiwać j1tZyklem 
no poły 1niszczonym, ,no poły przetransfor
mowanym, no poły umarłym. 
Spytajmy 1 kolei dlaczego Colderonf Na 
to Rymkiewicz jui nie odpowiada, możemy 
sobie jednak tę odpowiedź wydedukować. 
Wiek XVll, okres boro u, posługiwał sLę czę. 
sto I w każdej dziedzinie sztuki „odbi
ciem" - echo, sen, lustro, teatr, to były owe 
odbicia, które wzmagały obraz rzeczywistoś
ci, czynily jq bogatszą. wspanialszą a je
dnocześnie jakby widomą. Odrealniały 
świat, pozwalały stawiać pytanie, co jest 
rzeczywistością, co pozorem, co prawdą, co 
złudq, oo słowem, co echem. Swiat jest 
teatrem - Shakespeare. Zycie snem -
Calderon. Sen, odbicie, teatr. echo. Szcze
gólnie sen u Calderona był tq kluczowq 
metaforą poJ1Walającą rzeczywistości uznać 
za złudę, pytać, co jest rzeczywiste i c1y 
jest coś r.zeczywistego? I wydoje 'Się, że mo
żemy tu znów zobaczyć pewnq analogię 
między tym „życiem snem" Calderona· 
a -współczesnością. Bo przecież jednym 
z podstawowych odkryć w kulturze nowoiyt· 
nej było odkrycie „życia snu" ludzkiego. 
Odkrycie, że człowiek jest nie tylko lstotq 
rozumną, że obok świadomości ma podświa
domość, która ,,przemawia" najczęściej 
(choć nie wyłqcznie) we śnie. Freud posta
wi! w sposób nowoczesny pytonie, co jest 
„prawdą", oo „pozorem" : czy to co jawne, 
czy to, co ukryte, świadomość czy podświa
domość. „Sen" wlęoc kieruje naszym życiem, 
jest motywacją naszych działań, czy też „ja
wa", rozum i co w takim razie bardziej jest 
„r.zeczywłste"? 
Wedle innego przedstawiciela psychoanali
tycznej teorii kultury, Jungo. życie psychiczne 
jednostki obejmuje już nie tylko świadomość 
i podświadomość osobistą. Każdy człowiek 
nosi w swej pod.świadomości wielkie złoża 
podświadomości zbiorowej całego gatun· 
ku ludzkiego, całq historię ludzkości, o na
wet jej czasów przed-ludzkich. A oprócz 
tego zarówno Jung, jak wielu innych psycho
analityków zajmując się badaniem psycha· 
logi! społecznej wypracowało pojęcie „per
sony". Jest to jak gdyby pewno rolo, pewno 
maska i funkcjo, którą człowiek „gro" w sto· 
sunkoch z Innymi, w domu będqc ojcem lub 
matkq, w biurze •'Zefem •ub referentem, na 
urk>pie tury tq i zachowując .się zgodnie 
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z społecznym scenariuszem, by tak rzec. tej 
„roll". To, co psychoanalitycy nozywojq per. 
sorią, można by porównać do owych „gęb", 
które ludzie sobie wzajemnie nokładajq, 
o jakich pisał Gombrowicz. I nie on jeden. 
Problem roli społecznej, „gronia" czy „od
grywania'' czegoś i kogoś w życiu jest jed
nym z najczęstszych tematów nowoczesnej 
dramaturgii - z całego systemu takich pię
trowych ról, masek nałożonych na maski 
zbudowane sq np. dramaty Geneta. I znów 
widzimy pewną bliskość między barolcowq 
koncepcją świata-teatru a współczesnością. 
Bliskość. Blisko, to nie znaczy jednak w tym 
samym miejscu. I „życie snem" i „teatr 
świat" rozumiemy .inaczej, poprzez doświad
czenia dwóch stuleci - lecz no dzieło Sha
kespeare'a i no dzieła Calderona nie moi -
my jui spojrzeć oczami człowieka baroku. 
To wiośnie myśli Rymkiewicz stwierdza
jąc, że ponowienie nie Jest po'-:'tórze
niem. Dlatego pewnie woli robić imita
cje niż przekłady. Bo przecież gdy po 
poetyckiej .scenie w ogrodzie, gdzie mowo 
o miłosnej t sknocie kochanków następuje 
w „Księżniczce no opok wywróconej" bła
zeńskie intermedium Gilety i Perota wylicza-



jących, co się komu z zakochanych widzi 
w snach, to ro21poznaJemy w tych szafach 
i nożach - niezależnie czy są one Caldero
na czy też Rymkiewicza - Freudowski „sen
nik" symbollki selcisuolnej. Pełni on tu tę 
samą, odwieczną i tradycyjną, parodystycz
ną, degrodująco-komicznq rolę błazeńskie
go zwierciadła, jaką zawsze, od czasów 
komedii dell'orte pełniła paro służących, 
owych zonnich obdarzonych rozmaitymi 
Imionami: Arlekina, Buratina, Pierrota 
(w późniejszej, francuskiej wersji), Colombi
ny i Arlekiny - bo i taka była. To wielka, 
stora tradycja wulgarnej i dowcipnej cie
lesności, przewrotnej „sługi" poetyckiego 
i wmloslego „pono" - ducha, tradycjo się
gająca czasów komedii antycznej, a - filo
zoficznie - być może Platona: tradycja tak 
pięknie kultywowana we włoskiej komedii. 
Z niej wiośnie wywodzą niektórzy historycy 
teatru zarówno błaznów Shakespearowskich 
jak i słynnych gracioso komed'i hiszpańskiej 
złotego wieku. Nie darmo zresztą komedie 
Shakespeare'o i Calderona tak cz~to dzie
ją się wiośnie we Włoszech. To owa nie
śmiertelna paro, która z teatru przeszła do 
epiki, którą odnajdujemy w Don Kichocie 
i Sanczo Penisie oraz - jakże inaczej już -
u Beoumarchois'ego w hrabim Almawiwie 
i Figarze, Kubusiu Fataliście i jego panu, 
którą spotkamy u Brechta, o wreszcie -
znów jak odmienioną - u Becketta w „Cze
kając na Godota" w postaciach Pozzo 
1 lucky'ego. 
Poro służących, para błazeńska: tym razem 
pora służących płci obu, z tym, ie w owej 
parze Gileta Calderona-Rymkiewicza (za
nim przejdzie w sferę dramatu filozoficzne
go) występuje w swojej starszej, chciałoby 
się powiedzieć „właściwej" postaci: jest 
wulgarna, jurna, cielesno, pełna plebejskie
go humoru - nie jest „jeszcze" przetranspo
nowana w fertyczną subretkę, jokq się 
stała we Francji, nabierając tam z komedli 
na komedię wciąż nowych poetyckich uro
ków. Nie jest ową romantyczną Colombiną, 
która, jak Justysia np. w „Mężu i żonie" 
Fredry, zepchnęła na dalszy plon dowcipem, 
werwą, powabem, urodq nawet swą „pa
nią" - podobnie jak czynili to ze swymi pa
nami Figaro i Kubuś. 
Poro służących jest znano. Znane są i prze
bieranki, których w tej sztuce tok wiele: 
przebiera się Usordo za ogrodnika, przebie
ra się Fisberto za kupca, by zobaczyć Dianę, 
przebiera się wreszcie - i to jest ta najważ
niejsza przebieranko - Gileto w suknię Dio
ny i w jej rolę i Diano w rolę Gilety. Przebie
ra? Zmiano kostiumu może nie jest ważna, 
ważna jest rolo, maska, gro. lecz pewną 
osobliwością gry, maski czy owej „gęby" 
przybranej jest fakt, że ·razem z nią człowiek 
staje się tym, kogo gra. Masko I Autor pięk
nej książeczki o masce, Jeon-Louis Bedouin 
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pisze, że maska i kostium więcej odkrywają, 
niż ukrywają, że moska jest instrumentem 
metamorfozy, nie sposobem zachowania in
coginito. Usordo „grając" ogrodnika staje 
się partnerem Gilety i wchodzi tym samym w 
parodystyczna-erotyczne intermedium bła
zeńskie. Fisberto „jest" kupcem, jego klej
noty są symbolami uczuć, ale i jego uczu
cia są propozycją kupiecką ślubnej tran
sakcji . 
A Diano, o Gileto, których maski i role 
z aktu na okt się piętrzą każąc nom myśleć 
o dramatach Gene o - gdyby nie to, że 
„piętrowe" przebieranki były ulubionym mo
tywem włoskiej komedii, skąd wzięli je 
i Shakespeare i Calderon. I Gileto może 
być Dianą i Diona Giletq. W oczach zako
chanego następuje cudowna przemiano 
każdej dziewki w Dulcyneę, podobnie jak 
sam brak miłości zamienia ex ksieżniczki. 
choćby się nie zmieniły „naprawdę" - w zwy
kłe kobiety, pospolite, wulgarne, budzące 
odrazę. Kto dla kogoś jest Dionq, może być 
dla drugiego Giletą. Każdy jest inny w 
oczach innych. Ale nie tylko miłość doko
nuje tych cudownych lub przerażających 
przemian, nie tylko deformacje subiektywi
styczne - jest jeszcze czas, który każe py
tać, gdzie w starych, niezgrabnych, siwych 
i pomarszczonych kobietach podziały się 
piękne dziewczęta. Nie tylko miłość, względ
ność subiektywna i czas - każda chwilo, 
nastrój, otoczenie, strój, kostium, godzino, 
poro roku zmienia odbicia ludzi w ludzkich 
oczach. 
Masko więc jedna, która nie maską jest, 
lecz właściwie tworzą stężałą w jednym 
wyrazie „perso'ny", czy setki wciąż zmien
nych masek? Jest tok i jest jednocześnie 
inaczej - wiośnie dlatego teatralne i lite
rackie żonglerki kostiumu i maski tok często 
operują kontrastem. Gileta i Diano są róż
ne od siebie jak noc i dzień, których nie ma 
bez siebie, jak ciało i duch sprzężone, nie
rozłączne, jak piękno i brzydota, poezja 
i proza, wzniosłość i praktyczność, życie 
i śmierć. Choć ze śmiercią sprawa nie przed
stawia się tok prosto, ale o tym, co robi 
śmierć w tym systemie ech, odbić, luster 
i metamorfoz - za chwilę. 

Znani więc sq ponowie i słudzy, znane prze
bieranki, a najbardziej znana przebieranka 
panów i sług. Ten temat biegnie przez wie
ki - od rzymskich Saturnaliów, gdy niewol
nicy przez porę dni rządzili, a Rzymianie byli 
Ich niewolnikami, od średniowiecznych świąt 
błaznów, uniwersyteckich juwenaliów, mię
sopustów, etc. etc. Wszystkie książki religio
znawcze, historie kultur potwierdzają pow
szechność „świata na opak". Ma on najroz
maitsze Interpretacje. Bywa wyjaśniony spo
lecmie, mitologicznie, bywa - jak u Bachti
na - fenomenem pewnej swoistej formy kul
tury, którq nazwał on „karoowalowq". Weźmy 
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jednak sam motyw „z chłopa król" - jakze 
rozmaicie bywał on wykorzystywany! Z prze
branego w pijanym śnie chlopo w staropol
skim dramacie Baryki drwili dla „kroto
chwil i" żolnierze. W „Panu Jowialskim" 
przebrany w tureckie szaty malarz - węd· 
rowiec sam zadrwił sobie, dość łagodnie 
zresztą, z tych, którzy zeń chcieli zadrwić. 
A ileż przewrotnych znaczeń w metomor· 
fozie Grabca z „Balladyny"! U Marivaux 
w „Igraszkach trafu I miłości" zamiana ko
stiumów i ról sług i ponów pozwoliła wdzię
cznie rozwijać różne komplikacje psycho
logiczne narodzin miłości. U Calderona, w 
„Życiu snem" - metafizyczną filozofię. 
A wreszcie qui pro quo, porwanie innej, 
nieco komicznej bohaterki zamiost właści
wej no skutek zamiany strojów: to przecież 
słynna „nowa Dejanira", pani Rzecznicko 
przez „kałmuka" porwano z ogrodu pełne
go jaśminów i róż w szalu i kapeluszu hro· 
biny Idalii„. I niewykluczone, że Słowacki 
zaczerpnął ten awanturniczy, powszechny 
zresztą, obiegowy motyw z tel same) kome
dii Calderona, która stała się przedmio
tem imitacji Rymkiewicza, z „Pani i sługi". 
,,Księżniczko na opak wywrócono" skJoda 
się ze znanych motywów. obiegowych nie· 
mol - i pewnie dlatego wybrał ją Rymkie
wicz. Każdy wqtek, każda sceno brzmi 
nom dziesiątkiem ech i znaczeń, czymś 
cośmy widzieli Jakby, czytali, myśleli, co 
znamy w niewyraźnej zbitce, Jakby ogląda
ne we śnie, w pomięci powszechne), w 
tradycji kulturalnej całej Europy. I ten ogród 
wiosenny, te nocne spotkania zakochanych, 
ten „sen nocy letniej", wieczna Arkadio mi
łości pełna pomyłek, tęsknoty, przygód, nie
pewności. przeszkód ..• Wszystko to znamy. 
Ale jest jeszcze w tym jeden ton. też znany, 
lecz już nie z romantycznej forsy, poetyc
kiej burleski. Bo zauważmy, jak c2ęsto ta po
ra mówi o śmierci, o umieraniu z miłości, 
z broku miłości, z tęsknofy, z niepoko
ju, rozpaczy.„ Miłość towarzyszy śmierci 
od czasów T ristano i Izoldy co naj
mniej, lecz szczególnie często towtmy
szyla śmierci miłości w modernizmie. Ale u 
Rymkiewicza jest trochę inaczej. wydaje się 
on bliższy Calderona, oczywiście na nowo 
napisanego, niż śmiertelno-milosnej no
stalgii np. Korabo Brzozowskiego. Gdy 
Diana i Roberto spotykają się wieczorem 
w ogrodzie, mówią o sobie jako o umar
łych - spotykają się trochę jak cienie w pół
mroku pól elizejskich. A Diana, ta księż· 
niczka o księżycowym imieniu, która pojawia 
s ię wieczorem jak księżyc, o w finale drugie
go aktu spada z konia jak gwiazdo strąco
no z niebo, jak księżyc •. umiera" o świcie 
dnia. 
Cała ta sztuko jest przepojono metaforyką 
planetarną . Wciąż mowa tu o słońcu, nie
bie, gwiazdach, blasku, mroku. I somo Dia-



no zachowuje się trochę jak „słońce nocy", 
księżyc. Diano jest ukochaną, uduchowioną 
kochanką. lecz przez jej imię - trudno po
wiedzieć, czy Calderon, czy Rymkiewicz zbli
żył ją do Diony mitologicznej. Rzuca to do
datkowe światło no sprawę „przemiany" 
Diony w Giletę, no ich, by tok rzec, obocz
ność. Bo mitologiczna Diona było boginią 
dziewiczej czystości - lecz było także opie
kunką rodzących motek. Było ono - dzie
wiczo - boginią płodności, cielesności. Lecz 
będąc pomocnicą położnic, patronką ro· 
dzącego się życia bywało także utożsamiono 
z boginią pod1iemi, śmierci, nocy, czarnej 
magii, grozy i przepości - z tajemniczą He
kate. Dziewiczo Diano - rozpustna Gileto. 
Piękno koc;honko snu nocy letniej - i śmierć, 
cuchnący rozkład ciało. Diona i Gileto: 
czy to tylko dopełnienie kontrastów, odbi
cie, maski, lustro? 
Jest tak l nie jest. Sen, echo, teatr i lustro -
barokowo sztuko lubiło tę grę. Dla gry 
optycznej i niespodzianek, dla podniesie
nia wspaniałości, dla oglądania siebie we 
wciąż nowych i różnych zwierciadłach w nie
oczekiwanych ujęciach, w zwielokrotnionej 
postaci ludzie baroku, królowie i książęta 
budowali w swoich pałacach wielkie gale
rie lustrzane, kochali teatr i byli także sami 
dla siebie aktorami grającymi wiosną wspa
niałość przed lustrem. Ale w tym systemie 
migotliwych odbić następowało pewne zag
matwanie między pozorem i rzeczywistością, 
cudowne sole lustrzone mogą być rozu
miane także jako labirynt, w którym człowiek 
szuka samego siebie, podobnie jak w te
atrze-odbiciu świata szukał swego świata, 
niepewny, zagubiony, pragnący poznania 
prawdziwej własnej tworzy i prawdy o świe
cie w labiryncie luster, masek, ról. 
ł wreszcie ów niepokój kazał ubranym we 
wspaniale stroje, zamiłowanym w teatral
nym przepychu ludziom kulturalnym wie
ku XVll podjąć stary, moralistyczny motyw. 
Lustro bowiem od lat było pełnym znaczeń 
symbolicznych przedmiotem. Przesądny lud 
do dziś wierzy, jak wierzono powszechnie 
w średniowieczu, że próżne dziewczyny 
przeglądające się często w zwierciadle 
zobaczyć w nim mogą diabla lub śmierć. 
Tą śmiercią w lustrze lubili straszyć, szcze
gólnie kobiety, średniowieczni drzeworyt· 
nicy, rysował ją Durer, o później. w słynnym 
portrecie strojącej się staruszki przed lu
strem ona samo jest u Goyi tą śmiercią. 
Więc w labiryncie masek, odbić, w złud
nym karnawale pozorów wiek XVll zo. 
baczył jako jedyną niewątpliwą praw
dę - śmierć. Maskarada, przebieranko, qui 
pro quo, miłosne perypetie, ogrody pełne 
słowików i róż - może to tylko sen, może 
ten cały system pięknych złud i masek jest 
tylko jedną maską, złudą życia? Mieczys
ław Wallis opisuje taki ciekawy maka-

bryczny autoportret: Anno Woser w roku 
1710 narysowało s'ebi~ ze śmiercią w po
staci kościotrupa, który unosi maskę z jej 
rysami. Jakże to przypomina owq rękę koś
ciotrupa sięgającą po secesyjny, kwietny 
ornament - rysunek, zdobiący obwolutę 
ostotni990 tomu poezji Rymkiewicza, „Ana
tomię". Wydoje się, że także dla owej obec
ności śmierci w ogrodzie życia Rymkiewicz 
wybrał i dla nos i dla siebie Calderona. Ale 
w „Księżnlczce na opak wywróconej" ta 
śmierć jest ledwie obecna, przypomina 
wprawdzie wciąż trochę o sobie, ale nie 
przerywa snu życia. Przeciwnie: może jej 
obecność nadaje tym perypetiom, pomyl
kom, porwaniom, miłosnym rozpaczom 
i awanturom wdzięczną lekkość, komediową 
niepowagę, rokokową już niemal ulotność 
i świetlistość, tę baśniową umowność kolo
rowego snu. Gileto mówi: 

śnisz się sobie garstko kości 
śnisz się sobie śnie ulotny 

Ale wiośnie Gileto, ono, która jest tym pro
zaicznym, dosadnym i cielesnym życiem, 
ono, samo ,,prozo", postać początkowo 
tylko z komicznego intermedium błazeńskie
go ogłasza pochwalę tego świata Calderona 
śnion990 przez Rymkiewicza. Tego snu nocy 
letniej miłosnej Arkadii poezji, w którym 
wszystko, co się zechce, można wyśnić, w któ
rym każdy może być kimś Innym, jakąś inną, 
w innym świecie.„ Bo sen też nakłada maski, 
we śnie, w maskach wykrzywionych, zdziwa· 
czolych, wypiękniałych oglądamy siebie in· 
nymi i innych innych, bo sen także jest 
teatrem, lustrem, echem, maskaradą. 
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Czy to pochwało życia snu, teatru życia, czy 
może poezji, już nie wiemy i tok włośnie być 
powinno. Bo życie snem i życie-teatr I lustro 
życia obok wszystkich znoczeri tu przywoła
nych i wielu innych jeszcze, które przywołane 
być mogły, ma jeszcze jedno znaczenie -
sztuki. Sztuko - lustro wierne lub niewierne, 
sztuko odbicie życia - czy życie, odbicie 
sztuki? Co tu jest chwilowq złudq, co stalq 
prawdą? Ale i sztuko też jest snem: 

Gdy wyrośniesz no człowieka, 
Stanq ci sny.„ jole liczny wróg, 
I stworzysz świat .„ jak tworzy Bóg ... 
Ale nie świat realnych scen, 
Lecz nikły świat - jak ze snu - sen. 

Taki „śpiew" słyszy dziecko przeznaczone na 
poetę w „Samuelu Zborowskim" Słowackie
go. Lustro sztuki - lustrem snów. Calderon, 
Słowacki, Rymkiewicz. Poezja - sen ulotny 
śniony we śnie życia? Ale przecież ten sen 
fest klasycznie „trwalszy od spiżu", wznie· 
sictny nad śmierć i historię. Duma klasyka 
i skromność klasyko jest w tej pracy imitacyj
nej . Bo Rymkiewicz jest nie tylko uczniem 
Calderona, lecz l Eliot, i Ezry Pounda, który 
pisał: 

I co naprawdę kochasz - pozostanie, 
reszta to żużel 

I co naprawdę kochasz, nie będzie ci 
wydarte 

I co kochasz naprawdę - twoim jest pra
wym dziedzictwem •.• 

Stłum swoją próżność, 
Powiadam ci, stlum„. 

I tok - z powietrza - brać żywq tradycję, 
Z pięknego oko starca niezwyciężony 

płomień 

To nie jest próżność. 
Błąd tutaj wszystek w rzeczy zaniechaniu, 
Wszystek w niewierze spod nóg tracącej 

grunt. 

To, co robi Rymkiewicz nie jest mistyfikacją. 
On dobrze wie co robi, on, który wymarzył 
sobie los poety - uczonego szuka nowo
czesnych przykładów - przekładów, szuka 
wielkich wzorów klasycystycznych, chce ofia
rować' tej kulturze wartości, których brok 
wielokrotnie i boleśnie odczuwano. Z całym 
szacunkiem i podziwem dla tej pracy, która 
wydaje się być ledwie zaczętą, dodajmy tyl
ko, że ktoś musi jednak robić rewolucje, 
także w literaturze, obalać trwalsze od spiżu 
pomniki, burzyć ocalone wartości, nie wie
rzyć prorokom, mieć odwagę śmiechu z mo
ralistów, barbarzyńsko nienawidzić klasyków. 

Marto Piwińska 
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