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III. 

/? ragment poniżej zamieszczonego eseju po-

chodzi ze szkicu „SOBRE LA LEYENDA 

DE GOYA". Autor tego tekstu, JOSE ORTEGA 

Y GASSET, urodził się w Madrycie w roku 

1883 . (zmarł w roku 1955), byl więc niemal ró

wieśnikiem Stanisława Brzozowskiego. Rówieś

na myśli Brzozowskiego jest też myśl Ortegi 

(kształtowana w opozycji do Nietzschego, choć 

z Nietzschego jawnie się wywodząca), w której 

nasze „ja", ustanawiając siebie z siebie samego, 

formułuje siebie jako „świat". Przetłumaczyłem 

ten fragment bo Ortega był, obok Miguela de 

Unamuno, jednym z tych filozofów, poprzez 

których teksty czytałem siedemnastowieczny 

dramat Calderona i - więcej - dzięki którym 

moglem ten dramat umieścić we wspó łczesnej 

polszczyźnie. 

* 

Jarosław Marek Rymkiewicz 

YCIE LUDZKIE nie jest 

szeregiem przemijających 

zdarzeń i wypadków. Ży-z cie - jak sztuka teatral

na - ma swoją trajektorię i napię-

cie dramatyczne. I zawiera w sobie -

jak sztuka teatralna pewien argu

ment. A argument ten polega na tym, 



• 

IV. 

że coś, co jest w nas, chce się zreali

zować i zderza się z tym, co nas 

otacza, aby to, co nas otacza, pozwo

liło mu zaistnieć. Odmiany losu, wyni

kające z owego zderzenia, kontynuują 

życie ludzkie. To „coś" jest tym, 

co każdy z nas nazywa, ilekroć mówi: 
. " „Ja . 

Składniki owej rzeczywistości, 

którą określamy rzeczownikiem „czło

wiek", są niezliczone. Ale w pierw

szym i najbardziej rygorystycznym 

znaczeniu człowiek jest tylko swoim 

„ja". Wszystko poza tym, to rzeczy, 

z którymi się spotyka lub rzeczy, które 

mu się przydarzają. Człowiek nie jest 

w istocie swoim ciałem i nie jest w is

tocie swoją duszą. Ciało i dusza to 

dwa mechanizmy, fizyczny i psychicz

ny, mechanizmy, które on, człowiek, 

napotyka i których używa - bo są 

to instrumenty czy organy najporęcz-

V. 

niejsze dlań i najbliższe - i przy po

mocy których musi dokonać wysiłku, 

aby zaistnieć - to znaczy, aby zaist

niało jego „ja"; aby więc, uzyskać nie 

jakąś egzystencję abstrakcyjną, nie

określoną i pustą, lecz tę w najwyż

szym stopniu konkretną egzystencję, 

której żąda jego „ja". Więcej: nasze 

„ja" nie jest niczym innym, jak tylko 

tym właśnie żądaniem, jak tylko nie

powstrzymanym roszczeniem jakiegoś 

zaistnienia. Tak więc „ja" nie jest 

czymś „materialnym" lub czymś „spi

rytualnym", nie jest żadnym z tych 

hiperbolicznych konceptów, którymi 

zuchwale - i raczej z przesadną po

wagą niż z poczuciem odpowiedzial

ności -- posługiwały się filozofie czasu 

minionego. Obchodzić może nas tu tyl

ko to, co potrafimy skontrolować po

nieważ jest to ·- dla nas - oczywiste. 

A oczywiste jest dla nas to, że nasze 

„ja" jest w każdej chwili tym, czym -

jak czujemy - będziemy niezbywal-
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nie „musieli być" w chwili następ

nej i poza tą chwilą, w krótszym lub 

dłuższym czasie. Nie jest, przeto, na

sze „ja" ani rzeczą duchową, ani rze

czą materialną. Nie jest rzeczą, żadną 

rzeczą, lecz pracą, zadaniem, projek

tem egzystencji. Tego zadania, tego 

projektu nie przyjęliśmy rozmyślnie 

i z wolnej woli. Każdemu z nas bo

wiem jego „ja" jest narzucone w tym 

samym momencie, w którym jest tym 

„ja". Nie znaczy to, aby w człowieku 

nie było mechanizmu zwanego „wo

lą", owego mechanizmu, który zdol

ny jest przeciwstawić się temu, aby 

to „ja", którym jest on w istocie 

mogło się zrealizować. Ale wtedy to 

właśnie można najjawniej dostrzec 

tę przerażającą rzeczywistość, którą 

jest nasze „ja". Gdy uchylimy się bo

wiem od zrealizowania naszego „ja", 

to „ja" nie przestanie się nam narzu

cać i nie zrezygnuje ze swoich nie

ustających roszczeń i nadal będzie 

VII. 

pragnęło zaistnieć. · A choćby powody, 

które skłaniają człowieka , aby prze

ciwstawił się swemu „ja" i zaprze

czył mu, były niekiedy nawet i god

ne szacunku, rezultatem tego posta

nowienia woli będzie zawsze rozdar

cie: egzystencja tego, kto neguje swo

je „ja", jest pasmem tortur, bo jest 

nieustającym dławieniem samego sie

bie. 

„Ja" jest wi~c dla nas czymś 

absolutnie niezbywalnym, czymś nie

odwołalnie w nas zakorzenionym. Nie 

zn.aczy to, że nie ulega zmianom. Na

sze „ja" nie jest bowiem - nie mo

że być - zawsze identyczne. Przeciw

nie, przekształca się i przemienia, 

niekiedy radykalnie. Mutacje te jed

nak również nie są skutkiem działa

nia naszej wolnej woli, bo zachodzą 

w głębi „ja" i - mniej lub bardziej 

motywowane przez doświadczenia na-
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szego życia są nieuchronnie spon-

taniczne. Nasze „ja" nie jest nigdy 

tym, czym pragniemy być, a więc nie 

jest ustanawiane z projektów działa

nia, które byłyby warunkowane 

i rozmyślnie realizowane przez kon

kretne akty naszej woli. .. „Ja" aktu

alizuje się i działa w regionach znacz

nie głębszych niż nasza wola i na

sza inteligencja, a przeto być swoim 

„ja" to nie znaczy „chcieć . lub prag
nąć być takim" lecz „musieć być ta

kim". „Ja" ma charakter imperatyw

ny i w tym podobne jest woli. A róż

ni się od woli w tym, że nakaz aktu 

woluntarnego zdaje się pochodzić 9d 

nas, bo my jesteśmy tymi, którzy na

kazują. Wola, co więcej, jest zawsze 

ufundowana na „powodach". Nato

miast „ja" nakazuje nam - nam na

kazuje nas - i nakazuje naszej woli, 

choć ona, w rozpaczliwym buncie, 

może sprzeciwić się temu nakazowi. 

I jest to nakaz, od którego nie ma od-

• 
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wołania. „J a" nie raczy się bowiem 

usprawiedliwiać i nie zna powodów. 

Jest tam, jest znikąd, uprzednie wo

bec tej całej reszty, która konstytuu

je naszą rzeczywistość, jest aż na tyle, 

że cała ta pozostała rzeczywistość: na

sza dusza, nasze ciało, rzeczy, które 

nas otaczają czyli świat materialny, 

pozostali ludzie czyli świat społeczny, 

wszystko to jest konkretnie takie ja

kie jest na tyle, na ile znaczy i jest 

w stosunku do naszego „ja". 

Nasze „ja" jest zawsze obecne. 

Nie ma w naszym całym języku sło

wa, które z większą siłą wyrażałoby 

czas teraźniejszy. Słowo „dziś" i sło

wo „obecnie" i słowo „ teraz", jeśli 

ich istotne znaczenie ma zostać prze

kazane, każą nam domyślać się ja

kiegoś ·„ja", które słowa te wypowia

da lub zapisuje. Nasze „ja" przed 

chwilą minione, to „ja" którym byliś-
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my, już nie jest i już nie jest naszym 

„ja". Jest czymś, co wydarzyło si~ 

naszemu „ja" obecnemu, czymś, cze

go działanie na nasze jedyne i jedynie 

autentyczne „ja", które jest naszym 

„ja" obecnym, rozbrzmiewa w owym 

,ja" niby echo milknące w pobliżu. 

A w owym echu tego, czym byliśmy 

przed chwilą, rozbrzmiewa z kolei 

echo innej chwili, inne echo naszego 

innego, uprzedniego istnienia, i tak, 

echo wysłuchując w echu, osiągamy 

ciągłość wspomnienia o czymś istnie

jącym od chwili obecnej aż ku owej 

n ie określonej granicy, którą stanowi 

nasze wczesne dzieciństwo. Ta ciąg

łość, którą możemy ustalić pomi~dzy 

jakąś przeszłością a naszym „ja", 

które jest zawsze „ja" obecnym i te

raźniejszym, czyni z naszej przeszłoś

ci coś, co jest nieodłącz.ne od nas i co 

dotyczy nas najgłębiej, bo głębiej niż 

cokolwiek innego, coś co przynależy 

nam nieubłaganie i co nieubłaganie 

XI. 

wleczemy za sobą, coś wreszcie, 

z czego nasze „ja" obecne wynurza 

się w każdej chwili. Ale z tego, że 

nasza przeszłość jest z rzeczy tego 

świata najbliższa naszemu „ja", nie 

powinniśmy wnioskować, że nasze 

„ja" i nasza przeszłość są tym sa

mym. 

Różnica między nimi stanie 

się oczywista, gdy uczynimy jeszcze 

jeden krok. „Ja", jak powiedziałem , 

jest zawsze obecne, jest „ja" chwili 

obecnej. Ale to, co się uobecnia w tej 

chwili obecnej, jest przyszłością -

zakorzenionym w nas poczuciem, że 

musimy być w chwili, która już nad

chodzi i, co więcej, że musimy być 

w owej chwili w sposób określony. 

„Ja" jest wychylone ku przyszłości 

i krąży nad przyszłością. Wyprzedza 

to wszystko, co już jest, a więc wy

przedza też naszą chwilę obecną 
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i z chwili tej wyrywa się nieustannie 

ku temu, co jeszcze nie jest. A przeto, 

być w naszym „ja" obecnym, to zna

czy być w przyszłości i oglądać to 

„ja" i uobecniać się w nim z perspek

tywy przyszłości. I dlatego jest 

ono - nasze „ja" - uprzednie wo

bec wszystkich zdarzeń naszego ży

cia. I dlatego nasze narodziny nie do

tyczą nas i nie wydarzają się nam, 

nie są częścią naszego życia, lecz ja

kąś historią, którą opowiadają nam 

inni. 

• 
Ale przyszłość jest dla nas je

dynie oceanem naszych możliwości. 

Z owych możliwości jedna uobecnia 

się nam jako konieczna dla nas 

i przybiera charakter konieczności, 

choć jest, jak każda inna, tylko czy

stą możliwością. I nie ma, poza moż

liwością zaistnienia tej możliwości, 

żadnej gwarancji, że zdoła się ona, 

J 
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~hoćbyśmy nawet koniecznie tego 

chcieli, zrealizować. Przyszłość jest 

cała niepewnością. I ta możliwość ko

nieczna, a zarazem niepewna, to właś

nie jest nasze „ja". To „ja", zanim 

jeszcze zda sobie sprawę z owej chwili 

obecnej, w której się znajduje, zwra

ca się ku przyszłości i przedłuża w 

przyszłość - i jest to pierwsza rzecz, 

którą czyni -· i staje się przyszłością, 

i stamtąd, z przyszłości, zwraca się 

znów ku chwili obecnej, ku teraź

niejszości, ku tym okolicznościom, 

w których już się znajdujemy, i wów

czas dopiero dostrzega te okolicznoś

ci, wówczas gdy wyciska na nich 

i kształtuje wśród nich ów szczegól

ny profil niezliczonych żądań, z któ

rych ono, to „ja", jest ustanowione. 

Okoliczności są sprzyjające lub nie

korzystne, mówiąc inaczej, ułatwiają 

lub utrudniają realizację - prze

kształcenie w chwilę obecną - owe

go stającego .się przyszłością „ja", 
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owego „ja", którym - antycypując 

siebie - już jesteśmy. Gdy nasze 

„ja" potrafi zmieścić się w okolicz

nościach, gdy okoliczności są zgodne 

ze skłonnościami „ja", osiągamy po

czucie pomyślności, które jest niepo

równywalne do żadnej z radości kon

kretnych, rozkosz tak integralną i tak 

wszechogarniającą, że pozbawioną 

kształtu, ów stan, który zwykliśmy 

nazywać szczęściem. I na odwrót, gdy 

nasze otoczenie - ciało i dusza, spo

łeczeństwo i klimat - odrzuca te 

roszczenia czegoś, co chce zaistnieć, 

te roszczenia, które są naszym „ja" 

i nie pozwala naszemu „ja" zmieścić 

się w okoliczn.ościach , dane nam 

jest - równie integralne i równie 

wszechogarniające - poczucie nie

pomyślności, wynikające ze stwier

dzenia, że nie możemy - bo nie zdo

łamy - być tym, czym · nieubłaganie 

jesteśmy . Ten stan nazywamy nie

szczęściem . Język potoczny każe nam 

-
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mówić w jednym lub w drugim wy

padku: jestem szczęśliwy, jestem nie

szczęśliwy. Te formuły nie są jednak 

wystarczająco adekwatne. Powinniś

my raczej mówić: jestem szczęściem, 

jestem nieszczęściem, bo prawdziwą 

„materią", z której uczynione jest na

sze życie, jest właśnie owa dwoista 

istność: „szczęście - nieszczęście". 

Wszystko inne jest wobec tej istności 

drugorzędne i wszystko z niej się wy

wodzi. Gdy coś czynimy i gdy, coś 

czyniący, coś myślimy, myślimy to 

i czynimy, bo porusza nas pragnienie 

osiągnięcia szczęścia - lub, co jest 

odwrotną stroną tego samego me

dalu, pragnienie uniknięcia nie

szczęścia. 



ROMANCE DEL CONDE OLIVEROS 

czemu milczy Olivcros w komnacie się zamyka 

ezcmu księcia już nie cieszą ani lutnie ani flety 

w oknie stoi wiatru słucha 

j o świcie spać się kładzie 

dzik szedziwy śni się księciu 

a nikt nie wie o czym mówi 

i do rana patrzy w gwiazdy 

przez sen rozgłośnie krzyczy 

książę we śnie mówi z dzikiem 

a nikt nie wie o co pyta 

.a gdy wiatry się zmieniły kazał książę siodłać konia 

bierze ostrze hartowane bierze ostrze krwi złaknione 

bierze łuk i prędkie strzały będzie książę łowić dzika 

siedem dni na łowach bawił siedem dni za dzikiem gonił 

s uche wiatry chwytał w usta przez cierniste krzewy brodził 

ostrzem w śniegu hartowanym dnia ósmego dzika przebił 

przyklęknął Oliveros i we krwi zanurzył dłonie 

1 zapytał Oliveros usłysz o co spytał książę 

„ani żywy ani zmarły o zwierzu przebity ostrzem 

nim twym mięsem psy nakarmię powiedz komu los łaskawszy 

ezyli temu kto wciąż żywie czyli temu kto już zmarły" 

i powiedział dzik szedziwy usłysz co · powiedział księciu 

„najłaskawszy los jest temu kto ni żywy jest ni zmarły" 

JA ROSŁA W 1l1AREK RYMKIEWICZ 
Kwfat nowy starych romanc 

czyli imitacje i przektndy hiszpa1iskicl! roman ces 
Czytelnik 1966 
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CALDERON 
z niądrość 

BAROKU 

* Jan BŁOŃSKI 

* 

Z 
YCIE JEST SNEM zaczy-
na się jak bajka i jak baj
ka łączy niezwykłość wy
darzeń z oczywistością 

snu. N a zaklętej granicy 
pada koń, z wieży dolatu

je skarga królewicza i już strażnik na 
śmierć prowadzi śmiałków, którym 
los pozwolił podpatrzeć tajemnicę: 
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lecz w rycerskim skazańcu rozpoznaje 
własną córkę. Nikt się niczemu nie 
dziwi: niespodzianka, odwrócenie, nie
porozumienie stały się równie natu
ralne co szybkość przemian, w któ
rych jawi się rzeczywistość. Cokolwiek 
pomyślimy, już się spełnia; przed 
czymkolwiek drżeliśmy, JU.z grozi. 
Znika niemal różnica między odczu
tym a rzeczywistym, zachcianym 
a spełnionym. Wyobraźnia zagarnęła 
świat albo raczej, pchnęła go w koło
wrót tak chyży, że - obracając -
objawia się od tylu stron naraz, iż 

żadnej nie można być pewnym. Świat, 
w którym stać się może wszystko, jest 
młody, urzekający; ale świat, w któ
rym na nic liczyć nie wolno, nie jest 
również rzeczywisty; to świat wyo
braźni, świat snu, który rozdziera się 
jak chmura pod podmuchem lęku czy 
pragnienia i objawia nową twarz, rów
nie podniecającą co pełną rozczaro
wań. Tak właśnie zachwyt prowadzi 
do odmowy, zmysłowość do ascezy. 

W świecie baroku białe nie 
jest białe i dwa do dwu dodane rzad-

XIX. 

ko składa się w cztery. Wszystko bo
wiem zostało tu tak pomyślane, aby 
łatwo zmieniło się we własną odwrot
ność. Działania straciły jednoznacz
ność i los jak najstaranniej wydrwi
wa tych, którzy pochlebiają sobie, że 
postępują szlakiem korzyści, rozsądku 
lub honoru. - Moją zdradą przynio
słem ci królestwo - mówi Segismun
dowi żołnierz - Jci.k zostanę nagro
dzony? Łańcuchem, ponieważ 

„zdrada nie jest rzemiosłem" i nie 
można budować królestwa na wia.ro:
łomstwie. Jestem dostatecznie 
mądry, aby nie dbać o nic prócz ży
cia - myśli błazen„. i właśnie on gi
nie w tej sztuce, w której oręż szczęka 
często, ale krwi płynie niewiele. -
Ocaliłeś mi życie, zabierając honor -
mówi rycerz - Ale czym jest życie 
bez honoru, jeżeli nie śmiercią? Nie 
zbawcą jesteś, ale mordercą„. W ŻY -
CIU SNEM pełno jest podobnych 
odwróceń, paradoksów, rozdwojeń 

i wręcz dowcipów, zarówno w mean
drach akcji, która triumfalnie gwałci 
wszelkie prawdopodobieństwo, jak w 
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wypowiedziach postaci, którym reflek
sja przynosi zawsze niespodzianki. 
Czemu slużą olśniewające monologi 
calderonowskie, jeżeli nie odkryciu 
odwrotnej strony rzeczy? Myśl prze
nika wydarzenie, wydobywa zeń zna
czenie nieuchronnie odmienne od za
mierzonego: albowiem w tym świecie 
skutki ludzkich działań będą zawsze 
nieoczekiwane. 

Zachwiana jest tu również -
zwłaszcza! - tożsamość postaci. Ro
saura nie jest chłopcem, ale dziewczy
ną; nie dziewczyną, ale niewiastą; 

dziewczyną jednak dla świata, skoro 
została dwórką infantki i chłopcem dla 
ojca, kiedy - niczym zbuntowany 
syn - podnosi miecz przeciw prawo
witemu władcy? Jak Segismundo za
czyna swe - pozorne - panowanie? 
Zabija sługę, napastuje kobietę, znie
waża gościa ... co najgorsze zaś, wznie
ca bunt przeciw ojcu. Jest więc po
tworem, jak przepowiedz1.aly gwiaz
dy. Lecz nie: to nie przeznaczenie zro
biło z Segismunda wyrodka, ale oj
ciec własny, wypędzając go z domu 
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i skazując na życie w łańcuchach. Po
myliły się więc gwiazdy? Nie. Wyzwo
lony buntem żołnierzy, niedoszły in
fant pokonał ojca i zmusił starca, aby 
błagał go o litość ... naruszył więc tak 
wszelkie prawa boskie i ludzkie. Lecz 
przecież przerwał rozlew krwi, przy
wrócił porządek ... wyzwolił się z włas
nej potworności. Niemal do końca nie 
wiadomo, czy Segismundo okaże się 

ofiarą czy zbrodniarzem, czy spelni 
się - i w jakim znaczeniu? - orze
czenie astrologów. Ba! Sam Segismun
do nie wie, kim jest i co uczyni, po
nieważ - najdosłowniej - nie wie, 
w jakim znalazł się świecie: na jawie 
czy we śnie? Dojrzeje wtedy, kiedy 
zrozumie, że nie ma między obydwo
·ma rzeczywistościami różnicy: nigdy 
nie potrafimy odróżnić urojeń umysłu 
od obiektywności świata, ponieważ -
poznając - słuchamy tylko naszych 
pragnień. 

Owszem, istnieją w ŻYCIU 
SNEM postacie, które pochlebiają so
bie, że poskromią urojenie i rozsąd

kiem zapanują nad wydarzeniami. To 
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obaj ojcowie, król Basilio i jego wier
ny dworzanin, Clotaldo. Lecz są to 
właśnie ojcowie niegodni: z ich winy 
Segismundo i Rosaura utracili tożsa
mość. Basilio pozbawił syna prawa do 
tronu, opierając się na wyroku gwiazd: 
lecz sam się oszukiwał, naprawde bo
wiem mścił się na dziecku za ' ś~ierć 
matki, która umarła w połogu. Clotal
do pozbawił córkę prawa do małżeń
stwa, odmawiając uznania nieślubne
go d;ziecka: nie trudno się domyśleć, 

dlaczego ... Obaj - jak sądzili - po
stępowali roztropnie. Lecz występki 

ojców odezwały się w dzieciach (w 
okrucieństwie Segismunda, upadku 
Rosaury) i „rozsądek" zaprowadził 

obu starców na bitewne pole, gdzie 
błagać muszą zmiłowania i łaski. 

Jest na szczęście Opatrzność, 

która „pisze prosto po liniach krzy
wych" i wyrównuje rachunki -
zwłaszcza wówczas, kiedy człowiek 

· przyzna, jak bardzo się mylił i zro
zumie, z jak wiotkie} i nierzeczywis
tej materii utkał swoje urojenia. Jest 
to }uż jednak Opatrzność barokowa, 

XXII!. 

sceptyczna, wyrafinowana i paradok
salna. Postępuj dobrze - mówiono 
niegdyś - ponieważ świat posiada 
swój przyrodzony porządek, któremu 
i ty musisz się podporządkować. Po
stępuj dobrze - powiada Calderon -
ponieważ porządek świata jest nie
poznawalny i byłbyś szaleńcem, gdy
byś próbował przeniknąć pozory, na 
jakie zostałeś skazany. Śniąc swoje 
życie, nie wiesz i nie dowiesz się nig
dy, co jest wokół ciebie prawdziwe; 
ale właśnie wtedy, kiedy - porwany 
wirem urojeń - stracisz miarę rze-

czywistości, roznieci się w tobie 
pożądanie dobra: tracąc świat, 

zyskasz mądrość. 
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odziw, jaki słusznie budzi re
nesans, nie powinien znie
kształcać ogólnego obrazu ro
zwoju kultury europejskiej. 
Ani odrodzenie nie było tak 
„postępowe", jak to anachro

nicznie mniemają niektórzy, stronniczo 
interpretując dokumenty, ani też barok 
nie był „cofnięciem": był sztuką epoki, 
która zdumiewająco wiele wniosła w hi
storię. 

-
xxv. 

Odkryła ta sztuka na nowo zmien
nosc rzeczy, spór życia i śmierci, anar
chiczną wolność myśli i wrażliwość, za
stygających w martwe kanony. Zerwała 
drastycznie z przywilejami autorytetu, 
renesansowym żądaniem naśladownictwa, 
„imitationis". Rozpoznała czające się 

w ludzkim wnętrzu sprzeczności, dramat, 
który nie był tylko dramatem idei czy 
wartości, ale przede wszytkim - roz
darciem serca i moralnym pęknięciem. 

Odróżniła święte i świeckie, żądając kon
sekwencji czynów i poglądów, stawiając 

człowiekowi rygorystycŻne wymagania. 
Lecz także - odkryła dialektykę prawdy 
i pozoru, dekoracji i treści, ostentacji 
i dyskrecji. Umiała wyrazić mistyczne 
zachwycenia, ale również cynizm, perfi
dię i bezczelność... Znalazła formuły na 
wyzwanie, rzucone przez pierwszych nie
dowiarków czy ateistów nawet. Rozprze
strzeniła się - wielka nowość! - poza 
Europę, wkorzeniając niejako w konty
nent amerykański tradycję gleby, gdzie 
wyrosła. Swą obserwacyjną namiętnością, 

zamiłowaniem do jednostkowego zdarze
nia, współbrzmiała myślom pierwszych 
nowożytnych empiryków. Ale zdecyoo
wanie oddzielając człowieka od świata, 

rozpoznając, że inne prawa rządzą ludz
kim umysłem, inne - porządkiem rze
czy, kształtowała poczucie samotności jed-



ewnego razu Czuang Czou śniło się, że jest motylem, ra-

dosnym motylem, który latał swobodnie nie wiedząc, że 

jest Czuang Czou. Nagle zbudził się i znów był rzeczywistym 

Czuang Czou. I (teraz nię wiadomo), czy motyl był snem 

Czuang Czou, czy też Czuang Czou był snem motyla. A prze-

cież Czuang Czou i motyl stanowczo różnią się od siebie. To się 

nazywa przemiana istoty. 
Czua11g-Tsy 
Prawdziwa Księg:i Południowego Kwiatu 
PWN 1959 
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PEDRO CALDERON de la BARCA 
(* 17. I. 1600 t 25. V. 1681) dra
maturg hiszpański, czołowy przedsta
wiciel dramaturgii baroku w teatrze 
europejskim. Urodził się w Madrycie. 
Tam ukończył kolegium jezuickie, 
następnie studiował teologię i prawo . 
kanoniczne na uniwersytecie w Alcala 
i Salamance. W r. 1620 przerwał stu
dia i poświęcił się twórczości poetyc
kiej. W 1623 r. zadebiutował jako 
dramaturg. Podróżował po Flandrii 
i Włoszech, otrzymał habit rycerskiego 
zakonu Santiago, wyróżnił się w wojnie 
katalońskiej (1640). Po przyjęciu świę

ceń kapłańskich (1651) był kapelanem 
w Toledo, a od r. 1663 honorowym kape
lanem !króla w Madrycie. Odtąd do koń
ca życia pisał już tylko sztuki dla sceny 
dworskiej i dramaty religijne typu autos 
sacramentales. Jego spuścizna literacka 
obejmuje około 200 tytułów. Do najbar
dziej znanych należą między innymi: 

ALKAD Z ZALAMEI, LEKARZ SWEGO 
HONORU, KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY 

ŻYCIE .JEST SNEM 

cen.~ 5 zł cena 
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„LA VJDA ES SUENO" * Imitował: JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ 

~~------------*-·~·..__.__•411--------~-

OBSADA: 

BASILIO, król Polski Jerzy Nowak 
SEGISMUNDO, principe Marek Walczewski 

ASTOLFO, ksiązę Moskwy Jerzy Bączek 
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CLOT ALDO, stary Bolesław Smela 
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Odrazu trzeba powiedzieć, że 
pojawiał się rzadko i na krót
ko. Wprawdzie w czterdzie
stych latach XIX stulecia 
ZYCIE SNEM cieszyło się 
w Krakowie znacmym po
wodzeniem, 111ie był to jed
nak utwór Calderona, lecz 
sentymentalny melodramat fran
cuski pod tym samym tytułem. 
Jego początek i zakończenie od
bywały się w realnym życiu , a 
obszerna część środkowa w sen
nym marzeniu ostrzegającym bo
haterkę przed zgubnymi następ
stwami zej ścia z drogi cnoty i 
pogoni za światowym blichtrem. 
Ostrzeżenie to odnosi błogie skut
ki i rzecz kończy s i ę happy en
dem. 

Calderonowski dramat, w prze
kładzie Adama Tomasza Chłę-

zdrości. Ale ta zazdrość w nie
wielkiej tylko części wywodzi 
się z namiętnej miłości do ko
biety. Rodzi ją i podsyca przede 
wszystkim poczucie zniewagi dla 
rycerskiego honoru. Taką znie
wagę można tylko krwią usu
nąć i dlatego ginie niewinna 
ofiara podejrzeń i zabija się też 
jej mąż, mściciel, lekarz swo
jego honoru. 

Krytyku przyjęła dzieło Cal
derona bardzo gorąco. Zachwyt 
wywołały prawda pokazanych 
uczuć i mistrzowskie odtworzenie 
p rzez poete genezy podejrzliwo
ści don Gutiera , jego pragnienia 
zemsty, siły rządzacych nim pojęć 
o honorze i walki tych uczuć 
z orawdziwą miłością do donny 
Mencji. Szybka, żywa akcja, 
w której przeplatają się drama
tyczne sceny z fragmentami li
rycznymi, przepych jQzyka obfi-

SWOJEGO HONORU i to 1,ak 
pomyślne, nasunęło kronikarzowi 
dziennika „Kraj" uwagę, „że 

KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY Cald~
rona w tłumaczeniu Słowackiego 
mógłby się nieźle udać na naszej 
scenie". Chyba jednak nie ten 
głos zdecydował o inscenizacji 
w parę lat później tego dzieła 
w naszym teatrze, lecz inne 
względy, t. j. udział Słowackie
go w polskiej postaci tej sztuki. 
Bowiem w tych \vłaśnie latach 
teatr krakows!ci systematycznie 
inscenizował jeden po drugim co
m.z to nowe dramaty autora 
.,Balladyny". 17 października 1874 
odbyła się premiera KSIĘCIA 
NIEZŁOMNEGO, znowu z Bole
sławem Ładnowskim w głównej 
roli. 
Budziła ona obawy nawet 

wśród zwolenników - a nie cała 
publicztrwśr do nich należała -

' 

zabrai głos jako krytyk teatral
ny, tak to ujął: „Ideał wyrażony 
w KSIĘCIU NIEZŁOMNYM 
stosuje się do całego człowie
czeństwa, stosuje się tym więcej 
do nas, którym przypada obowią
zek przechowania bez skazy 
wszystkich swoich świętości. Na 
gruzach wielkości i szczęścia 
pozostaje nam ratować jeszcze 
najwyższy skarb - cnotę i god
ność narodu." 

Z pośród skreśleń tekstu te.i 
premiery jedno warto wska
zać - pominięto pierwszą scenę 
epilogu, w której duch zmarłego 
niezłomnego księcia pojawia się 
infantom i prowadzi ich do boju. 
Skreślenie to akceptował i Asnyk 
dowodząc, że ta scena jest sprze
czna z dzisiejszym poglądem na 
piękno, na wymagania sceniczne, 
a końcowe zwycięstwo pozba
wione int~rwencji sił nadprzy
rodzonych, staje się w ten spo
sób bardziej przekonywujące. 

XIX w. 

Bohaterem wieczoru, nie tylko 
z roli, był Ładnowski - don 
Fernand. Ten aktor miał dar 
przekonywującego grania szla
chetnych bohaterów, i wśród 
współczesnych nikt nie dorów
nywał mu w rolach jednostron
nie heroicznych. Jego książę był 
żywą, wyrazistą postacią pełną 
delikatnie znaczonych rysów: do
stojny następca tronu i szlachet
ny rycerz, a równocześnie nie
wyczerpanej cierpliwości mę
czennik, wielki i pełen słodyczy, 
za~azem dumny i pokorny. Był 
piękny w swoim każdym ruchu, 
czy to jeszcze w świetnej zbroi, 
czy później w nędznych łach
manach, piękny w pełnych siły 
i godności słowach i w wewnę
fr 7 nvm i<'h ooieciu. 

dowskiego, grany był w tych 
czasach tylko we Lwowie, jak 
się zdaje jedyny raz 25 stycznia 
1826, na benefis niegdyś nasze
go, a od lat już lwowskiego ak
tora Leona Rudkiewicza. Po
wszechnie chwalono „wystawę 
dzieła i grę aktorów, ale prze
kład ściągnął na siebie gromy. 
Zresztą bardzo charakterystyczne 
dla epoki oczarowanej historyz
mem. Mnie.i bowiem raziło kry
tyków, że tłumaczenie było nie
równe, szczęśliwe fragmenty są
siadowały z nieudanymi, ich za
rzuty dotyczyły przede wszyst
kim samej zasady przekładu. Jak 
się zdaje, był on wierny orygi
nałowi i to właśnie mu wytknię
to, że „scenę do Polski wprowa
dził". W epoce swobody adap
tacyjnej i coraz większego sza
cunku dla dziejowych faktów 
twierdzono, że „nie godzi się do 
tak powszechnie wiadomej hi
storii jaką dla nas są dzieje Ja
giellonów, wtrącać zdarzenia zro
dzone w mózgu obcego poety, 
i owszem, poeta krajowy spro
stować je był powinien". 

Kraków miał czekać na swo
jego pierwszego Calderona jesz
cze przez wiele lat. Był nim 
dramat LEKARZ SWOJEGO HO
NORU w przekładzie Jana Ne
pomucena Kamińskiego, a pre
miera odbyła się na benefis 
Bolesława Ładnowskiego 29 sty
cznia 1870. Tak jak ówczesne 
inscenizacje dzieł Słowackiego, 
przełomowe dla teatralnej re
cepcji dramatów poety, są zwią
zane z nazwiskami Antoniny 
Hoffmann i Ładnowskiego, tak 
nieliczne próby zaznajomienia 
publiczności z Calderonem łączą 
się z osobą tego aktora, gorą
cego zwolennika dramatu poetyc
kiego. 
Hiszpańska tragedia, w której 

splot wydarzeń rzuca bezpod
stawne podejrzenie niewierności 
na bohaterkę, jest studium za-

tującego w barwne metafory 
i poetyczne porównr.nia, dobrze 
przez tłumacza odóaµe - wy
wołały zgodne pochwały recen
zer.tfiw. Jako szczeg6lną cechę 
konstrukcji dzieła wskazywano, 
że w tej tragedii nie ma -
w zwyczajnym tego słowa zna
czeniu - winnego. Don Gutiere 
jest „szczytny i wzniosły" kiedy 
kocha i cierpi, i pomimo, że po
suwa się do zbrodni, nie można 
mu odmówić sympatii i współ
czucia. Pulsujące gwałtownymi 
uczuciami dzieło sprawiało szcze
gólnie silne wrażenie na tle 
ówczesnego mieszczańskiego dra
matu salonowego - jak wyznał 
jeden z krytyków, z porównania 
go „z najmisterniejszymi wy
robami Augierów, Dumasów („ .) 
a choćby Victorów Hugo mimo
woli rodzi się pewne poczucie 
upokorzenia." Oczywiście nasu
wały się porównania z Otellem, 
zresztą krótko przedtem na na
szej ~cenie granym, rćwnież prze-z: 
Ładnowskiego. 

Do powodzenia sztuki on właś
nie przyczynił się najwięcej. 
Swoją rolę, tak trudną, opano
wał intelektualnie i emocjonal
nie i dla jej odtworzenia znalazł 
właściwe środki. Zrezygnował 
z łatwych efektów nadużycia 
ruchu i głosu, z nadmiernego 
patosu i z pustej deklamacji. Był 
dumnym do ostatecznych granic 
hiszpańskim grandem, który 
swoje namiętności pokrywa wy
twornym chłodem, ale kiedy 
ulega miłości i szczęściu - ma 
dosyć uczucia i zapału, aby 
o nich słuchacza przekonać. 
Umiarkowanie, godność, subtel
ne środki dla każdego odcienia 
nastroju don Gutiera, ruchy, 
gest i mimika w doskonałe.i zgo
dzie z każd~ frazą - stworzyły 
wielką kreację aktor~ka. Oklaski 
i przywoływania po każdym ak
cie były hołdem dla niej. 

Przedstawienie L E K A R Z A 

l/ OLBSŁA W ŁA DNO WSEU j.1ko Don Guliere I 
w . Lekarzu swego honoru• CA J,DBRONA, 1870 

wielkiego dramatu poetyckiego. 
Szli oni do budynku przy placu 
Szczepa1'1skim „z przekonaniem, 
że sh1chać hędą przez trzy go
dziny pięknej, ale niescenicznej 
poezji" zanotował współczesny 
kronikarz. Ale już od drugiej 
odsłony pierw5zego aktu obawy 
te zniknęły i widzow ie poddali 
się wrażeniom dramatycznym. 
Premierę przygotowano zresztą 
szczególnie starannie, z troską 
o poprawne dekoracje w nowych, 
trafnie obmyślanych kostiumach, 
z skrótami tekstu zwiększający
mi dynamizm dramatu. Większa 
niż zazwyczaj ilość prób pozwo
liła dopracować niemą grę mil
czących partnerów w czasie 
długich monologów, rozegrać ich 
zachowanie, ruchy, mimikę. 

W dziele doszukiwano się 
pewnych aktualności. Asnyk, 
który z powodu tej premiery 

Dwie sceny szczególnie tę 
kreację upamiętniły: z Mulejern, 
gdy zwraca mu wolność i po 
przybyciu Henryka, gdy niszczy 
układ. W pierwszej dobroć 
i wrażliwość na smutny los ry
cerskiego przeciwnika i niesz
częśliwego kochanka by ły uj ęte 
w wytworne for my średniowie
cznej galanterii, ubarwione 
dworskim wdziękiem, rycerskim 
obyczajem i ujmującą grzecz
nością. W scenie z królem Tan
geru i z Henrykiem porywające 
było bogactwo uczuciowej treści, 
od nadziei, radości - do żalu 
i oburzenia kulminującego w wy
buchu, po którym przyszła po
kora i poddanie s ię wybranemu 
losowi. 

Niestety, przedstawienie odbyło 
się wśród pustych lóż i krzeseł, 
drugie przyciągnęło jeszcze mniej 
publiczności i KSIĄŻĘ NIE
ZŁOMNY zeszedł z naszej sceny. 

opr. Jerzy Got 

R e klama 
Gdzie indziej, nie tylko dla niezbędnej reklamy, ale dla wartości 

dzieła, gdyby się dowiedziano, że KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY będzie 

wystawiony, mówiono by o tym tygodnie przed i tygodnie po 
przedstawieniu, chwalono by lub krytykowano je - krytykowano 
by może, bo przecież taka rzecz, jak KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY, po
mimo iż była starannie wystawioną i dobrze graną, zawiera w sobie 
całą skalę gry, której objąć niepodobna od razu, lecz bądż co bądż 
zajmowanoby się takim przedstawieniem. Tutaj jedyny dziennik, 
który obecnie wychodzi, nie doniósł nawet publiczności, że KSIĄŻĘ 
NIEZŁOMNY ma być wystawionym. Przeciwnicy reklamy musieli 
więc być zadowoleni, nie było jej dla przedstawienia KSIĘCIA NIE
ZŁOMNEGO, ale też były wstyd miastu przynoszące pustki. I oka
zało się, że nawet takie dzieło ( ... ) wobec panującej apatii i górują
cej ignorancji, potrzebuje reklamy. ( ... ) I znowu powiemy, że woli
my reklamę choćby nawet Barnuma z pełnym teatrem na kome
diach Szekspira, jak to tyle razy u nas bywało, jak skromność, 

wstrzemięźliwość, wstydliwość i grobowe milczenie o teatrze, 
a pustki w tym teatrze na KSIĘCIU NIEZŁOMNYM. 

S. Koźmian, Afisz T e atralny 1874/1875, nr 15 
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