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Stefan Treugutt 

„G D Z I E M N I E P R Z Y N I O S Ł E Ś 
P T A K U B E Z S K RZ Y D E Ł" 

Do jakże -0dległego i osobliwego „kró
lestwa Polonii" zaprowadził nas poeta Cal
deron de la Barca! W tej jego Polsce, po 
śmierci króla o imieniu Eustorgio III-ci, 
rządzi syn jego, król Basilio, do tej Pols
ki pI1Zybywa -Astolfo, książę sąsiedniej Mo
scovii, by starać się o rękę siostrzenicy 
królewskiej Estrelii, akcja zaś dramatu 
rozpoczyna się w okolicach polskiej stoli
cy, gdzie na „stromym zboczu górskim" 
w specjalnie zbudowanej ·wieży, na łań

cuchu niby zwierz, trzymany jest następ

ca tronu książę Segismundo. Daleko do tej 
Polski wedle wszelkich :manych map geo
grafów, jeszcze dalej na szlakach wiado
mej nam historii. 

I oczywiśc~e nie miejsce tu na rozstrzą

sam.ia, dlaczego w wieku XVII-wym Pols
ka stała się przykładem odległej egzotyki, 
krajem gdzieś na granicy cywiliwwanego 
śwfata, jakimś tam krajem, podczas gdy 
jeszcze w wieku poprzednim była równo
prawnym partnerem renesansowej Europy. 
Jak na taki stan .rzeczy, na postępują.cą 

przemianę wielkiego kraju w wielkie po
le przemarszów wojsk obcych, na prowin
cjonalizację, na przekształcenie dynamicz
nego państwa w malowniczą, kontuszową 

nieruchomość Sarmacji, jak :na to ws.zyst
ko wpłynęła kontrreformacja, }ak oddzia
łał upadek miast, czy też brak równowagi 
politycznej między rządem i rządzooy

mi - to pytarui.a obojętne dla rozumienia 



sztuki Calderona Życie jest snem. Epizod 
dramatyczny tego życia·, które jest snem, 
wyobrazić sobie można w jakimś tam kra
ju, a więc gdziekolwiek, a więc na przyk
ład w odległej Polsce. Najważniejsze -
i konieczne dla rozwinięcia pomysłu na
czelnego - było to tylko, ażeby wszystko, 
co pokaże się na scenie, było na raz i po
dobne do prawdy, 1 niepodobne, żeby przy
pominało trzeźwość jawy i fantastykę ma
rzenia, żeby było dwuz,naczne. Musiała się 
taka sztuka odbywać blisko i daleko, 
w kraju :na prawdę istniejącym i całkiem 
niepewnym, mglistym, egzotycznym. Na 
przykład w Polsce, którą wystarczy ulo
kować na znanej widzom mapie nazwami 
takimi, jak Polonia, Moscovia, oznaczyć 
rzekomą autentyczność imieniem takim, jak 
Segismundo, które aczkolwiek w źródłosło 
wie swym wcale rn:ie polskie, nie słowiańs
kie nawet, jest dla Calderona i jego wi
dzów przypomnieniem „zygmuntowskiej 
Polski" Jagiellonów i pierwszego Wazy. 

Jest więc na scenie Polska niby praw
dziwa, a w rzeczy samej tak mglista i nie
pewna, że może się na jej terenie rozegrać 
na granicy świata znanego i świata fan
tastycznego, osobliwy dramat ludzki, baśń 
o synu królewskim, ale baśń nie całkiem 
baśniowa, właśnie dramat ludzki z tej baś
ni prześ~tujący, też coś dwuznacznego, 
z pogramcza wiedzy i niewiedzy człowieka 
o sobie samym ... 

„gdzie mnie przyniosłeś 
ptaku bez skrzydeł 
rybo bez łUSlki 

promieniu bez światła 
i dokąd uciekasz" - pyta bohaterka te-

go utwocu, piękna Rosaura, przebrana za 
mężczyznę, „która nie jest kim jest'', cały 
utwór zaczyna s.ię od pytań i pełen jest py
tań. Tylko „los zna drogę - mówi Rosau
ra - i poprowadzi mnie dalej ślepą". Po
nieważ człowiek niedoskonale widzi, a jeś

li widzi, to także nie może być pewny, że 
widzi naprawdę, że to nie złuda: 

„Nigdy nie widzieliśmy się wzajemnie. 
Pytamy jedni drugich, odpowiadamy so
bie; żyjemy ob01k siebie i jesteśmy zaw
sze razem, ale nie wiemy kim jesteśmy! ... 
To tak, jak byśmy byli zawsze sami!. .. 
Bo trzeba widzieć, żeby kochać ... " 

Ale to już nie Calderon. I hiszpański 
mistrz i jego subtelnie odkrywczy polski 
przekładaaz, poeta Jarosław MaJ"ek Rym
kiewicz, nie pisali tak nieozdobną prozą. 

Ale o tym samym. Zdania zaś zacytowane 
pochodzą z dramatu Maeterlincka Ślepcy, 
jednego z tych utworów, w których 
u schyłku wieku XIX zapowiadał się wiek 
XX-y, w których były początki nowego 
sposobu pisania dla teatru, czyli nowego 
widzenia sytuacji dramatycznych, czyli kło
potów, jakie ma człowiek, gdy chce okreś
lić samego siebie i swe miejsce wobec ota
czającego świata. 

Posłuchajmy skargi uwięzionego Segis
munda. Można ją by przetłumaczyć na ję
zyk dowolnego dzisiejszego utworu awan
gardowego, byle tak.i.ego, w którym serio, 
nie na· niby, postawiony jest problem doli 
człowieczej, pytanie o niedocieczony sens 
złych i dobrych przypadków, o względną 

wartość naszych własnych wyobrażeń o so
bie samych: 



' 

„powiedz mi niebo 
dlaczego mnie więzisz 
jakie przestępstwo popełniłem 
przeciw tobie niebo 
milczysz 
rozumiem cię niebo 
masz swoje powody 
popełniłem przestępstwo 

rodząc Slię 

ale przecież każdy 
rodzi się a więc każdy jest 
przestępcą 

chciałbym jednak wiedzieć niebo 
czym jeszcze cię obraziłem 
i czemu to ja 
zostałem ukarany 
a tym innym 
tym moim wspólnikom 
którzy też się urodzili 
udało się umknąć" 

Ozy się udało umknąć? Czy nieszczęsny 
książę Segismundo, który w swej nędzy nie 
wie, że jest kSlięciem, nie powiedciał sam, 
że wszyscy „popełnili przestępstwo" i są 

„wspólnikami" i że jest fundamentalny, 
wspólny wszystkim ludziom tragizm przy
padkowości, kruchości naszego życia, cier
pień i śmierci? Książę Segismundo posłu
guje się religijną wiedzą objawioną o grze
chu pieirworodnym, ale mniejsza o to, ja
kich naz;w używać, jeżeli „niebo milczy" 
i trui.e ma dla człowieka na ziemi litości, to 
czym się ono praktycznie różni od „puste
go nieba" dzisiejs-Lych sceptyków i całkiem 
laickich poszukiwaczy prawdy? Ich też 
dręczy wątpliwość, czy człowiek nie jest 
przypadkli.em „drapieżnym zwierzęciem 
w skórze człowieka, pomyłką filozofów lub 
pomyłką Boga". 



Język ~ A więc ii myśli ~ bohaterów 
sztuki Calde:rona ró:żmi się niezmiernie od 
naszej aparatury pojęciowej. W tamtym je
go śWiecie wierzy się w astrologkme prze
powiednie, w IZd'J.akil. 111a niebie i temu po
dobne przesądy. Bardziej się w to wierzy niż 
my teraz - dajmy na to - wierzymy 
w możliwość porozumienia się z jakimiś 
istotami z kosmosu. No i sama prezentacja 
losu ludzkiego, na przykładme księcia Se
gismunda, jest fantazją całkiem średnio

wieczną i feudalną, zbudowa111ą z rekwizy
tów takich, jak wieża z więzieniem, dwór 
królewski, splątanie układów matrymonial
nych rz; wailką o władzę, to w:szystko skła

da się w końcu ·z całego szeregu wątków 
wędrujących poprzez legendy różnych cza
sów i narodów. Jest i przebrana kochanka, 
i pradawny motyw „z chłopa król", gdy się 
wobec oszukanego prostaka udaje, że jest 
kimś więcej, niż jest w rzeczywistości -
jest i antyc:zm.y, znallly z tragedii o Edypie 
motyw złych przepowiedni, które każą ro
dzicom pozbyć się dziecka„. To wszystko 
pratWda, ale, jest właśiruie to ale, które spra
wia, że Calderona Życie jest snem wymy
ka się hlstoirycamej, „muzealnej" klasyfika
cji, że w tej baśni o niezwykłych zdarze
niach na całkiem baśniowym dworze ja
kiejś „Polonii" dostrzegamy niepokojąco 
wiele pytań, które są i dla nas pytaniami 
istotnymi, na które i my szukamy odpo
wiedzi. 

Bo zważmy chociażby, jak perfidnie i ce
lowo przemienił Calderon tę tradycyjną już 
w jego czasach zabawę w przemienianie na 
niby prostaka w króla. Segismu.ndo staje 
się igraszką i przedmiotem zabawy, prae
bierają go za króla i każą otoczeniu uda-

wać, że on, trzymany dotąd niby rz.wieI"z na 
łańcuchu, jest 'królem. To wszystko tylko 
próba i zabawa - tyle tylko, że Segismun
do w rzeczy samej jest symem królewskim 
i królem będz.ie! Otoczenie ma udawać że 
jest on tym, kim jest naprawdę. Udaw~n;ie 
jest tak samo tutaj prawdziwe, jak fał
szywe. 

„może to był sen 
ale wystarczy prześnić 
taki sen 
by zrozumieć że wszystko przemija 
jak sen 
i kończy się jak sen" 

Jakże to bliskie naszej współczesnej wie
dzy (crz:y raczej: niewiedzy) o nas samych. 
Bo przecież wiemy talk: samo dobrze, jak 
Calderon, że „pragnienia kłamią" i że nie 
należy mylić złudy rz: realnością. Ale, równie, 
a może i lepiej niż on, wiemy, że sfera 
świadomości ludZkiej składa się także 
z pragn.deń, złud, tęsknot i wszelakich fan
tazji, że to są absolutnie realne, dające się 
":' badaniu wykryć składniki naszego ży
cia. Co więcej, wiemy, że berz: takiego snu 
o nas samych, bez przyszłościowych i fan
tastycznych wyobrażeń niemożliwy byłby 
rorz:WOJ zbiorowości ludzkiej, a nawet ist
nienie nas samych. Wcale nie na żarty po
wiedział pewien mędrzec, że człowiek to 
z.wierzę obdarzone zdolnością planowania 
przyszłości. A więc, dodajmy, stworzenie, 
które potrafi mieszać i mylić jawę ze Sillem, 
praktyczność z fantastyką. A jeśli idzie 
o to, że od sytuacji i otoczell!ia zależy w og
romnej mierze to, za kogo nas biorą i kim 
jesteśmy, to w tym pll!Ilikcie Calderon jest 
przeraźliwie aż blisko naszej naukowej 



wiedzy o społecznym uwarunkowaniu losu 
ludzkiego. 

Nie, nie chcę twierdzić, że wielki hisz
pański poeta był jakimś, choćby i mimo
wiednym, prekul'Sorem naszych pojęć o czło
wieku. Skądże, był synem swego czasu .
ale był wielkim poetą. O wielkich zaś poe
tach mówi się, że !rozumieją tajemnice ludz
kich serc i natury ludzkiej. Tak chyba nie 
jest, ,nie mają oni i nie mieli nigdy recep
ty na tajemną wiedzę. Mieli jednak -
i mają dla nas mimo odległości wieków -
rzrozumienie, oszałamiająco głębokie zrozu
mienie dla zagadkowości serca i natury 
człowieka. Lepiej od innych wiedzą, że nie 
wiedzą, i że niepewność jest niepewnością. 
Pytają głośniej i lepiej. I tak to potrafią 

robić, że słys!Zymy sens ich wielkich py
tań, stawianych „pustemu niebu". I wie
dzą także poed lepiej od nas, zwyczajnych 
ludzi, że tylko człowiek jest ratunkiem dla 
człowieka, że tylko ktoś, kogo nie rorzu
miem, może mi pomóc w bezradnym nie
zrozumieniu samego siebie: 

„i choć jestem 
wią~ką trzeszczących kości, 
żywym ścierwem 

czyjś głos może mnie zbudz;ić 
ze śmierci 
ze snu 
(„„„„„.) 
czyjeś spojrzenie może 
zbudzić mnie ze mnie 
ze śmierci 
ze snu" 

Stefan Treugult 

k .,.,, .• 



Maria Starzałkowa 

CALDERON 

Do:n Pedro Calderon de la Barca Henao 
de la Barreda y Riano urodził się w Ma
drycie 14 lutego 1600 roku jako syn drob
noszlachrokiej, urzędniczej rodziny [„.] Był 
więc synem Madrytu (Madrileno), podob
nie jak Lope de Vega [„.] Mimo że oj·ca 
stracił młodo (mając 15 lat), odebrał sta
ranne wychowanie i wykształcenie [.„] 
studiował teologię, filozofię i prawo. Ma
jąc dwadzieścia lat ukończył studia, znany 
już wówczas jako autor dramatu „Wóz nie
bieski" (El carro del cielo), który miał rze
komo napisać w wieku lat trzynastu. Ten 
młodzieńczy utwór Calderona zachował się 
tylko w tradycji, a młody pisarz zaczął 
swoją karierę uczestnicząc w konkursach 
poetyckich [„.] W roku 1622 otrzymał na
wet trzecią nagrodę, co według Cervantesa 
było najwyższym odznaczeniem dostępnym 
dla człowieka utalentowanego, lecz nie po
pieranego przez żadną wpływową osobę. 

Po tym lmnkursie poetyckim Calderon 
znika na szereg lat z widowni [„.] W tym 
czasie odbywa służbę wojskową we Flan
drii i w Lombardii; prawdopodobnie naj
pierw wybrał się w podróż do Flandrii, 
a potem - około 1630 r. - zaciągnął się 

tam do wojska i brał udział w słynnych 

walkach pod Bredą, ·które upamiętnił 
w dramacie „Oblężenie B:redy" (El sitio de 
Breda). [.„] 

Śmierć Lopego de Vega w roku 1635 by
ła dla Calderona - dramaturga datą prze
łomową. Jego wielki poprzednik pozosta
wił po sobie wo1ne miejsce naczelnego ,do
stawcy teatrów królewskich, a panujący 

wówczas Filip IV był szczególnym miłoś
nikiem teatru. Calderon zobowiązuje się 

zaopatrywać dwór swoim piórem; [„.] o
trzymuje od króla pensję w wysokości 30 
guldenów; w roku 1649 staje u szcŻytu sła
wy [ ... ] 

W roku 1651 przyjmuje święcenia kap
łańskie. Ta analogia z karierą Lopego de 
Vega podkreśla różnice w charakterach obu 
pisarzy. Calderon, skupiony, głęboki i su
rowy, nadawał się do powołania kapłańs
kiego o wiele lepiej niż żywy, lekkomyśl

ny, rozkochany w doczesności Lope de Ve
ga. Jeżeli święcenia kapłańskie i związane 
z ich przyjęciem stanowiska kościelne nie 
przeszkodziły Calderonowi zajmować się 
nadal literaturą i teatrem, to śmierć moż
nego protektora, Filipa IV, odbiła się na 
tych sprawach raczej niekorzystnie. Karol 
II usposobieniem różnił się bardzo od oj
ca; Calderona nie popierał, teatrem się nie 
pasjonował. Niemniej poeta nie przestawał 
tworzyć dla teatrów dwo,rskich, publicznych 
i kościelnych, a śmierć jego (25 maja 1681) 
okiryła żałobą cały naród. 

Dorobek pisarski Calderona [.„] obejmu
je łącznie około trzystu pozycji [„.] 

Trudno ustalić inną zasadę podziału dra
matów Calderona, jak według treści, 
a trzeba dodać, że i to 1kryterium nie jest 
wyczerpujące, ponieważ poszczególne ka
tegorie wzajemnie tu na siebie zachodzą. 
Teat!r religijny, uboższy liczebnie i mniej 
urozmaicony, :rozpada się na autos sacra
mentales, dramaty biblijne (comedias de
votas) i dramaty z życia świętych (come
dias de santos). Dramaty świeckie obejmu
ją tematy mitologiczne, z historrii narodo
wej i obcej, obyczajowe: konflikty hono
ru i miłości, tragedie zazdrości, krwawej 



zemsty, wreszcie lekkie, awanturniczo-fan
tastyczne komedie płaszcza i szpady. Jest 
to oczywiście podział zewnętrzny i niewy
czerpujący. [ ... ] 

W se.tu'kach historyc.zmych z d ziejów ob
cych rejestruje Calderon te spośród wyda
rzeń, które interesowały współczesnego 

człowieka. Błęderri byłoby oczywiście do
szukiwać się w sposobie ujęcia dramatyzo
wanych wydarzeń prawdy historyczno
obyczajowej. Dla Calderona, jak i dla Lo
pego de Vega naczelnym postulatem jest 
wzbudzenie zainteresowania u widza. Stąd 
zupełna bezceremonialność wobec historii 
i geografii, stąd rażące nieraz anachroniz
my i niedokłcidności. Bohaterowie tych dra
matów, bez względu na to, z jakiego kra
ju czy epoki pochodzą, zachowują się naj
częscieJ właśnie jak Hiszpanie żyjący 

w XVII wieku. Ale nawet te błędy mają 
swój urok, a wiele nam mówią o autorze 
i jego epoce [ ... ] 
Większą ścisłość historyczną zachowują 

dramaty Calderona dotyczące histocii kra
ju rodzinnego. Podobnie jak Lope de Ve
ga jest w nich Calderon rzecznikiem potę
gi i <:hwały swej ojczy~ny. W „Oblężeniu 

Bredy" królewicz polski (przyszły Włady

sław IV) podziwia 'króla Hiszpanii i wyra
ża żal, że nie jest jego wasalem! W „Al
kadzie z Zalamei" postać starego żołnierza, 
Don Lopego de Figueroa, znajduje godne
go siebie partnera w wiejskim sędzi i wój
cie, który uosabia sprawiedliwość, honor 
i odwagę ludu hiszpańskiego. [ ... ] „Książę 

Niezłomny", przyswojony Polsce przez Słc
wackiego i stanowiący zarazem jedno z ar
cydzieł Calderona, ukazuje widzowi heroi
czną postać portugalskiego infanta, wzór 
rycerza chrześcijanina, który wybiera 



męczęńsiką śmierć, by nie wydać w ręce 
niewiernych chrześcijańskiej twierdzy -
Ceuty [ ... ] 
Osobną dziedzinę stanowią Calderonow

skie dramaty o zazdrości i zemście. Są one 
trudne do oceny estetycznej dla Europej
czyka XX wieku, gdyż niejednokrotnie apo
teozują bezwzględną władzę mężczyzny nad 
kobietą, a jednocześnie wyraźnie lubują się 
w krwawym okrucieństwie i rnawet pewne
go rodzaju sadyzmie [.„] „Największym po
tworem zazdrość" (El mayor monstruo los 
celos) przypomina żywo swoim tematem 
Szekspiirowskiego Otella. „Lekarz swego ho
noru" (El medico de su honra) i „Tajna 
zniewaga - tajna .zemsta" (A secreto 
agravio secreta venganza) posuwają do 
krańcowych efektów temat czystości oby
czajów i katońskiej surowości podejrzliwe
go małżonka [„.] „Lekarz swego honoru" 
w adaptacji z niemieckiego był pierwszym 
granym na scenach polskich jego utworem 
(1827). 

Komedie płaszcza i szpady przenoszą nas 
w odmienną atmosferę. W znacznie silniej
szym stopniu niż dramaty zazdrości od
zwierciedlają one 1rzeczywistą obyczajowość 
siedemnastowiecznej Hiszpanii. Typowe dla 
sceny hiszpańskiej komedie te, lekkie 
i dowcipne, pełne pomysłowości w niezwy
kłych p-0wikłaniach i w ich z:ręcznym roz
plątywaniu, olśniewają, bawią, a kończą się 
zawsze szczęśliwie. Calderon napisał ich 
około trzydziestu [.„] Napisana i wystawio
na z okazji urodzin infanta Baltazara (4 li
stopada 1629) „Dama chochlik", zawiera
jąca aluzje do tego ewenementu w rodzinie 
królewskiej, należała do ulubionych ikome
dii Calderona [„.] 
Już te lekkie widowiska można nazwać 

arcydziełami Calderona. Nie brak ich jed
nak wśród poważniejszych dramatów, któ
rych rzałożenia filozoficzne i mistyczme rea
iizują się w niemniej bairwnej i pomysło

wej formie scenic:zmej. Trzeba tu wymienić 
na pierwszym miejscu „Żyicie jest snem" 
(La vida es suefio), dramat o światowej sła
wie, tłumaczony niemal na wszystkie języ
ki europejskie, przerabiany nieustannie aż 

do XX wieku. Rzuca on pomost między 

średniowieczną tradycję a barokowe marze
nie o życiu-śnie, w którym wschodnia le
genda i mistycyzm chrześcijański splotły się 
na tle dziwacznej intrygi, oprawionej w 
niemruiej dziwaczne ramy rwkomo polskie
go kolorytu lokalnego. Powodzenie tego 
arcydzieła wynika !lliewątpliwie z faktu, że 
nadaje się ono do najróżniejszych interpre
tacji i ikomentarzy. Jego mis.terna, wielo
warstwowa budowa pozwala odczytywać je 
na wiele sposobów. Można się zadowolić sa
mą sernsacyjną akcją, można, sięgając głę

biej, widzieć w niej symbol buntu człowie
ka przeciw przeznaczeniu; można wreszcie 
odczytać na dnie tego palimpsestu filozo
ficzną myśl chrześcijańską, zagadnienie wol
nej woli i przeZ111aczeruia, obok problemów 
poznawczych - różnicy między snem a ja
wą, między rzecizywis.tością a złudzeniem. 

Mistrzostwo Calderona polega na tym, że 
cały ten wkład myślowo-symbolicmy by
najmniej dramatu !llie obciąża i że dramat 
ten posiada własny dynamizm, autonomicz-
111y, !Il!iezależny od treści pojęciowej. Tak 
więc interpretacja naukowa „Życie jest 
snem" nie stanowi koniecznego warunku do 
zapozna!llia się ze sztuką i zasmakowania 
w niej. {...] 

„Życie jest snem", kilkakrotnie tłumaczo
ne 111a języik po.Iski i grame na polskich sce-
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nach, wywoływało często głosy protestu 
przedwko nieścisłościom tzw. kolorytu pol
skiego. Nie ulega wątpliwości, że Calderon 
wykarzał w tym dramacie nieznajomość pol
skiej historii i geografii i że splątał w nim 
niezręcznie fakty i imiona dotyczące Rosji, 
Polski i samej nawet Hiszpanii. Uważny 
czytelnik, śledzący te dane z podTęcZIIlilkiem 
historii w ręku, może wprawdzie dojść do 
przekona.nia, że nawet w błędach ll'zeczo
wych Calderona kryją się dalekie echa pa
nujących w XVII wieku ina europejskim 
Wschodzie stosunków, ale nie to jest w tym 
wypadku najważniejsze. Wiadomo, że pisa
rze XVII, a nawet XVIII wieku o !koloryt 
lokalny inie bardzo dbali. Wiadomo też, że 
Calderon p·ragnął niezwykłą akcję swego 
dramatu uprawdopodobnić na tle możliwie 
odległego i ni~nanego k!raju; dramatyrzował 
egzotycmą baśń dla ce'lów moralnych, filo
zoficznych, ubierał w barwne i fantastycz
ne szaty dręczące go zagadnienia pO'ZTlaw
cze. Do tematu „Żyde jest snem" poW!l'ócił 
jeszcze w auto sacramental pod tym samym 
tytułem, traktując akcję dramatu jako 
alegorię upadku i odkupienia natury ludz
kiej . [ ... ] 

Do arcydzieł Calderona należy również 

„Cza:moiksiężnik" (El Magica prodigioso), 
którego już Marks w liście do Engelsa na
zwał „katolickim Faustem", widząc w nim 
źródło dramatu Goethego. [ ... ] 

W ostatnich latach doczekał się CaldeTon 
prawdopodobnie najtrafniejszej, na pewno 
obiektywnej, a izairazem bardzo pochlebnej 
oceny ze strony dwóch histoTyków liteTatu
ry. Mam na myśli strony poświęcone hisz
pańs!k.iemu dramaturgowi przez S. D. Arta
monowa w jego „Historii obcej literatury 
XVII wieku" (1958) oraz wstęp do świeżo 

odnalezionego i wydanego przez czesko
słowacką Akademię Nauk dramatu Calde
rona El gran duque de Gandia, który na
pisał znakomity czeski badacz ball'oku Vac
lav Cerny. Artamonow omawiając teatr 
religijny Calderona i jego autos stwierdza, 
że właśnie w tej dziedzinie należy szukać 
„oryginalnego poety barokowego". Radriec
ki hisforyk literatury podkreśla „ogromny 
talent, wyrażający się z niezwykłą siłą 
właśnie w tych najdroższych Calderonowi 
utworach". Vaclav Cerny kireśli natomiast 
niezmiernie trafną w swej zwięzłości para
lelę między charakterem i twórczością 
dwóch najwybitniejszych hiszpańskich dra
maturgów. Według niego Calderon jest 
intelektualistą, umysłem rezonującym i gro
madzącym racje i dowody. Poznanie jest 
u niego pracowitym owocem długich do
świadczeń. Jego bohaterowie kierują się 
wolą, która dokoouje wyboru dopiero, gdy 
ją oświeci rozum, dostarczając jej wystar
czających argumentów; gdy przeciwnie -
u Lopego de Vega, osobowości szczerej, 
elementarnej i wybuchowej, bohaterowie, 
pełni prostoty i naiwności, działają pod 
wpływem impulsu; jeśli postępują dobrze, 
to doskonałość ich jest spontanicr.ma, nie ma 
w niej miejsca na wątpienie i wahanie. Na
tomiast droga bohaterów Calderooa prowa
dzi przez starcia i konflikty, przez konfu'a
sty i antytezy, co jednocześnie wpływa na 
budowę jego dramatów. 

(wdł. „Historii literatury hiszpańskiej" 
Wll"ocław, 1966). 



Pedro Calderon de la Barca 

„ŻYCIE JEST SNEM" 

(La v~da es sueno) 
Fragment aktu I-ego. 

1. 

ZYGMUNT 

(zstępuje z wieży, okryty skórami zwie
rzęcymi, okuty w kajdany) 

Biada! 
Jakże mnie żałować trzeba! 
O, daj mi wiadomość, Boże, 

Co przyczyną ci być może, 
Że mnie dręczysz! Jakiż szał, 
Jakąż winę względem nieba 
Popemiłem urodzeniem! 
Ha, wiem! Moim przewinieniem 
Jest to pewnie, żem się stał, 

Żem wszedł w żywot, że istnieję! 
Jeśli gniew twój na mnie stąd, 

Już pojmuję ruebios sąd; 
Gdyż to człeka straszną winą, 
Najstrasmiiejszą, rzekę śmiało, 

Jest, że się przybiera w ciało. 

Co cię powodować może, 

Co dla ciebie jest pirzyczyną, 

Iż mnie więcej nJenawidzisz, 
Mnie z innymi wraz winnego? 
Bo gdy zbrodnię „życia" złożę, 

Wspólną wszystkim matkę złego, 
Nie wiem, czemu, losiie, szydzisz 
Ze mnie bardziej niż z innego. 

Jakież oni prawo mają, 
Czyż się w ciało •nie wdzierają? 
Cóż nade mnie w nich wyższego? 



~ 

~ii~~AG~tme~~~--~ ~ 
Ptak istnieje, wzrasta w siły, 
Cudność zdobi go barwami, 
Kwiatem jest on ze skrzydłami, 
Różą z puchu - wzlata miły 
I w eterów już przestworze 
Dzielną piersią tor swój porze. 
Odtąd me go :nie obchodzi, 
Czy ma pokój gniazda swego! 

Wyższy duchem z swej przyrody 
Mamże użyć mniej swobody? 

Zwierz się staje i zwierz żyje, 

A zaledwie skóra jego 
Gwiaizd obTazem się pokryje, 
Sprawą życia przyrodnego 
Już on ściga za zdobyczą! 
A potrzebie swej poddany, 
Pędzi w locie niewstrzymany 
Strasmy potwór między dziczą. 

Wyższy ogniem z mej przyrody 
Mamże użyć mniej swobody? 

Ryba żyje! Wśród mórz łona, 
Z błota, z fali utworzona, 
Ledwie stanie się i zrodzi 
Łodzią z skrzelem wśród powodzi 
A już w wielkie morze płynie, 

I przerzuca się, i wije 
W niezmierronym tym przestworze, 
I swobodnie, szczęśnie żyje, 

Jednak mocze światów całe 
Dla niej jeszeze jest za małe. 

Wyżsizy wolą z mej przyrody, 
Mamże użyć mniej swobody? 

Strumyk płynie, zwity wąż 

Wśród łąk kwiatów ślizga wciąż 
I jak srebrem sunie żmija, 
I w pierścienie fale zwija, 
Ginąc w własnym miłym śpiewie, 
Tocząc się przy kwiatakrzewie 

Pośród łąki, co zielona 
Tuli go do swego łona. 

Wyż'!YZ.y bytem z mej przyrody 
Mamże użyć mniej swobody? 

W bólu pełnym okropności 
Jestem ogniogórą Etną! 

W piersi mej się bóle zetną! 
Chciałbym porwać serce swoje! 

(przełożył Edward Dembowski1) 

1. Edward Dembowski, 1822-1846, filozof 
i literat, jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli polskiej myśli niepodleg
łośc.iowo-demolcratycznej, jeden z naj
bardziej radykalnych przywódców re
wolucji krakowskiej 1846 iroku. Swój 
przekład niektórych partii calderonow
skiego „Życia snem" pomieścił w arty
kule „Ułamki badań o umnictwie". 
(Przegląd Naukowy, 1842 r.). 



2. 

(otwierają się dr.zwi wieży. Widać ZYG
MUNTA z łańcuchem u 111óg, ubranego w 
skóry zwierzęce. W wieży pali się światło). 

ZYGMUNT 

Biada, o biada! 

Niesz.ceęsny i potępiony, 

Pytam was, srogie 1IJ.iebiosy: 
Jaki grzech we mnie tkwi? 
Dlac.zego maczycie we krwi 
Od dnia urodzin me losy? 
Wewnętrnne mówią mi głosy, 
Że zrodZ-Oll1. - już w życia ra1IJ.o 
Grzechem mam dus.zę skalaną, 
Że słuszny nade mną jest sąd, 
Gdyż narodziny - to błąd, 
Jaki nam spełnić kazano. 
Rragnąłbym wiedzieć jedynie, 
Przeznaczeń ścigając ślad 

(I mego przyjścia na świat, 

Nie biorąc w uwagę ininiie), 
W jakim dotknąłem was czynie, 
Że :mnJ.e tak srogo karzecie? 
Czyż imri, co żyją na świecie, 
Nie noszą narodzin swych plam? 
Dlaczegoż więc cierpię sam, 
Gdy wina wspólna jest przecie? 
Ptak w piór swych ;rodizi się chmurze, 
Dar piękna wieszcząc bogaty, 
Wygląda jak bukiet skrzydlaty, 
Jalk kwiat rzucony ku górze, 
Gdy w napowietrzne podróże, 
Do słońca wylata w gosc1, 
O ~niazd już inie wspomni litości, 



Dawnym się schronem nie wzruszy; 
A ja, oo więcej mam duszy -
Czemuż to mniej mam wolności? 
Zwierz, zrodzon, widząc, że skóry 
W cudowne mu wzory i pręgi, 
Podobne do gwiezdnej wstęgi, 
Układa pędzel natury -
Już ostrzy kły i paQ:ury 
I nakaz spełniając srogości, 
Uczy się gwałtu i złości -
To monstrum, wypełzłe z podziemi! 
Ja zaś, z czuciami lepszemi, 
Czemuż to mniej mam wolności? 
Ryba się rodzi wśród błota, 
Szlamu, porostów, wód mętu; 
Gdy jednak łuska ją złota 
Pokryje - na wzór oka-ętu, 
W czystej przejrzawszy się fali, 
Płynie wciąż dalej i dalej! 
Ach, wówczas llla wód głębokości 
Z ogr-0mem nieskończoności 
Beztrosko igra, swawoli.„ 
A ja, co więcej mam woli, 
Czemuż to mniej mam wolności? 
Rodzi się strumień - wąż śliski, 
Co pośród kwiatów się wije; 
Zaledwie tę srebrną żmiję, 
Dr,zemiącą u wód kołyski, 
Kwietllle uwoln.ią uściski -
Już śpiewa pełna wdzięc(ljflości, 
Że kwiaty, w swej wspaniałości, 
Woliną jej przestrzeń odkryły„. 
A ja, co więcej mam siły, 
Czemuż to mniej mam wolności? 
Ach, przez te mę-ki i szały 
Stałem się Etny obrazem, 
Pierś swą otworzę - 1zarazem 
Serce me szarpiąc w kawały! 

Jak1chż to sądów wyraze~ 
Jest sprawiedliwość, co broni 
Promienia wolności mej skroni, 
Najświętszej rzeczy dla sumień!? 
Którą ptak, ryba, zwierz, strumień 
Z bookiej się cieszą wszak dłoni! 

(przełożył Edward Boye2
) 

2. Edward Boye, 1897-1943, poeta i kry
tyk, ~asłużony tłumacz literatury włos
kiej i hiszpańskiej, z której przełożył 
międ!Zy innymi „Don Kichota" Cervan
tesa oraz dramaty Calderona: „Czyściec 
św. Pakyka" i „Życie snem". Tę ostat
nią sztukę w latach trzydziestych wys
tawiały sceny lwowskie i warszawskie 
pi'owadzone przez Wilama Horzycę. 
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zwierzę rodzi się 
i posłuszne instynktowi 
wypełlza z matecznika 
tropi i roe<lziera 
pa trr z 
ta pręgowana skóra 
te kły i pazury 
czynią co zechcą 
w swoim labiryncie 
a ja 
czy nie żywię w sobie kłów pazurów 
crz.y one nie łakną 
ryba rndizi się 

w szlamie i wodorosta.ch 
odziewa ·Się w łuskę 
i popłynie ku morzu 
jest wolna 
strumień rodzi się 

w szczelinie wśród skał 
i płynie przez łąki 
i wije się wśród kwiatów 
jest wolny 
jak długo 
będziesz więzić mnie niebo 
w tej szczelinie wśród skał 
w tym szlamie 
we mnie 
możesz porównać mnie 
do wulka·nu 
moje serce chce być lawiną 
jak długo 
będziesz wstrzymywać tę lawinę niebo 
kto się ośmiela 

odbierać ozłowiekowi to czym Bóg obdarzył 
wszystkie ptaki i ryby 
i wszystkie strumienie 
gdzie jest ten kodeks 
który to paragraf 

(imitował Jarosław Marek Rymkiewicz3
) 

3. Jairosław Marek Rymkiewicz, ur. 1935 r., 
poeta i tłumacz . Debiutował w r. 1957 
zbio•rem wierzy „Konwencje", na scenie 
sztuką poetycką „Król w szafie" {Teatr 
Nowy w Łodzi, 1960 r.) Drukiem ogło
sił również utwory dramatyczne: „Eu
rydyka czyli każdy umiera tak jak mu 
wygodniej", „Odys w Berdycz;owie", 
„Lekcja anatomii profesora Tulpa". 
Z dramaturgii hiszpańskiej tłumaczył 
„Yermę" Federico Garcia Lorca 
oraz Calderona: „Niewidzialna kochan
ka" i „Życie jest snem". 
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