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Więk XVII, prawdziwie Złoty Wiek hi.szpańskiej literatury, przyniósł 

szczególnie bujny rozkwit sztuki teatralnej. Lope de Vega, Tirso de 
Molina i wielu innych utalentowanych, a płodnych pisarzy scenicz1 

nych tworzyło w imponującym tempie bogaty repertuar dla powsta
jących we wszystkich większych miastach teatrów - tzw. co r a 11 e s. 

Czerpali motywy z ludowych pieśni i romanc, z podań i żartobliwych 
opowieści. Wzbogacali je własną inwencją, budowali z nich povvikłane 
intrygi, mając na uwadze zawsze zasadę, że teatr musi ukazać v1ridzom 
coś więcej niż zwykłą codzienność, że jeśli ma uczyć życia, to musi to 
być lekcja wysoce atrakcyjna. Pisali. swoje barwne komedie dla sze
rokiej widowni, która pokochała teatr prawdziwie hiszpańską, żywio

łową miłością. 

Współczesny tym pisarzom PEDRO CALDERON DE LA BARCA był 

twórcą wyższego lotu. Jego dramaty są dziełami wielowarstwowymi, 
łączą w sobie atrakcyjną intrygę i bujną fantażję z poetycką, głęboką 
metaforą, z nurtem myśli filozoficznej. Calderon pisał nie dla ludowych 
coralles, pisał dla teatru dworskiego, ale źródłem większości jego dzid 
była jednak literatura ludowa. Z tego właśnie stopu zrodziła się fascy
nująca wielowarstwowość jego dramaturgii, która niektórym współ

czesnym historykom dramatu pozwala porównywać go z wielkim Szeks

pirem. 

N a polskich scenach największą popularność osiągały przez wiele dzie
siątków lat trzy dzieła Calderona: „Książę Niezłomny" (w nieprześcignio
nym do dziś przekładzie Juliusza Słowackiego) „Życie snem" i „Alkad 
z Zalamei". Nowa, najbliższa nam w czasie fala wpływów Calderono
wego tearu ogarnęła nasze sceny dzięki Jarosławowi Markovvi Rym
kiewiczowi, który uległ fascynacji bogactw jego treści i formy . 

Przed trzema laty wystawiliśmy w Opolu „Króla Mięsopust " , ża'l"t 

zapustny pióra Rymkiewicza, uhvór zrodzony z te.i właśnie fascyna
cji. Nasza publiczność zaaprobowała oryginalną poetykę zapropono 
nego przez Rymkie\vicza teatru: teatru kolorw.vego, pulsującego ży iem, 
temperamentem, rubasznym chwilami dowcipem, a przecież pełnego 

poetyckich metafor i filozoficznej zadumy. 

„Król Mięsopust" nie był pierwszą próbą Rymkiewicza w odwoływaniu 
siE) do hiszpańskiego baroku i. do Calderona. Zanim - jako znany już 
poeta i dramaturg - napisał swój „żart zapustny'', odniósł sukces jako 
autor dwóch znakomitych imitacji dramatów Calderona: „Życi e 

snem" (1967) i KSIĘŻNICZKA NA OPAK WYWRÓCONA (1969). 

Imitator. Tak właśnie określił swoją rolę wobec oryginału dzieł 

Calderona. Co to jest imitacja? Oddajmy głos Rymkiewiczowi. 
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- Co oznacza termin „imitacja" i czym imitacja różni się od tłumacze nia? Dla
czego właśnie tym terminem opatruję moje przekłady - jeśli są to przekłady -
z Calderona? Czy tekst jest tutaj tekstem Calderona czy imitatora? A jeśli jest 
tekstem imitatora, to dlaczego ukazuj e się pod nazwiskiem Calderona? A jeśli 
jest tekstem Calderona, to dlaczego nazwany zos tał imitacją (słowo to ma w pol
szczyźnie współczesnej znaczenie racze j pejoratywne) - a nie przekładem albo 
tłumaczeniem, albo spolszczeniem? Jaki więc jest - pytając inaczej - stosunek 
imitacji do oryginału? 

. (.„) Tłumaczenie - wierne lub taki e, które wiernym być pragnie ni e wska
~uje na oryginał i nie odsyła czy telnika lub widza do oryginału. Nie odsyła, bo 
chce być - ono samo - wiernym odbiciem i wierną kopią oryginału, kopią 
ani gorszą, ani lepszą od tego oryginału, bo z nim identyczną. A więc chce 
być - choć, oczywiście, być ni e może - oryginałem. („.) Jeśli więc znaczenia 
dzieła tłumaczonego zatarły s i ę \V czas ie, to za tarte muszą być również zna
czenia tożsamej z oryginałem kopii, którą wykonuje tłumacz. .Jeśli czas wy
jął to dzieło z kontekstu epoki, w której powstało, i pozrywał nici wiążące 
j e z innymi dzi ełami i faktami kulturowym i mvej epoki , a więc uczy nił j e 
dziełem istniejącym samoistnie, tylko dla siebie i poprzez siebie, to tłumacze
nie w innej epoce pows tałe również będzie mus iało istnieć samo przez się, 
wyjęte z konteks tu epoki, i będzi e przeto - już w chwili zaistnienia - dzie
łem więdnącym i na wpół obumarłym, bo nie odżywianym przez inne tkank i 
organizmu kultury. A j eśli dzieło czasu przeszłego zostało przez czas, który 
płynął od chwili jego powstania, zniszczone, to dokonane w naszym czasie 

t raźniejszym tłumaczenie musi być również - już \V chwili, gdy pows taje -
dzłełcm zniszczonym przez czas. 

ie przetłumaczyłem - nic próbowałem nawet przetłumaczyć „La v ida es 
(„Życie snem"), bo Calderon nic jes t dla mnie pi sarze m wieku sic

demnus go. Obowiązywały go, oczywiście, paragrafy umowy, którą ten wiek 
)'W8ł ze swoim i autorami. Używał symboliki i form wersyfikacyjnych tego 

wieku. le nic był więżniem wieku. Obecny dla nas tu i teraz, mówi nam 
bowiem ie o tym , co rozegrało się gdz,ieś i kiedyś, ale o tym, co rozgrywa 
lę tu i teraz - zawsze tu i teraz - bo na terytorium nasze j pamięci kul

turowej. ( ... ) I na t ym właśnie - na uczynieniu języka czasu minionego ję-

3yki em naszego „wiecznego teraz' - polega imitacja, lub ściślej: na potrakto
waniu języka czasu minionego jako języka naszego wspólnego - wspólnego 
nam i Calderonowi - ,,teraz". 

(fragmenty ze wstępu do „Życic 
jest n em" wyd. PIW, 1971). 

Pierwszą swą „imitację" t\.vorzył Rymkiewicz z materiału jednego dzie
ła Calderona - „Życie snem". „Księżniczka na opak wywrócona" m 
bardziej skomplikowany rodowód. Calderon nie napisał nigdy kome
dii pod tym tytułem, napisał natomiast - wśród wielu innych - ko
medię w dwóch •versjach: „Pani i służąca" oraz „Przypadek i błąd". 

Pierwsza stała się dla Rymkiewicza podstawą „imitacji", z dru i j 
zaczerpnął pomysły czysto dramaturgiczne i niektóre fragmenty dia
logów i monologów. Wszystko to ujął w niezwykle rytmiczny, prosty, 
ośmiozgłosko\vy wiersz (w tym samym rytmie pisał potem „Króla Mię
sopusta"), w którym mimo uderzającej zwięzłości, a nawet rubasznej 
lapidarności języka potrafił zawrzeć najczystszą lirykę i całe bogach o 
poetyckiej metafory. 
Pisząc „Księżniczkę na opak wywróconą", zbudował szeroki most, łą

czący epokę Calderona z naszą współczesnością. Wzmocnił jego p 
stawę o zapożyczenia z innych dzieł mistrza barokowego hiszpańskiego 
dramatu („Życie snem"),ze starych hiszpańskich romanc, a przede wszy
stkim przeprowadził ów most przez nasz, polski ciąg kulturowy: sięgnął 
po polską literaturę barokową (m.in. Andrzeja Morsztyna), obdarzył 

utwór tytułem, będącym trawestacją staropolskiego ,.Świat na opak 



wywrócony", a niektórym partiom wiersza nadał tak wysoki lot poetyc
ki, że brzmią w nich echa strof Słowackiego z przekładu „Księcia Nie
złomnego". W poszukiwaniu więzów dla odległych w czasie epok nie 
wahał się nawet sięgnąć po symbole ze „Wstępu do psychoanalizy" 
Freuda, który w dużym stopniu zaważył na rozwoju psychologiczne
go dramatu europejskiego. - Zaznaczył też ślad współczesnej wielkiej 
poezji parafrazą z T. S. Eliota . 

Zdawać by się mogło, że wobec tylu dodatko·wych nawarstwień l. bra
v.1urowej swobody imitatora „Księżniczka na opak wywrócona" nie 
wiele ma już wspólnego z Calderonem. Otóż nie. Rymkiewicz ocalił, 

a nawet spotęgował to, co stanowi najgłębszą istotę teatru Calderona. 
\V \.Virze powikłanych intryg typowych dla hiszpańskiego dramatu 
„płaszcza i szpady", w dekoracyjności baroku dworskie j dramy i w tyleż 
jurnej, rubasznej , co lirycznej ludowości „Księżniczki" odnajduj emy 
nie tylko charakterystyczne dla Calderona bogactwo wątków i form , 
ale przede wszystkim najżywotniejszy w jego dramaturgii nurt myśli 

filozoficznej. Najpełniej oddaje go tytuł dramatu „Życie snem". Cho
dzi tu o odwieczne w poezji zderzenie ludzkich marzeń z rzeczywisto
ścią ; o granice snu i jawy; o ludzką tęsknotę do zatarcia tych gra
nic, do przekraczania ich w nieustającej pogoni za spełnionym szczi.;
ściem. Zbanalizowany w tysiącach baśni, przypowieści, komedii i fars 
motyw „przebieranki", krótkotrwałego przeistoczenia się w inną po
stać, nabiera u Calderona głębokiego, metaforycznego znaczenia. Jego 
„przebieranki", zamiany ról i wynikające z nich zabawne perypetie 

bohaterów kryją w sobie gorycz prawdy o rozwiewanych złudzeniach, 

0 konieczności powrotu do własnego losu . Powikłane układy par ko
chanków - to także typowo komediowy motyw. Ca]deron (p.odobn!e j~k 
Szekspir w „śnie nocy letniej") pozwala na~ dostrze: w mm. cos wię
cej: liryczną zadum~ nad mijaniem się ludzkich .uczuc. Komedie ~alde
rona są więc dla jednych tylko barwną, atrakcyJną zabawą, dla mnych 
- wrażliwszych na dźwięk poezji - obszarem dociekań o świeci e ludz
k ich marzeń i złudze11.. 

Ry mkiewicz spotęgował tę właśnie wielowarstwowość dzieł Calder 
W swojej „Księżniczce na opak wywróconej " wykorzystał przy t 
pełni prawa i możliwości teatru: t ylko w teatrze można aż tak 
ście ukazać „·wywróconą na opak" rzeczywistość. Można ją d<t 
opacznie pogmatwać, można zabawnie splątać prawdopodobne 
prawdopodobnym, jawę ze snem, jaskrawe prostactwo z sub 
ryką. I właśnie wtedy - czyż to nie paradoks? - jawi s ~ !'la 
tym wymyślonym teatralnym obrazie pełniejszy , prawdziwszy o 
rzeczywistości, o ile za jej najistotniejszy, najcenniejszy element 
my człowieka z całym bogactwem jego osobowości. 

Najbogatsze źródło inspiracji dla takiego teatru dostrzegł Rymku· ,.., .... 
w hiszpańskim baroku, u Calderona. W jego dziedzictwie szukał 
czego nurtu dla współczesnej sztuki scenicznej. 
Od kilku już lat publiczność polskich teatrów pot wierdza sł 

jego wyboru. 
k .k.c. 



JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ 

( •.. ) Imitacja moja chce się równać z oryginałem , czyli chce - niech 

w olno mi będzie użyć tego ulubionego obrazu poetów wieku siedem

nastego - być zwierciadłem, choćby i krzywym, choćby i nieudolnie 

wykonanym, ale przecież zwierciadłem, w któQ·m mógłby się odbić 

samoistnie żyjący dla nas oryginał. A to znaczy: zwierciadłem, w któ-

wstał oryginał. I chce równać się z oryginałem, czyli chce w tym ory

ginale mieć zwierciadło, w którym odbijałyby się doświadczenia ludzi 

r y m mogłyby się odbić doświadczenia ludzi owej epoki, kiedy to po

naszej epoki. Mówiąc inaczej: chce, ustanawiając system dwóch zwic1·.-

ciadeł, odbijających się nawzajem, i stając się członem porównania, któ

rego członem drugim byłby oryginał, poświadczyć tożsamość doświad

czeń równoczesność istnienia ludzi różnych epok. ( ... ) I tylko w ten 

sposób - odf\varzając i naśladując, i badając podobieństwo rysów od

bitych w lustrze - możemy dokonywać magicznego aktu imitacji: czy 

li porównać się z naszymi umarłymi. 
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(fragmen t ze wstępu do „Życie 

jest sn em " , wyd. PIW _!__ 1971 ). 
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SEGISMUNDO: 

... zaśniemy 

przecież życi e j est snem 
tylko sn em 
i ten kto żyj e śpi 

i ś ni sobie pokąd 
ni e prześni s iebie 

król śni 

że j es t królem 

oszukałeś siebie b iedaku 

i rzą dzisz we śni e 

i we śnie 

s łyszysz oklask i 

i s ł yszysz ktoś woła 

k ról 

a już n ie ma króla 

coś ci s ię zdaj e 

zdaj esz s i ę być 

a wszys tko 

napisane na wietrze 

i śmierć 

obróci w popió ł 

ciebi e i twą władzę 

nim s ię obliźni esz 



kto by jednak chciał 
rządzić 

wiedząc że się obudzi 
we śnie zwanym śmiercią 

ta garstka kości 

śni kto się rodzi 
śni kto w łon ie 

ś ni 

kto się trudzi i kto 
p r agnie 
b ogacz śni pieni ą dze 
żebrak grosze 
filo zof by t i n ieby t 
!VC śni e 

1,vszystko to jedno 

świa t sm 
dlaczego nikt 
nie chce si ę obudzić 

śnię 

j estem tuta j 
chodzę na łańcuchu 
jes tem psem 
nikim 
śniłem 

j es tem ks ięciem 

przy szpadzie ·wśród dworaków 

pochlebiałeś sobie k s iążę 

czym jest życie 

snem. szaleńca 

aktem umysłu 

czym jest życie 

cieniem 

poprzestańmy na sobie 

na tym małym i ciepłym 

ży cie jes t snem 

całe 

i wszystkie nasze sny 

są snem 
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GILETA: 

może sm s ię może nie śni 
może śnię bo snem jest życie 
śni s i ę wszystko i śnią wszyscy 

wcwraj śniłam ja Gil eta 

jes tem chłopką mantua1'1ską 

wczoraj we śnie miałam męża 

i ten mąż mój ten wyśniony 
kij em przylał mnie po ty łku 

jeszcze czuję gdy usiądc; 

lecz to sen by ł wsz stko w e ś ni e 

a d z i ś ś nic; hiężniczką jes tem 
a w tym moim śni c książęcym 

jakiś książc; śnij s i ę książę 

moim mężem chc iałby zo: tać 

wszys tk o :i nion e ze sn u ' szystko 

suknia ma utkana ze snu 

i te n pałac i ten teat r 

ze snu zanim sen m ój pryś ni e 

w. zys tko se n j est wszys tko lotne 

wsz~'stko w iatrem darte lekkim 

wszys tko pop ió ł na t ym wietrze 

śni s z s ię sobie garstko kośc i 

ś nisz się w sobie śnie ulotny 

lecz kto chciałby ~ ię obudzić 

jeśli wie że przebudzo ny 

będzie leżeć we ś nie śmierci 

czym jes t życ ie snem jes t we śni e 

czym jest życie cieniem lotnym 

no to śnijmy 

wicz). 
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