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Don Pedro Caldcrón de la Barca Henao de la Barreda y Riano (ur. 
i zm. w Madrycie 1600-1681), jeden z najświetnieszych dramaturgów 
wszystkich czasów, po ojcu ze szlachty starodawnej, ale zrujnowanej, po
chodzącej ze Starej Kastylii, sztandarowej ziemi Reconquisty, w okolicy 
Burgos, z doliny Carriedo ; matka Calderona - Anna-Maria pochodziła 
z Flandrii, z zachodniej części prowincji Hainaut, z okolic obecnie gra
nicznego belgijskiego miasta Mons. I rzeczywiście umysłowość poety łą
czy skłonność do ścisłej abstrakcji prawników i logików Kastylii z mi
stycyzmem flamandzkim o szerokim nurcie, a rozrzutnym ponad miarę 
w zdobnictwie. Przez pięć lat kształcił się i wychowywał w Imperialnym 
Kolegium Jezuitów w Madrycie. Tu nabył owej giętkości obracania się 
w sferach dworskich, nie zatracając powagi i godności osobistej. Potem 
studiuje na uniwersyte tach w Alcal.i de Henares (1614) i w Salamance 
(1615) teologię, prawo świeckie i kanoniczne oraz humaniora (ze szczyptą 
greki). Już w 1610 i 1612 zdobywa nagrody na modnych poetyckich kon
kursach dewocy jnych. Lope de Vega, który tak perfidnie obszedł się z Cer
vantesem, lecz który pochodził z tej samej doliny Carriedo co Calderón 
(a to może wiele wyjaśnić ... ), wysławia go „na wyrost", ponad jego ów
czesną zasługę. Ale to ni e wystarcza, by wyjaśnić tajemnicę niezmiennej 
łaski, też finansowej, jaką go otaczał nie tylko sam król Filip IV, lecz 
i czołowi przedstawiciele stanu grandów, stojący w „cieniu tronu": ks. 
Alba, ks. Infantado, ks. de Veragua. W ówczesnej Hiszpanii, prze;!..;rtej 
faworytyzmem, nepotyzmem, sprzedajnością i bezwzględnym fanatyzmem 
feudalnej solidarności, sarn geniusz nie wystarczał: literaci i artyści uwa
żani byli za coś w rodzaju rzemieślników lub lepszej służby. Widać, ja!{ 
Cervantesowi brak było tej tajemniczej protekcji, jak się o nią na dar
mo dobija w swych „Przedmowach" do grandów. Tymczasem ów „jado
wity" Lope obsypuje młodego Calderona pochwałami już na progu jego 
autorskiej kariery, w poemacie „Wawrzyn Apolla" (1630). Po kilku jesz
cze sukcesach teatralnych, a zwłaszcza po triumfalnym powodzeniu sztuki 
„Zycie jest snem" otrzymał od króla Filipa IV godność kawalera rycer
skiego zakonu świętego Jakuba (1637) i potwierdzenie szlachectwa. Lata 
młodości upływają mu, jak całej wówczas młodzi szlacheckiej, buńczucz
nie, hucznie i rozrzutnie. Był światowy, impulsywny, a nawet gwałtow
ny i anarchicznie niezdyscyplinowany. Od 1625- 1628 roku służył w woj
sku we Flandrii, a mo<i.e i w Lombardii (?). Ma w tym okresie burzliwą 
zwadę z aktorem, który zraniwszy mu brata, schronił się przed zemstą 
jego bliskich do azylu za klauzurą klasztoru ss. trynitarek. Calderón, nie 
namyślając się wielce, z bandą uzbrojonych przyjaciół i pachołków ściga 
go „ze szpadą w ręku", łamiąc klauzurę zakonnic (koniec grudnia lub 
początek stycznia 1628-29). Wpływowy kaznodzieja i poeta barokowy, 
brat Hortensio Felix Paravicino de Artega oskarża go publicznie o za
bójstwo i świętokradztwo. (Zdarzało się, że palono za to na stosie ... Cal
derón był nawet nieco przetrzymywany). Ale nie boi się wpływowego 
oskarżyciela, przeciwnie - wykpiwa go w „Księciu niezłomnym". Mimo 
to uważa za wskazane schronić się pod możną protekcję kolejno u księ
cia Alby, a w 1637 u księcia Infantado. W 1638 znów walczy, przeciw 
Francuzom, pod Fuenterrabią , a w 1640/41 w Katalonii, przeciw narodo
wemu powstaniu tego nieposkromionego do dziś kraju. Po czym ostatecz
nie porzuca wojsko. 
Już w tym pierwszym okresie Calderón rozsławił swe imię sztukami 

pisanymi m. in. na zamówienie władz miejskich Madrytu. Po śmierci 
Lopego de Vega cieszy się stałą łaską Filipa IV, zapalonego mecenasa 
sztuki, poezji i teatru. Utwory jego grane są jeden za drugim na scenie 
ekskluzywnego królewskiego teatru w podmiejskim parku Buen Retiro. 

Pod sam koniec tego okresu zdarzył się w jego życiu zaskakujący epi
zod, dotąd okryty mgłą tajemnicy: w roku 1647 Calderón ma syna z ko
bietą do dziś nie znaną, która wkrótce umiera, a w ślad za nią ich nie
letni synek Pedro. Epizod ów - to wybuch jego gwaUownej natury, 
która zestała jednak niedługo potem niespodziewanie poskromiona, jak
by złamana właśnie tym ciężkim ciosem. 

Na tym kończy się pierwszy okres życia Calderóna. Przeszła szumna 
młodość. Dojrzał , u statkował się, coraz bardziej brała w nim górę pogar
da dóbr doczesnych, imperatyw wyrzeczenia się ich, tragedia przemija
nia, nieodwołalność śmierci, czego nauczał nie tylko neostoicyzm tak bar
dzo szerzący się za humanizmem, lecz raczej w okresie baroku wpływ 
surowej myśli Hioba i Eklezjasty. A do tego niespodziewany cios , jakim 
byla śmierć ukochanej kobiety i syna, cios wyzwalający jego decyzję: 
w roku 1650 wdziewa habit tercjarza franciszkanów (jak Cervantes, jak 
Lope i tylu innych hiszpańskich pisarzy) , a w 1651 przyjmuje święcenia 
kapłańskie. Zycie jego staje w jaskrawym przeciwieństwie do tego - jak 
powiedziano: sensacyjnego romansu erotyczno-policyjnego, jakim był ży
wot niefrasobliwego księdza , najsławniejszego ,obok Calderona, dramatur
ga Hiszpanii, Lopego de Vega. 

Zresztą cała Hiszpania zmienia się w tych latach, po klęsce politycz
nej i militarnej, w atmosferze ruiny finansowej i ekonomicznej, a w sfe
rach dworskich po śmierci królowej i infantów. Calderón nie bierze 
udziału w życiu literackim, zagłębia się w medytacji i zamyka w samotni, 
która z latami zmienia się w muzeum współczesnego malarstwa i w cen
ną bibliotekę. Wypracowuje w sobie spokojną i pogodną rezygpację o sil
nie pesymistycznym zabarwieniu. Ale nie zrywa z dworem - służba na 
dworze jest wówczas takim samym obowiązkiem jak służba wojskowa -
i z biegiem lat wznosi się w dworskiej hierarchii kapelańskich godności. 
Mimo święceń nie przestaje jednak wystawiać licznych swych sztuk, ogra
nicza się tylko do tematyki religijnej i do sztuk „fiestas reales" przezna
czonych nn uroczystości dworskie. Coś z dawnego młodzieńczego animu-



!;zu pozostało przecie pod „duchowną sukienką". Gdy tak wysoki dygni
tarz jak patriarcha Indii zarzuca mu, że niepomny na godność księdza 
para się teatrem, zajęciem potępionym przez Ojców Kościoła i najwięk
szych ówczesnych moralistów duchownych, jak Escobar, Calderón - do
tknięty w dumie kawalera Orderu Swiętego Jakuba i w poczuciu wagi 
swych dworskich godności - odpowiada mu arogancko, że jego twór
czość dramatyczna „to albo dobrze, albo źle; jeżeli dobrze - to nic nie 
przeszkadza, a jeżeli źle - to dlaczego go do tego wzywają?" Wszyscy 
wiedzą, że zamówienia narzucają mu sam król i władze wielkich miast, 
jak Madryt, Toledo, Sewilla, Granada. A gdy intendent i reżyser teatru 
królewskiego, Cosma Lotti z Florencji, dufny w fawor królewski, chce 
narzucić Calderonowi jako autorowi swoje kierownictwo, ten odwcłuje 
się do króla, który poecie zapewnia samodzielność reżyserii i scenografii 
jego sztuk. 

Filip IV umiera w 1665 roku. Jego następca Karol II jest obojętny 
dla spraw kultury, a zwłaszcza teatru. Zaczynają się ciężkie czasy dla 
świetnej dotąd, a tak bardzo narodowej i popularnej sztuki. Od regencji 
królowej - matki i dalej kontrolę moralną i religijną objęli wszechwład
n i jezuici. Dla nich i dla partii dewotów teatr jest główną przyczyną 
upadku obyczajów, a nawet niebezpieczeństwem dla ortodoksji. Uzyska
no znaczne ograniczenia życia teatralnego. 

Ostatnich piętnaście lat Calderón żyje zagłębiony w nieustającej me
dytacji i w spełnianiu obowiązków wobec dworu, izolując się jakby na 
marginesie społeczeństwa, \V którym nowa generacja stworzyła zupełnie 
inną atmosferę, nasyconą hipokryzją, faworytyzmem, hazardem, hulanką 
i rozpustą. 

Pracu j:' niemal do ostatniej chwili i gaśnic 25 maja 1681: „ostatni 
z wielkich klasyków Hiszpanii". 

Zygmunt Czerny 

EKKLESIASTES 

Rozdział I 
Slowa Ekklesiasta, syna Dawi dowego, króla Jerozolimskiego. 
2. Marność nad marnościami, rzekł Ekklesiastes: marność nad marno

ściami, i wszystko marność. 
3. Co więcej ma czlowiek ze wszystkiej pra.ce swej, którą się pracuje 

pod słońcem? 
<J , Rodzaj przemija, i rodzcij nadchodzi: a ziemia na wieki stoi. 
5. Słoftce wschodzi i zachodzi, i wraca się do miejsca swego: i tam 

znowu wszedłszy, 
G. Krąży przez południe i skłania się ku północy: przechodząc wszystko 

wokoło idzie wiatr, i nawraca się do okręgów swoich. 
7. Wszystki.e rzeki wchodzą do morza, a morze nie wylewa: do miejsca, 

z którego wyszły rzeki, wracają się, aby znowu ciekły. 
8. Wszystkie rzeczy trudne, nie może ich człowiek wymówić. Nie nasyca 

się oko wid:::eniem, ani się ucho napełnia słyszeniem. 
9. Cóż jest, co było? tóż, co potem będzie. Cóż jest, co się stało? tóż, 

co się stanie. 
10. Nic nie masz nowego pod słońcem: i nie może nikt mówić: Oto to 

jest nowe; już bowiem uprzedziło w wiekach, które były przed nami. 
11 . Nie masz pamięci pierwszych rzecz y: ale ani tych, które potem będą, 

nie będzie pamiątki u tych, którzy na końcu będą. 
12. Ja, Ekklesiastcs, bylem królem Izraelskim w Jeruzalem: 
13. I umyśliłem w sercu mojem, szukać i dowiadować się mądrze o wszyst

kiem, co się dzieje pod słońcem. (Tę zabawkę najgorszą dal Bóg sy
nom człowieczym, ab11 się nią bawili.) 

14. Widziałem wszystko, co si.ę dzieje pod slolicem: a oto wszystko mar
ność i utrapienie ducha. 

15. Przewrótni z ciężkością bywają naprawieni, a glupich jest poczet 
nieprzeliczony. 

16. Mówiłem w sercu mojem, rzekąc: Otom się stal wielkim i przesze
dłem w mądrości wszystkie, którzy przede mną byli w Jeruzalem: 
a serce moje widziało wiele rzeczy mądrze, i nauczyłem się. 

17. I udałem serce moje, abych p'oznal mądrość i umiejętność i błędy 
i głupstwo: i doznałem, że i w tych jest praca i utrapienie ducha. 

18 . Tem, że w wielkiej mądrości wiele klopot1i: a kto przyczynia umie
jętności, pr::yczynia i pracy. 

Rozdział XII 
Pomni.j na Stworzyciela twego za dni młodości twojej, póki nie przyj
dzie czas udręczenia i nie nadejdą lata, o których mówić będziesz: Nie 
podobają mi się. 

2. Póki się nie zaćmi slo11ce i światło i księżyc i gwiazdy, i p·óki się nie 
·wrócą po dżdżu obłoki. 

3. lCicd.y się poruszą stróżowie domowi„ i zachwieją się duży mężowie, 
i próżnować będą mielące w malej liczbie, i zaćmią się patrzące 
przez dziury . 

4. I zawrą wrota na ulicę w poniżeniu głosu mielącej: i powstaną na 
głos ptaszy, i ogluszeją ws:::ystkie córki śpiewania. 

5. Będą się też bać miejsc wysokich, i będą się lękać na drodze, za
kwitnie drzewo migdałowe, utyje szarańcza, a rozproszą się kappary; 
bo 7)ójdzie człowiek do domu wi.eczności swej, i będą chodzić po uli
cach płaczący. 

G. Póki się nie przerwie s:::nur śrebrny, a skurczy się czepek zloty, i stłu
cze się wiadro nad zdrojem, i złamie się kolo nad studnią. 

7. I wróci się prcch do ziemie swej, z której był, a duch wróci się do 
Booa, który vo dal. 

8. M arno:ić nad marnościami, r:::ekl Ekklesiastes: i wszystko marność. 
9. A Ekklesiastes będąc najmędrszy, nauczał lud i powiedział, co był 

uczynił: a wywiedziawszy się, złożył wiele przypowieści. 
10. Szukał słów pożytecznych i spisał mowy na prawdzie i pełne prawdy. 
11. Słowa mądrych są jako ościenie, i jako gwoździe głęboko wbite, 

kt6re przez radę mistrzów dane są od pasterza jednego. 
12. Nad ro, synu m6j! więcej się nie pytaj : czynienie wiele ksiąg nie 

mns;: końca, a częste myślenie jest ciała utrapienie. 
13. Kofi.ca mówienia wszyscy spolem sluchajmy: Boga się bój a strzeż 

przykazania jego: bo to jest wszelki człowiek : 
14. Wszystko, co się dzieje, przywiedzie Bóg na sąd, za każdy występek 

lub dobry lub :::ly, ono będzie. 

SW. JAN OD KRZYŻA 
Dzieła 

Tłum. Jakuba Wujka 

Tak i owo boskie światło kontemplacji, skoro przenika do duszy, nie 
bQdącej jeszcze dostatecznie oświeconą, sprawia w niej ciemności ducho
we. Nic tylko bowiem przekracza miarę j ej pojemności, lecz również za
<:irmnia i pozbawia ją możności posługiwania siG naturalną inteligencją. 
Z tych przyczyn św. Dionizy i inni teologowie mistyczni nazywają kon
templację wlaną „promieniem ciemności". Odnosi siG to do duSJY jeszcze 
nic oczyszczonej i nic oświeconej ostatecznie, w której swoim nadmier 
nym światl m nadprzyrod zonym zwyci~ża i wyniszcza jej naturalne siły 
rozumowe. 



Wyraził to Dawid w słowach: „obłok i mgła wokoło Niego" (Ps 96,2) 
czyli wokół Boga. Nie jest tak w istocie rzeczy, lecz tylko w odniesieniu 
do naszego nieudolnego rozumowania, które w tak nadmi-ernym świetle 
ślepnie, nie mogąc go przyjąć. Wyjaśnił to tenże Dawid, mówiąc: „Przed 
blaskiem w oczach Jego rozeszły się obłoki" (Ps 17, 13), tzn. ciemności 
jakie są pomiędzy Bogiem, a naszym pojęciem. I ta jest przyczyna, że 
ten jasny promień ukrytej mądrości Bożej, który zsyła On do duszy 
jeszcze nie przeobrażonej, sprawia gęste mroki w rozumie. 

Jasne jest również, że ta ciemna kontemplacja jest na początku mę
czarn ią duszy, Albowiem przynosi z sobą dobro najdoskonalsze, a dusza 
przyjmująca to dobro, nie będąc jeszcze doskonale oczyszczoną, ma w so
bie wiele najgorszej nędzy. Dwie te sprzeczności zatem: dobro najwyższe 
i nędza największa nie mogą się pomieścić w jednym podmiocie, tzn. 
w duszy. Z konieczności zatem odczuwa dusza mękę i cierpienie, skoro 
zwalczają się w niej dwie przeciwności. Jedne występują przeciw dru
gim, a to z powodu oczyszczania duszy z niedoskonałości, które dokonuje 
się przez tę kontemplację. Udowodnimy to metodą indukcyjną. 

Co do pie.rwszego trzeba zaznaczyć, że światło i mądrość tej kontem
placji są bardzo jasne i czyste. Dusza zaś, do której to światło przenika, 
jest ciemna i brudna. Stąd pochodzi jej wielkie udręczenie, gdy się jej 
owo światło udziela. Jest tu bowiem jak z oczyma chorymi, zaprószony
mi, czy słabymi, którym ból sprawia to, że muszą patrzeć na jasne światło. 

To udręczenie ~uszy z powodu jej nieczystości jest bardzo wielkie, gdy 
ją to światło Boże zakwa. Ta jasna światłość przenika ją bowiem w tym 
celu, by usunąć wszystkie jej nieczystości. Zatem dusza czuje się tak za
brudzona i nędzna, iż sądzi, że Bóg ją odrzucił i że ona we wszystkim 
sprzeciwia się Bogu. Odczucie tej nędzy takim zmartwieniem napełnia du
szę( czuje jakby ją Bóg odrzucił), że jest to jedna z największych udręk . 
Taką udrękę odczuł Job, gdy Bóg go podobnie doświadczał. Żalił się wte
dy do Boga: „Czemuś mię postawił przeciwnikiem Twoim, i stałem się 
ciężkim sam sobie" (Job 7, 20). Z pomocą tego jasnego światła (a równo
cześnie w ciemności) poznaje dusza swą nieczystość i widzi wyraziście, 
że jest niegodna Boga, jak również żadnego stworzenia. Najboleśniejszym 
zaś zmartwieniem jest to, iż się j'ej zdaje, że nie dźwignie się nigdy i że 
wszelkie jej do~ra już się skończyły. 

Z tego powodu jest ona na wskroś przejęta swą złością i nędzą. To 
boskie światło ukazuje jej wszystkie te nędze w takim stopniu, iż widzi 
jasno, że sama z siebie nic uczynić nie może. 

Do tego stanu można zastosować następujące słowa Dawida: „Dla nie
prawości ukarałtś człowieka i uczyniłeś, że wyschła jak pajęczyna dusza 
jego" (Ps 38, 12). 

O nieszczęśliwa dolo naszego żywota! W jakim niebezpieczeństwie tutaj 
żyjemy i z jaką trudnością poznajemy prawdę! To, co jest najjaśniejsze 
i najprawdziwsze, wydaje się nam ciemne i niepewne. Uciekamy też od 
tego, czego najwięcej powinniśmy szukać ; Idziemy za tym, co jest dla nas 
zrozumiałe i jasne, choć jest to dla nas najgorsze i na każdym kroku 
szkodliwe. W jakim wielkim niebezpieczeństwi€ i niepewności żyje czło
wiek! Jego bow iem wzrok, który powinien by prowadzić do Boga, pierw
szy uwodzi go i oszukuje . .Teśli więc chcemy być pewni drogi, musimy 
zamknąć oczy i wejść w ciemności. Wtedy dusza będzie bezpieczna od 
nieprzyjaciół, którymi są jej domownicy, czyli jej zmysły i władze. 

RENf: DESCARTES 
NAMIĘTNOSCI DUSZY 

Artykuł XXVII 

Definicja namiętności duszy 

Po rozważeniu, czym różnią się namiętności duszy od wszelkich innych 
jej myśli, wydaje mi się, że można je określić jako spostrzeżenia lub 
czucia, lub wzruszenia duszy, które odnosimy do niej w szczególności, 

a które są spowodowane, podtrzymywane i wzmacniane przez pewien 
ruch tchnień życiowych. 

Artykuł XXVIII 

Wyjaśnienie części pierwszej tej definicji 

Można je nazwać spostrzeżeniami, gdy tym wyrazem posługujemy się 
ogólnie w znaczeniu wszelkich myśli, które nie są wcale działaniami du
szy, ~-zyli ·aktami woli, ale nie są również poznaniami oczywistymi; albo
wiem doświadczenie uczy, że ci, którymi najbardziej miotają uczucia, 
najmniej je znają. One lo należą do tych spostrzeżeń, które ścisły związek 
duszy i c iała czyni niewyraźnymi i niejasnymi. Można je również nazwać 
czuciam i, ponieważ dusza otrzymuje je w ten sam sposób, co przedmioty 
zmysłów zewnętrznych, i nie inaczej je poznaje. Ale można je lepiej na
zwać jeszcze wzruszeniami duszy, nie tylko dlatego, że tę nazwę można 
nadać wszelkim zmianom w niej zachodzącym, tzn. wszelkiego rodzaju 
różnym myślom, które jej przychodzą, ale szczególnie dlatego, że z wszel
kich myśli, jakie ona mieć może, żadne tak silnie jej nie niepokoją i nią 
nie wstrząsają jak owe uczucia. 

Artykuł XXIX 

Wyjaśnienie drugiej jej części 

-~aję, że odnoszą się one szczególnie do duszy, aby odróżnić je od in
nych wyrażeń, z których jedne odnosimy do przedmiotów zewnętrznych, 
jak zapachy, dźwięki, barwy, drugie do naszego ciała, jak głód, prag
nienie, ból. Dodaję również, że wywołuje je, podtrzymuje i wzmacnia 
pewien ruch tchnieil życiowych, aby je odróżnić od naszych chceń, które 
są wprawdzie wzruszeniami duszy, lecz przez nią samą wywoływanymi, 
oraz by oznaczyć ich ostateczną i najbliższą przyczynę, odróżniającą je 
znowu od innych czuć. 

Artykuł XXX 

Dusza jest połączona wespół z wszystkimi częścia'mi ciała 

By jednakże dokładniej to wszystko zrozumieć, należy wiedzieć, że 

dusza jest istotnie połączona z całym ciałem; toteż nie można właściwie 
powiedzieć, że istnie je ona w jednej jego części z wykluczeniem innych, 
ponieważ jest ono jednością i w pewnej mierze czymś niepodzielnym 
dzięki układowi swych organów, które tak się wszystkie nawzajem do 
siebie odnoszą, że gdy odejmie się jeden z nich, całe ciało staje się ułom
ne i ponieważ dusza z natury swej nie ma żadnego związku z ro:i; ciągłością 

ani wymiarami czy innymi właściwościami materii, z której ciało się 

składa, ale jedynie z całym zespołem jego narządów. Jak się z tego oka
zuje, nie można żadną miarą pojąć połowy lub trzech części duszy ani 
przestrzeni, jaką ona zajmuje; nie staje się ona też wcale mniejszą, gdy 
się odetnie jakąś część ciała, ale odłącza się od niego całkowicie, kiedy 
rozpada się zespół jego narządów. 



Artykuł XXXI 

W mózgu istn ieje mały gruczoł, w którym dusza wykonuje swe funkcje 
w !:posób bardziej szczególny niż w innych częściach ciała 

Należy również wiedzieć, że chociaż dusza związana jest z całym cia:!. 
łem, istnieje w nim pewna część, w której wykonuje ona swe funkcje 
w sposób bardziej szczególny niż we wszystkich innych· mniema się za
z wy~zaj, i~ częś~ią tą jest mózg albo może serce: mózg dlatego, ponieważ 
w mm konczą się narządy zmysłowe, serce zaś dlatego ponieważ w nim 
to jakby doznaje się uczuć. Lecz po dokładniejszym zb~daniu tej sprawy 
wydaje mi się, że poznałem z oczywistością, iż ową częścią ciała w któ
re~ dusza wykonuje swoje funkcje bezpośrednio, nie jest wcale ;erce ani 
tez ~ały mózg, ale jedynie najbardziej wewnętrzna część jego, a jest nią 
pewien mały gruczoł, znajdujący się w środku substancji mózgowej i tak 
umieszczony ponad przewodem, przez który tchnienia życiowe z przed
ni<:h jego jam łączą się z tchnieniami jam tylnych, że najmniejszy jego 
ruch wielce może wpłynąć na zmianę biegu owych tchniel1 i na odwrót 
nnjmniejsza zmiana biegu tchnień może wielce wpłynąć na zmianę ru~ 
chów tego gruczołu. 

Artykuł XXXIII 

Siedzibą uczuć nic jest serce 

Mniemanie, że dusza doznaje swoich uczuć w sercu, nie da się utrzy
maC:, ponieważ opiera się ono na tym jedynie, że uczucia wywołują w nim 
pewną zmianę; łatwo atoli zauważyć, że ową zmianę czuje się jakoby 
w sercu jedynie za pośrednictwem małego nerwu, który wchodzi do nie
go z mćzgu, podobnie jak ból czuje się jakoby w nodze za pośrednictwem 
nerwów nogi, a gwiazdy spostrzega się jakoby na niebie za pośrednictwem 
ich światła i nerwów wzrokowych. Toteż nie jest bar dziej konieczne, by 
nasza dusza wykonywała bezpośrednio swe funkcje w sercu celem od
czuwania tam swych uczuć, niż by była w niebie, aby widzieć tam 
gw iazd y. 
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Artykuł XXXIV 

Jak dusza i ciało działają na siebie nawzajem 

Przyjmujemy tu więc, że dusza ma swoją główną siedzibę w małym 
gruczole znajdującym się w środku mózgu, skąd promieniuje na całe 
ciało za pośrednictwem tchnień życiowych, nerwów, a nawet krwi, któr a 
uczestnicząc w doznaniach tchnień może je przez tętnice zan ieść do wszysL 
kic:h członków. Przypominamy także to, cośmy powiedzieli powyżej o ma
szynie naszego ciał a, a m ianowicie, że cienkie nitki naszych nerwów tak 
są rozdzielone po wszystkich jego częściach, że przy sposobności różnych 
ruchów, wywołanych przez przedmioty zmysłowe, otwierają w sposób 
rozmaity pory mózgu. Toteż znajdujące się tam tchnienia życiowe wcho
dzą rozmaicie do mięśni i dzięki temu mogą poruszać członki w wszelki 
możliwy sposób. Również wszelkie inne przyczyny, poruszające w różny 
sposób tchnienia życ iowe, mogą je wprowadzić do różnych mięśni. Do
dać tu należy, iż mały gruczoł, będący główną siedzibą duszy, jest tak 
umieszczony pomiędzy jamami zawierającymi owe tchnienia, że mogą go 
one poruszać na tyle różnych sposobów, ile jest różnych cech zmysło
wych w przedmiotach. Wyrostek ten może atoli w sposób różny poru
szyć także dusza, która ma taką naturę, że przyjmuje tyle różnych wra
:lcń, tzn. tyle ma różnych spostrzeżeń, ile różnych ruchów zachodzi 
w owym gruczole. Wreszcie i maszyna ciała tak jest urządzona, że sam 
ruch różny tego gruczołu, wywołany przez duszę lub jakąkolwiek inną 
możliwą przyczynę, pcha tchnienia życiowe, które go otaczają, ku porom 
mózgu, skąd je nerwy prowadzą do mięśni, dzięki czemu następuje ruch 
członków. 

ERICH FROMM 
ZAPOMNIANY JĘZYK 
Różnica między biologicznymi a psychologicznymi funkcjami snu i czu

wania jest bardziej zasadnicza niż między rozmaitymi rodza jami dzia
łalnośc i , a różnica między pojęciowymi systemami, które wiążą się z ty
mi dwoma stanami, jest n ieporównanie większa. W stanie czuwania my
śli i uczucia są nastawione przede wszystkim na wyzwanie - zadanie 
opanowania naszego środowiska, przeobrażenia go, obrony przed nim. 
Utrzymanie si ~ przy życiu jest zadaniem człowieka czuwającego; podle
ga on prawom, które rządzą rzeczywistością. Znaczy to, że musi on my
śleC: kategoriami czasu i przestrzen i i że jego myśli podlegają prawom 
czasoprzestrzennej logiki. 
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Podczas snu nie zajmujemy się naginaniem zewnętrznego świata do 
naszych celów. Jesteśmy bezradni i słusznie przeto sen nazywamy „bra
tem śmierci". Ale jesteśmy także wolni, wolniejsi niż na jawie. Jesteśmy 
wolni od brzemienia pracy, od konieczności, która każe nam się bronić 
lub atakować, od obserwowania i ujarzmiania rzeczywistości . . Nie mu
simy patrzeć na zewnętrzny świat; przyglądamy się naszemu światu we
wnętrznemu, mamy do czynienia wyłącznie z samymi sobą. Gdy śpimy, 
możemy być przyrównani do płodu lub do trupa; można nas także przy
równać do aniołów, nie podlegających prawom „realności" . We śnie kró
lestwo konieczności ustępuje miejsca królestwu wolności, w którym moje 
„jestem" stanowi jedyny system, do którego odnoszą się myśli i uczucia. 

CARL GUSTAW JUNG 
ARCHETYPY I SYMBOLE 

W terminologii psychologicznej jaźń można zdefiniować jako psychicz
ną całość człowieka. S y m b o l e m j a ź n i może być wszystko to, co 
człowiek uważa za całość większą od siebie. Dlatego symbol jaźni bynaj
mniej nie zawsze charakteryzuje się ową pełnią, której wymaga defini
cja psychologiczna; dotyczy to również postaci Chrystusa, któremu bra
kuje owej „ciemnej strony" natury psychicznej, ciemności ducha i gr.ze
chu. Jednakże bez zintegrowania zła nie ma całości, a nie można go rów
nież siłą „wymieszać" z dobrem. Tak więc można by Chrystusa, jako 
symbol, porównać z m es o n (środkiem) pierwszej mieszanki dµszy świa
ta, co by znaczyło, że należy on do owej trójcy, w której Jednego i Nie
podzielnego reprezentuje Bóg-Ojciec, Podzielnego zaś Duch św„ d.zie
lący się jak wiadomo, na wiele ognistych języków. Jednakże, według 
Tim a j o s a, nie jest to jeszcze pełna rzeczywistość . Dlatego też po-
~rzeba drugiej mieszanki. · 

Celem rozwoju psychologicznego, podobnie jak biologicznego, jest s a
m o ur ze c z y w i s t n i e n i e albo i n d y w i d u a c j a. Ponieważ czło-

. wiek zna siebie jedynie jako ego, a jaźni jako totalności nie da się 
opisać i odróżnić od obrazu Boga, przeto w języku religijnometafizycz
nym samourzeczywistnienie oznacza i n kar n ac j ę Boga. Znajduje 
to wyraz w synostwie Chrystusa. O ile indywiduacja stanowi heroiczne 
lub tragiczne, tj. najtrudniejsze zadanie, o tyle oznacza ona cierpienie, 
pas j ę ego, tj. empirycznego, zwyczajnego, dotychczasowego człowieka, 
który zostaje przeniesiony w większy wymiar i pozbawiony swej rze-
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kornej wolności. Cierpi on, jeśli można tak powiedzieć , gwałt ze strony 
jaźni 1. Natomiast analogiczna Pasja Chrystusa oznacza cierpienie Boga 
powodowane niesprawiedliwością świata i ciemnością tkwiącą w czło
wieku. Cierpienie ludzkie i cierpienie boskie dopełniają się i razem wy
wołują efekt kompensujący: dzięki symbolowi człowiek może poznać 
prawdziwe znaczenie swego cierpienia; znajduje się on na drodze do 
urzeczywistnienia swej całości, przy czym jego ego wskutek integracji 
treści nieświadomych przez świadomość wkracza w sforę „boską". Tam 
bierze udział w „cierpieniu Boga", którego przyczyną jest „inkarnacja", 
tj. właśnie ten sam proces, który w świecie ludzkim manifestuje się ja
ko indywiduacja. Ludzkie narodziny boskiego herosa zagrożone są przez 
mord; nie ma on miejsca, gdzie by mógł złożyć głowę, a jego śmierć 
jest okrutną tragedią. Jaźń nie jest jedynie pojęciem ani postulatem lo
gicznym, lecz psychiczną rzeczywistością, która tylko częściowo jest przed
miotem świadomości, poza tym jednak pokrywa się z nieświadomością, 
wskutek czego jest niepoznawalna bezpośrednio i daje się wyrazić tylko 
za pomocą symboli. Dramat archetypowego życia Chrystusa ukazuje 
w symbolicznych obrazach wydarzenia świadomego i wykraczającego po
za świadomość życia człowieka, który wyższym zrządzeniem swego losu 
ulega przemianie. 

1 Por. walkę Jakuba z aniołem u brodu. 

Psychiczne przejawy ducha wyraźnie dowodzą swego charakteru ar
e he ty po we g o, tzn. fenomen, który nazywamy duchem, polega na 
istnieniu autonomicznego praobrazu, jaki w stanie przedświadomym za
wiera się w samym założeniu ogólnej psychiki ludzkiej. Jak we wszyst
kich podobnych przypadkach, z problemem tym spotkałem się badając 
sny moich pacjentów. Przede wszystkim rzucił mi się w oczy fakt, że 
pewien rodzaj kompleksu ojca ma, by tak rzec, charakter „duchowy , 
tzn. obraz ojca jest źródłem wypowiedzi, działań, dążeń , inicjatyw, mnie
mań itd., którym nie można odmówić cech „duchowych". U mężczyzn po
zytywny kompleks ojca nierzadko prowadzi do wiary w autorytet i do 
wyraźnej gotowości podporządkowania się wszelkim duchowym kanonom 
i wartościom, u kobiet zaś rodzi żywe aspiracje i zainteresowania du
chowe. W snach przybiera to postać ojca„ który reprezentuje zdecydo
wane przekonania, formułuje zakazy i udziela rad. Niewidzialny cha
rakter tego źródła bywa często podkreślony przez to, źe jest ono jedy-
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nie autorytatywnym głosem, wydającym ostateczne sądy. Dlatego „ducha" 
symbolizuje najczęściej postać starego mężczyzny. Niekiedy rolę 
tę odgrywa również duch „właściwy", mianowicie duch jakiegoś zmar
łego. Rzadziej oznaczają ducha g r o t es k o we po s ta c i p r z y p o
m i n aj ą ce kr as n o 1 ud ki lub też obdarzone wiedzą i mówiące 
z wierzę ta. Karły występują - przynajmniej w mojej praktyce -
głównie u kobiet, toteż wydaje mi się logiczne, że Earlach w „Martwym 
dniu" tak łączy postać karła Kuprobrodego z Matką, jak Bes związany 
jest z boginią-matką z Karnaku. Zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety 
duch może pojawić się także w postaci chłopca lub młodzieńca. 
U kobiet postać ta odpowiada tzw. „pozytywnemu" animusowi, który 
wskazuje na możliwość jakiegoś świadomego duchowego przedsięwzięcia. 
U mężczyzn postać ta nie jest tak jednoznaczna. Może ona mieć charak
ter pozytywny i wtedy oznacza „wyższą" osobowość, jaźń lub to, co al
chemicy określali jako fi 1 ius re g ius. Może jednak także mieć cha
rakter n~gatywny, a wtedy oznacza infantylny cień. W obu przypad
kach chłopiec reprezentuje jakąś formę ducha. Starzec i chłopiec łączą 
się ze sobą. Para ta jako symbol Merkuriusz.a odgrywa poważną role; 
również w alchemii. 

Nigdy nie mo:lna ustali(: z absolutną pewnością, czy postacie ducha 
w snach są moralnie dobre. Często mają one nie tylko charakter dwu
znaczny, ale wręcz złośliwy. Muszę jednak podkreślić, że rozległy plan, 
według którego zbudowane jest nasze nieświadome życie psychiczne, tak 
dalece wymyka się naszemu poznaniu, że nigdy nie umiemy powiedzieć, 
jakie zło jest konieczne, aby dzięki enanliodromii urzeczywistnić jakieś 
dobro, i jakie dobro zamienia się w zło. Zasada p r o b a t e s p ir i t us, 
którą zalecał Paweł, często - wbrew naszym najlepszym chc;ciom - nic 
może być niczym innym, jak przezornym, a zarazem cierpliwym oczeki
waniem na ostateczne skutki jakiegoś procesu. 

Postać starego mędrca może zarówno w snach, jak i w medytacjach 
(czyli w tzw. „aktywnych wyobrażeniach") wystąpić tak plastycznie, że 
- jak to niekiedy zdarza się w Indiach - przejmuje rolę guru 1• „Sta
ry mędrzec" pojawia się w snach jako mag, lekarz, kapłan, nauczyciel, 
p1 ofesor, dziadek lub dowolna osoba obdarzona autorytetem. Archetyp 
uucha występuje w postaci człowieka, karła lub zwierzęcia w sytuacjach, 
w których brak nam rozeznania, zrozumienia, dobrej rady, decyzji, pla
nu itp., a sarni nie potrafimy się na nie zdobyć. Archetyp kompensuj e 
ten duchowy brak za pomocą odpowiednich treści. Doskonałym przykła
dem jest sen o białym i czarnym magu, sen, jaki miał skompensować 
duchowe trudności pewnego młodego studenta teologii. Nie znałem tego 
studenta osobiście, tot ~ ż mój osobisty wpływ jest w tym wypadku wy
Jduczny. Śnił on, że stoi przed kapłanem wyniosłej postaci, zwanym „bia
łym magiem", ćhoć był odziany w długą, czarną szatc:. Kapłan ten za
koriczył właśnie dłuższe przemówienie słowami: „I w tym celu potrze
bujemy pomocy czarnego maga". Wtedy nagle otworzyły się drzwi i uka
zał się drugi starzec, „czarny mag'', ubrany w białą szatę. Ale i on był 
postacią piękną i wzniosłą. Czarny mag wyraźnie chciał od ezwać sic: do 
i.,iałego mistrza, wahał się jednak ze względu na obecność śniącego. Wte
dy biały mistrz zwrócił się do niego wskazując na śniącego: „Mów, ten 
jest niewinny". Zachęcony tym czarny mag zaczął opowiadać osobliwą 
historie: o tym, jak odnalazł zagubiony klucz do raju, ale nic wie, jak go 
użyć. Przyszedł - mówił - do białego maga, by otrzymać wyjaśnienie 
tajemnicy klucza. Opowiedział mu też, że król kraju, w którym żył, szu
kał odpowiedniego dla siebie grobowca. Przypadkiem jego poddani odko
pali stary sarkofag, który zawierał śmiertelne szczątki pewnej dziewicy. 
Król otworzył sarkofag, wyrzucił kości, a pusty sarkofag kazał ponownie 
zakopać, aby nie można go było później użyć. Ale w chwili gdy kości 
wydobyto na światło dzienn e', istota do której kiedyś należały, tzn. owa 
dziewica, przybrała postać czarnego konia, który uciekł na pustynię. 
Czarny mag ścigał go przez pustynie i dalej, gdzie po wi ~lu przygodach 
i trudncściach odnalazł zagubiony klucz do raju. Na tym sko1'iczyłn sic: 
opowieść czarnego maga, i niestety, również sam sen. 

Kompensacja, jaka się tu dokonała, nie spełniła zresztą wprost :tycze!\ 
~piącego, tylko skonfrontowała go z problemem, o którym wyżej wspom
niałem i przed którym życie stawia nas raz po raz, a mianowicie z pro
bl; mem niepewności oceny moralnej ,pogmatwanych związków między 
dobrem a złem i bezlitosnego splotu winy, cierpienia i zbawienia. Jest to 
właściwa droga do religijnego pradoświadczenia, ale iluż potrafi ją roz
poznaC:? Podobna jest do cichego głosu, który rzbrzmiewa z daleka. Jest 
rjwuznaczna, wątpliwa i ciemna, oznacza niebezpicczel1stwo i ryzyko -
jest niepewną ścieżką, którą można iść tylko jak Róg zdarzy, nie mając 
;'.adnC' j pewności ani żadnej sankcji. 

1 Stąd wiele cudownych opowieści o riszich i mahatmach. Pewien wy
kształcony Hindus, z którym rozmawiałem o istocie guru, na moje py
tanie, kto był jego guru, odpowiedział: „śankaraczaria" (VIII/IX w.). 
Zdumiony zauważyłem: „Ależ to ten sławny komentator". Na co mój 
rozmówca odparł : ,,'l'ak, to on, ale oczywiście jako duch" - bynajmniej 
nie przejmując s ic: ni ' pokojem, jaki to wzbud zi-Io we mnie, czlowielrn Za
chodu. 

Kierownik widowni 

Kierownik techniczny 

Perukarnia 

Pracownia krawiecka damska 

Pracownia krawiecka męska 

Pracownia tapicerska-dekoracyjna 

Modelator 

Pr2cownia ślusarska 

Brygadier sceny 

Główny elektryk 

Akustyk 

Pracownia obuwnicza 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Redakcja programu 

Opracowanie graficzne 

Redaktor techniczny 

Cena: 15,- zł 

- Ljubica Mroczkowska 

- Andrzej Rogulski 

- Cz:sława Doroszkiewicz 

- Joanna Włodarczyk 

- Tomasz Sierchuła 

- Jerzy Skrzypczak 

- Leszek Zieliński 

- Romuald Pyrzyk 

- Ryszard Wach 

- Lech Kielan 

- Andrzej Biskup 

- Mieczysław Alberty 

- Bogumiła Dzierżak 

- Wojciech Szulczyński 

- Kazimierz Wiśniak 

- Daniela Wojtkowiak 
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