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różni

termin „imitacja" i czym imitacja
Co oznacza
od
Dlaczego
tym termi-

się
tłumaczenia?
nem opatruję moje przekłady

JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ, poeta, dramaturg i tłu

macz, urodził się w roku 1935. Debiutował w roku
tomem

wierszy „Konwencje".

to „Człowiek z głową

książki

Kolejne

jastrzębia".

(1960),

1957

poetyckie

JAR OSŁAW MAREK RYMKIEWICZ

„Metafizyka"

(1963), „Animula" (1964) i „Anatomia" (1970 r.).
W roku 1967 Rymkiewicz przedstawił

program

poetycki

nowego klasycyzmu w tomie esejów „Czym jest klasycyzm".
Przykładem praktycznego wykorzystania tego programu do
badań

nad budową dzieła literackiego jest wydana w roku

1968 książka „Myśli różne o ogrodach". Rymkiewicz jest
tłumaczem

hiszpańskim

jest tom prze-

i parafraz ,Kwiat nowy starych romanc" oraz trzy

imitacje tekstów Calderona (..Życie

jest

„Księż

snem",

niczka na opak wywrócona" i „Niewidzialna kochanka").
Debiutem teatralnym Rymkiewicza

była

komedia

„Król

w szafie", wystawiona w roku 1960 w Teatrze Nowym w Ło
dzi.

to jest

poetów amerykańskich i hiszpańskich. Efektem

jego zainteresowa ni a tematem
kładów

Co

Następne

sztuki Rymkiewicza

to

„Lekcja

anatomii

profesora Tulpa" (1964) i „Król Mięsopust" (1970).

imitacja?

właśnie
jeśli są

to przekła
dy z Calderona? Czy tekst ten jest tekstem
Calderona czy imitatora? Jeśli jest tekstem imitatora, to dlaczego ukazuje się pod nazwiskiem Calde··
rona? A jeśli jest tekstem Calderona, to dlaczego
nazwany został imitacją - słowo to ma w polszczyż
nie współczesnej znaczenie raczej pejoratywne:
imitacja, mówi słownik, to „przedmiot naśladujący
inny przedmiot, najczęściej wyrób wykonany z taniego materiału, naśladujący rzecz kosztowną" a nie przekładem albo tłumaczeniem albo spolszczeniem? Jaki więc jest - pytając inaczej - stosunek
tej imitacji do oryginału? Nim odpowiem na to pytanie, spróbuję wprzód odpowiedzieć na inne: jaki
jest stosunek tłumaczenia i oryginału, który sfał się
powodem powstania tłumaczenia? Między tłumacze
niem a oryginałem nie ma, to oczywiste, żadnego
stosunku. Tłumaczenia od oryginału nic bowiem nie
różni, a przynajmniej nic różnić nie ma i nie powinno.
Tłumaczenie wierne lub takie, które wiernym być
pragnie - nie wskazuje na oryginał i nie odsyła
czytelnika lub widza do oryginału. Nie odsyła, bo
chce być - ono samo - wiernym odbiciem i wierną
kopią oryginału, kopią ani g orszą, ani lepszą od tego
oryginału, bo z nim identyczną. A więc chce być choć, oczywiście, być nie może oryginałem. Los
tłumaczenia jest przeto i musi być identyczny powiedzmy może inaczej: ma być identyczny i wynika
to z intencji tłumacza, choćby nawet intencji tej
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tłumacz nie był całkiem świadomy z losem oryginału. Jeśli więc znaczenia dzieła tłumaczonego zatarły się w czasie, to zatarte muszą być również

znaczenia tożsamej z oryginałem kopii, którą wykonuje tłumacz. Jeśli czas dzieło to wyjął z kontekstu
epoki, w której powstało i pozrywał nici wiążące je
z innymi dziełami i faktami kulturowymi owej epoki,
a więc uczynił je dziełem istniejącym samoistnie,
tylko dla siebie i przez siebie, to tłumaczenie w innej
epoce powstałe również będzie musiało istnieć samo
przez się, wyjęte z kontekstu epoki, i będzie przeto już w chwili zaistnienia dziełem więdnącym i na
'\vpół obumarłym, bo nie odżywiany111 prżez inne
tkanki organizmu kultury. A jeśli dzieło czasu
przeszłego zostało przez czas, który upłynął od chwili
jego powstania, zniszczone, to dokonane w naszym
czasie teraźniejszym tłumaczenie musi być również już w chwili, gdy powstaje dziełem zniszczonym
przez czas.
Tłumacz pragnący ustanowić w innym czasie
kształt oryginalny dzieła czasu przeszłego służy
więc czasowi i literaturę oddaje we władanie czasu.
Lub - mówiąc nieco oględniej - przyznaje czasowi
prawo władania literaturą. Ten, kto pragnie dochować wierności autorowi i dziełu, musi bowiem dochować wierności czasowi a to znaczy: językowi
i realiom, psychologii i symbolom tego czasu w którym żył tłumaczony autor i powstało tłuma
czone dzieło. A dochowując wierności jęz y kowi i realiom jakiegoś czasu, musi traktować dzieło, które
tłumaczy i które raz jeszcze konstruuje - jako
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należące do czasu przeszłego, a więc jako dzieło, które
zastygło w czasie i które w kształcie niegdyś utrwalonym może i będzie istnieć potąd, pokąd - uszczuplane i roztrwaniane przez czas, który je zrodził i który
nim włada - nie obumrze wreszcie na skutek działania czasu.

To dzieło zastygłe w czasie i kształcie minionym.
to dzieło okradane ze znaczeń przez czas, a przyswojone wiernie innemu językowi i innemu czasowi,
więc zastępujące w tym innym czasie i w tym innym
języku oryginał i będące pragnące być w tym
innym czasie i języku - oryginałem, czymże może
być w kultu r ze epoki, w którą zostało przeniesione?
Może być świadectwem, niczym więce j . Może świad
czyć o życiu minionych ludzi i obyczajach minionego
czasu. A także o literaturze tego minionego czasu .
Może więc informować: oni tak żyli , tak czuli, tak
mówili i tak pisali. Tak właśnie, nie inaczej. I może
jeszcze świadczyć o niszczącej sile czasu . To pewnie
bardzo dużo. Ale i bardzo mało. Bo też dzieło świad
czące, że gdzieś i kiedyś było tak, a nie inaczej i że
gdzieś i kiedyś pisano tak, a nie inaczej, świRdczy
przecież jednocześnie, że to, co było gdzieś i kiedyś,
minęło już i nie powróci. A więc świadczy ·moglibyśmy rzec przeciwko sobie. Po co bowiem zostało
przetłumaczone i po co zaistniało powtórnie w kształ
cie będącym kopią oryginału, niemal oryginałem
samym? Czy po to, żeby nam mówić, że jest nam
już gdy minione i zniszczone przez czas, więc należące tylko do przeszłości niepotrzebne?
Traduttore-traditore. Mówimy tak, myśląc o roz-

paczliwych i heroicznych wysiłkach tłumacza, który wiane jest przez naszą pamięć kulturową (czyli naczyni wszystko, aby nie zdradzić oryginału, a przesze życie) lub jest naszą pamięcią kulturową (czyli
ci~ż wreszcie go zdradza, na szczęście go zdradza.
naszym życiem). To przeświadczenie unieważnia czas
A~ tłumacz literatury czasu minionego, który nie
i likwiduje władzę czasu nad dziełami literatury, bo
chce zdradzić oryginału i który potrafi go nie zdradzieła te pozwala nam układać (a ich współistnienie
dzić, jest także zdrajcą. Pozornie tłumacząc czyli
czynić sensownym) nie w porządku czasu, ale w poinformując nas o tym, co było niegdyś i niegdyś
rządku naszych istniejących poza czasem doprzeminęło poświadcza wspólnotę ludzkieh doświadczeń kulturowych. Ale nie wystarczy, oczywiś
świadczeń. Ale w istocie, il traditore, wspólnotę tę
cie, żywić pewne przeświadczenie, aby coś miało się
zdradza, bo to, co było traktuje właśnie jako to, co tak, jak mieć się winno zgodnie z przeświadczeniem.
było, a nie jako to, co jest lub może być. Tłumacz
Nasza pamięć kulturowa jest ze swojej istoty pewną
dochowujący wierności autorowi i dziełu czasu przepowinnością. A je5t to powinność przekształcania
szłego, a przeto poświadczający wiernie to, co było
faktów kulturowych, zaistniałych w czasie, a więc
niegdyś, pracuje więc w czasie przeszłym i dla czasu
mogących istnieć w czasie, a przeto ulegać przemiaprzeszłego. A dzieło dane nam w naszym czasie tenom i roztrwonieniu w czasie, w fakty istniejące
raźniejszym bo każde dzieło, kiedykolwiek nie
poz8: czasem. wiecznie tu i. wiecznie teraz, i ~awsz~
byłoby napisane, danem nam jest w czasie teraźniejtylez samo zn:iczące - c~oc zarazem ~awsze .maczeJ
szym i jest przeto (lub raczej: może być dla nas) ._ znaczące, bo ich znaczenie określane Jest tez przez
dziełem czasu teraźniejszego czyni dziełem czasu fakty czyli dzieła nowo zaistniałe - a więc w eleprzeszłego: czyli dziełem przez czas roztrwonionym.
i:i~nty .naszej pamięci kulturowej, k~óra nie podlega
Czas, oczywiście, włada literaturą. Ma prawo dokoaziałamu czasu, b o sama konstytuuie czas 1 włada
nywania w dziełach zmian i poprawek, i ma prawo
czasem.
przeinaczenia dzieł, i może nasze dzieła skazywać
Tłumacz, który nie dopełnia tej powinności, a więc
na zapomnienie, i może nawet przywracać je do czas przeszły pragnie reaktywować właśnie jako czas
życia. Ale ma to prawo tak długo, pokąd mu to
przeszły, a dzieło czasu przeszłego zwrócić czasowi
prawo przyznajemy: więc nie tyle włada literaturą,
przeszłemu, musi, podejmując się tłumaczenia, zapyile władać może, jeśli mu na to pozwolimy. Wszystkie tać: czy dzieło, które tłumaczy, jest jeszcze przetłu
dzieła kultury śródziemnomorskiej istnieją bowiem maczalne? Czy można fakt kulturowy, zaistniały
mogą tak istnieć, jeśli tego zechcemy - tuż obok nas
w czasie przeszłym, po upływie iluś tam lat lub iluś
i równocześnie z nami, na terytorium, które mogli- tam wieków, zrekonstruować w kształcie, w którym
byśmy nazwać „wiecznym teraz", a które ustananiegdyś zaistniał?
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Czy tekst „La vida es sueno", napisany w jęz y ku
przed ponad trzystu laty - czy którykolwiek z tekstów Calderona - może więc zostać
dziś jeszcze przetłumaczon y na język polski? Czy
hiszpańskim

można

dziś

uformować

taką

kopię

hiszpańskiego

tekstu, która zast ą piłaby oryginał i b ła dla nas
tożsama z oryginałem? Zapewne jest to jeszcze m o ż
liwe, choć kłopoty tłumacza pragnącego d o chować
wierności hiszpańskiemu dramatopisarzowi, zac z ęł y by
się już przy przekładzie t y tułu i narastał y by z każ
dym słowem oryginału . Czy hiszpański rzeczow nik
„vida" jest tożsamy z p olskim rzeczownikiem „ż yci e " ?
A rzeczownik „sueno" z rzeczowni kiem „sen"? Czy
rzeczowniki „vida" i „sueno" znaczył y tyle samo
V.• ustach dworzanina Filipa IV, co rzeczowniKi „ży 
cie" i „sen" w ustach pana Paska? Te d\ a h iszp ań
skie rzeczowniki, w ypowiadane przez inne usta i zapisywane w innych kontekstach , czy nie oznaczają
więc czegoś nieco innego, ni ż rzeczowniki polskie,
które tłumacz-zdrajca mus· wyjąć z kontekstu przypisanego im w polszczy ź nie? Ale jakimi polskimi
rzeczownikami te rzeczowniki, te słowa klucze
Juana de la Cruz i Luisa de Go ngora, mogł yby zosta ć
zastąpione?
Tłumacz,
pragnący
wiernie przyswo1c
polszczyźnie hiszpański tekst, nie mógłby ocz wi ś cie
zadawać sobie podobnych pytań. Musiałby zał o ż yć całkiem przecież bezpraw nie że słowa są przetłu
maczalne z jednego języka na drugi, że „vida" to
jest „życie ' , a „sueno" to „sen". I tylko wówcza 5
mógłby hiszpański tekst przetłumaczyć w iernie i oryginał zastąpić kopią. Można więc przeinac rn j ą c
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znaczenie słów - przełożyć „wiernie" (słowo to wypada nam jednak wziąć teraz w cudzysłów) Calde:
rona. Można, używając języka, którym Jan And rzeJ
Morsztyn przeinaczył w wieku XVII „Cyda" · Cdrneille'a albo języka, którym Piotr Kochanowski
przein a czył „Jeruzalem wyzwoloną" Torquata Tassa,
uczynić z „La vida es sueno" d w orską dramę przeznaczoną dla teatru Jego Królewskich Mości. Można by użyć innego p r zykładu komedię Calderona
„La senora y la criad a" uczynić komedią pastoralną
napisaną na kształt „Amyntasa", albo farsą, co by
przypominała
k omedyję
dworską
P iotra Baryki.
I m ożna by na\vet te sztuki odegrać w naszych teat r ach, sprawy i czyny ludzi wieku siedemnastego
prze d st awiając tak właśnie jakby były one sprawami
i czynami ludzi w iek u siedemnastego i tylko siedemnastego. Wystarczy t ylk o u zna ć , ż e Pedro Calderon
był pisarzem w ieku s iedemnastego. Wystarczy t ylko,
by tłumac z zmienił os ob owo 9ć i s t ał się - a nie jest
to znów ta kie t udne: wiem coś o tym, bo sam kied y ś tak wła śni e tł uma cz y ć pr ó bowałem pisarzem
wicku siedemnastego.
Nie pr z etłumaczył em nic próbowałem nawet
przetłum a c z yć „La vida es sueno", bo Calderon
nie jest db m nie p isarzem wieku siedemnastego.
Ob owią zy w ały go, o czy wiście, paragrafy umowy, któr ą ten wiek spisywał ze swoimi autorami. Używał
symboliki i form w er syfi kacyjnych tego w ieku. Ale
nie b y ł wi ęź niem wieku. Obecny dla nas tu i teraz,
m ówi nam bowiem nie o tym, co rozegrało się gdzieś
i kied yś , ale o tym, co rozgrywa się tu i teraz -
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zawsze tu i teraz - bo na terytoriach naszej pamięci kulturowej .
Bohater „La vida es sueno", k siążę Segismundo,
d ręczony przez poczucie niepewności i w y mienno ś ci
istnienia, a więc będący czystą możliw o ścią jak· egokolwiek istnienia, nie jest dla nas - i być nie mo że__..
człowiekiem wieku siedemnaste.go (tylko siedemnastego), bo jest kimś wciąż żyjącym w nas, a pokąd on
żyje w nas, my żyjemy możemy żyć w nim:
to „ja" pozbawione i s tności, a będ ą ce samym istnieniem, „ja" ustanawiające się sw obodnie, bo wybieraj ą ce siebie spośrój swoich nieograniczon yc h mo ż li
wo śei, a przeto czyniące siebie ze swego wy boru,
„ja" któremµ l os i niebo nie mają nic do p owiedzenia, zbyt dobrze jest nam znane, aby m i ało przema wia<: do nas językiem czasu prz eszłe g o. Nie m a wi ęc
powodu, aby k s iążę Segismundo u ż ywał konsekwentnie skł a dni i słownictwa wieku siedemn astego i aby
tę składnię i słownictw o zamykał w fo r m a ch w r syfikacyjnych, które obowiązywały w wieku ied emnastym. Nie ma powodu, aby on, żyw y mówił języ
ldem, który w świadomości czytelnik a i tłumacza
jest językiem martwym. Jeśli zobaczymy w Calderonie pisarza obecnego dla nas tu i teraz, ksią ż ę
Segismundo powinien mówić językiem wieku siedemnastego, który byłby jednocze śnie językiem naszej epoki.
I na tym właśnie - na uczynieniu języka czasu
minionego językiem naszego „wiecznego teraz" polega imitacja. Lub ściśle j : na potraktowa niu j ę 
zyka czasu minionego jako język a naszego wspól-

nego - wspólnego nam i Calde.ronowi - „teraz".
Nie jest więc imitacja próbą uwspółcześnienia czyli
aktualizacji dzieła czasu przeszłego. Aktualizacja rodzi się z PC\gardy dla przeszłości, bo z przekonania,
że dzJeł a czasu minionego wymagają nieustannych
przeróbek i p oprawek, by mogły zostać przyjęte
i zrozumiane przez ludzi innego czasu. A więc z przekonania, że d zi eła literackie obumieraj ą i są w procesie historyczno-literackim zastępowane
przez d zi e ła doskonalsze, a przeto trzeba je z wieku
na wiek r e a n im ow ać i ul ep szać. Fundamentem zamierz ń aktualizacyjnych - tak dzi ś mod nych wśród
tych, k tó r zy pi szą d la tea tru - jest więc przeświad
czenie ( ja kże fa ł szyw e ! , że w sztuce z wieku na wiek
co ś s i ę zmieni a na lepsze lub na gorsze, czyli że
w sztuce istnie je postęp i regres. I m ita cja natomiast
w yni ka z pr ześw iad c ze ni a , że dzieła czasu m inionego
nie w y m a ga j ą ak t ualizacji, poni eważ nie są dziełami
cza su m inionego, a przeto są za-wsze aktualne.
,Im it a ri", mÓ\\ i sło w ni k łacińsk o -po l s ki, to tyle,
co „ naś l a dow a ć " i „o dtw ar za ć''. A także, co „być podobn ym " i „ró nać s i ę" . Imitacja m oja jest próbą
odtworzenia ory g i n ału .,La vida es su eno" w innym
języ k u . Odt w or zenia , a nie po wtórzenia. Nie chce
bowiem zas t ·po\ a ć or ygi na ł u i nie jest - nie może
b)"ć z or y g i nał em toż sam a, jeśli jej fundamentem
jest prze św iadc zen ie , że p ełn a to żsamość jest tyleż
nieosi ąg aln , co nie war ta osiąga n ia. Ale nie jest też
ta imitacja prób ą stw orzenia d zieła nowego, które
z tekstu Calderona czer pi ą c p omysły, jednocześnie
temu tekstow i by si ę sprzeniew i erzało, ożywiane przez
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inne doświadczenia i inne uczucia. Chce być do orypodobna i mam nadzieję - starałem się bowiem niczego Calderonowi nie ujmować i niczego
nie dodawać - że jest podobna. A jeśli jest ta imitacja oryginałowi podobna, to chce też, zgodnie
z ostatnim znaczeniem łaciń sk iego czasownika, „równać się " z oryginałem. A nie znaczy to, aby imitator
żywił myśl szaleńczą, że jest Calderonem. O co innego mi chodzi. Imitacja moja chce się równać
z oryginałem, czyli chce - nfech wolno mi będzie
użyć tego ulubionego obrazu poetów wieku siedemnastego być zwierciadłem, choćby i krzywym,
choćby i nieudolnie wykonanym, ale przecież zwierciadłem, w którym mógłby się odbić samoistnie ży
jący dla nas oryginał. A to znaczy: zwierciadłem,
w którym mogłyby się odbić doświadczenia ludzi
owej epoki, kiedy to powstał oryginał. I chce równać
się z oryginałem, czyli chce w tym oryginale mieć
zwierciadło, w którym odbiłyby się doświadczenia ludzi naszej epoki. Mówiąc inaczej: chce, usta n awiając
system dwóch zwierciadeł , odbijających się nawzajem
i stając się członem porównania, którego członem drugim byłby oryginał, poświadczać tożsamość doświad
czeń i równoczesność istnienia ludzi różnych epok.
A pewnie tylko w ten sposób tożsamość tę możemy
poświadczyć: to, co zostało napisane niegdyś, pisząc
raz jesz.cze, aby to, co było i co może nie być bo zagrożone jest przez czas - uczynić tym, co jest
i co być musi. I tylko w ten sposób - odtwarzając
i naśladując i badając podobieństwo rysów odbitych
w lustrze - możemy dokonać magicznego aktu imi-

,ginału
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tacji: czyli porównać się z naszymi umarłymi. Czasownik „imitari" .•(,,imitor") należy do grupy słów
określonych w gramatyce łacińskiej jako „verba deponentia". Są to słowa, mówi gn;imatyka, o formie
biernej, a znaczeniu czynnym. Podobnie imitacja.
Będąc, jak wszelka działalność przyswajająca, formą
istnienia bierną , może mieć - jeśli zrodzi się z aktu
p orównania z umarłymi - znaczenie czynne.
JAROSŁAW

MAREK RYMKIEWICZ

•
Calderon napisał dwie wersje tej komedii.
Pierwsza nosi tytuł „El acaso y el error"
(„Przypadek i błąd"), druga - „La senora
y la criada" („Pani i służąca"). Imitowałem
wersję drugą, ale w kilku wypadkach posłu
żyłem się pomysłami i kwestiami z wersji
pierwszej. Z „El acaso y el error" wyjąłem
m. in. wersy, które posłużyły mi do zbudowania monologu Gilety w akcie III, „czy to sen
jest, czy to jawa". Symbole erotyczne, które
w pierwszych swoich kwestiach wyliczają Perote i Gileta, wziąłem oczywiście ze „Wstępu
do psychoanalizy" S. Freuda.
W piosence Perota i Gilety, którą wstawiłem
do aktu I, rozbudowałem motyw pojawiający
się m. in. w hiszpańskiej romancy „Mi zagala
sus panos en juga y tuerce", pochodzącej ze
zbioru „Laberinto amoroso" (rok 1618). Opis

obrazu pasterskiego (Perote, akt I) jest paraz T. S. Eliota. Kwestia, którą wypowiada
Roberto w akcie III - „babo pełna wszelkich
jadów' , jest skonstruowana z elementów wiersza D. Naborowskiego „Do złej baby".
W opisach wyglądu Gilety posłużyłem się też
kilkakrotnie ułamkami z wierszy J. A. Morsztyna. Drugi monolog Gilety z aktu III („może
śni się, może nie śni") jest swobodną imitacją
wielkiego monologu księcia Segismundo koń
czącego II akt „Życia snem". Resztę przetłu
maczyłem z Calderonem lub sam napisałem.
Mój tytuł jest wzorowany na tytule, który
S. Pigoń nadał pochodzącemu z roku 1663 intermedium ks. D. Nersesowicza: „Świat na
opak wywrócony".
frazą

JAROSŁAW

MAREK RYMKIEWICZ
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NAJWAŻNIEJSZE DATY ŻYCIA I TWÓRCZOSCI

1600

1620-1621

17 stycznia urodził się w Madrycie Don Pedro Ca lderon
de la Barca, syn sekretarza
Izby Finansów na dworze kró lewskim.

Autor t ycia snem kończy studia. Odnosi pierwsze sukcesy
literackie podczas konkursów
poetyckich w Madrycie.

1623
Calderon zostaje poetą dworski m, op ie ką otacza go Filip
IV. Początek kariery tea t ralnej
komedia Miłość, honor
i potęga.

Calderon rozpoczyna naukę
w kolegium jezuickim w Ma drycie.

1610
Smierć Anny Marii, matki pi-

1624-1625

sarza.

Prawdopobna
podróż
Włoch i Niderlandów.

1615
Smierć ojca pisarza.

Calderon studiuje teologię, filozofię i prawo na uniwersytetach
w Alkali i w Salamance.

10

do

1630

I

:

1640-1641
Calderon uczestniczy w stłu
mieniu buntu na terenach
Katalonii.

1635

CALDERONA

1608

pod Bredą (Niderlandy). Powstaje dramat Oblężenie Bredy.

Cald eron zaciąga się do wojska, bierze udział w walkach

Po śmierci Lope de Vegi, najwię kszego dramaturga Hiszpanii, Calderon zajmuje przodującą
pozycję
w teatrze .
Sukces Życia snem.

1643

•

Zycie

snem

we

francuskim

przekładzie Gillet de la Tes-

sonnerie.

1636

1644

Z inicjatywy brata poety ukazuje się pierwszy tom komedii
Calderona .ze wstępem
znanego poety Jose de Valdivielso. Zbiór ten zawiera
m. in. Zycie snem i Księcia
Niezłomnego. Przekład holenderski Życia snem.

Powstaje Alkad z Zalamei
osnuty na motywach utworu
Lope de Vegi pod ty m samym tytułem .

1637
Pierwsza wersja filozoficznego dramatu Czarnoksiężnik

(El magica prodigioso).

1638
Pisarz walczy w zwycięskiej
bitwie z Francuzami pod Fuenterrabią .

1651
Calderon przyjmuje
nia kapłańskie .

święce

1653
Król

nadaje
Calderonowi
godność kapelana przy kaplicy królewsk iej
w
Toledo,
wkrótce przenosi go do Madrytu.
Dramat

1659
W tym życiu wszystko

jest prawdą
kłamstwem .

i wszystko jest

1665
Po śmierci swego protektora
Filipa IV Calderon oddala się
od świata, odtąd pisze sztuki
o treści religijnej.

1680
Calderon
zestawia
spis
swoich sztuk obejmujący 111
komedii oraz 70 autos.

1682-1691
Ukazuje się pierwsze poś
miertne wydanie sztuk Calderona de la Barca.

1717
Wydanie
calderonowskich
Autos sacramentales.

1782
Pierwsze polskie przedstawienie Calderona - Alkad z Zalomei w wersji spolszczonej
jako Burmistrz poznański {autor adaptacji - Marcin Jerzy
Lubomirski).
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CALDERON

Don Pedro Calderon,
który już w latach młodzieńczych
zasłużył na wawrzyn,
jaki siwiznę zwykł wieńczyć .

Znajdziecie u niego wyborną koncepcję teatru. Jego
sztuki odpow i ada j ą wszystkim wymogom sceny.
J, W. GOETlfE
LOPE

w oczach
współczesnych

potomnych

DE
1s21

VEGA

Talent autora jest najwyższej klasy i objawia się
w nowości konstrukcji, w pomysłowości motywów.
w kulturze języka, w celności dowcipów przy czym
wszystkie jego komedie zawierają wiele n'auki moralnej służącej naprawie obyczajów i w!eh~ przestróg
przed niebezpieczeństwami, wiele pouczeń dla mło
dzieży, wiele zbawiennych rad dla prostaczków i wiele ciętych żartów dla panów; sława jego nazwiska
jest wystarczającym dowodem uznania, na które zasłużył w teatrach.
JOSJ!:

DE

V ALDIVIELSO
1636

U Calderona występują przebłysl{i subtelności ale
prawie zupełnie nie ma tam prawdy, prawdopodobień
stwa, natury„.
WOLTER

Calderon jest nieskończenie wielki dzięki swej technice i niezawodnemu poczuciu efektu teatralnego.

Dla Calderona los ludzki nie jest

zawiłą zagadką.
AUGUST SCHLEGEL

Czy nie dostaniesz tłumaczenia K al derona przez K2 mińskiego? Ciekawe zjawisko! Przecież odezwano si ę
o Hiszpanach, o których Fr. Dmochowski ojciec
i ksiądz Goleński tak śmiało sądzili i wyrokowali,
nigdy ich na oczy nie widząc.
·
ADAM MICKIEWICZ
(z listu do A, E. Odyńca)

Uczyłem

się po hiszpańsku jedynie dla Kalderona
Tragedii, ale dotąd ich nie skosztowałem - co to dla
mnie będzie za źródło!(.„) Muzyka i moje umysłowe
prace zabierają mi dzień i wieczór cały - czasem
chodzę rano do biblioteki czytać po hiszpańsku Kalderona - i upajam się jego brylantową i świętości
pełną imaginacją.

JULIUSZ
(Z listów

SŁOW A CKI

do

matki)

Calderon nazywa błyskawice ognistymi językam~ niebios, przemawiającymi do ziemi. („.) Znajdujemy, że
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wyrażenia te są śmiałe, ponieważ z siłą i zaskoczeniem przekazują nam one jasną myśl i poetyckie
obrazy.

i dramatyczne. Otworzył w teatrze publiczną katedrę
bohaterstwa i miłości, proponując jako wzór wieczny
typ damy i rycerza.

od

d o skonałości.

dzięcza

Calderon swą
opanowaniu rzemiosła.

popularność

zaw-

LORENTOWIC Z

ALLARDYCIE NICOLL

W wolnych chwilach studiuję język hiszpański. ZaCalderona, od Magico prodigioso (Czarnokatol ick iego Fausta, z którego Goethe
dla swego Fausta nie tylko fragmenty, ale
cale sceny.

Calderon zaryzykował rzecz karkołomną, kiedy
w dramat, dzieło ż yjące stosunkiem c zł owieka do
czlo> ieka, wprowadził długą tyradę o koniu. Wprowadziwszy ją, skonstruował jednak ustęp ten w taki
sposób, że służy on dramatowi, a n ie zaciera go.

Dla Caldero'.1a, jak i dla .L opego de Vega naczelnym
postulatem Jest wzbudzenie zai nteresowania u widza .
Stą~. zup ełna be_z ceremonialno ś ć wobec historii i geograf11, st ą d razące nieraz anachronizmy i niedo-

KAHOL M ARKS
(Z listu do F. Engelsa

TA D .E US Z P E I PER

ALEKSA N DEH

PUSZKI

cząłem od
księżnika)
zaczerpnął

Poeta

wrzący ,

idealność,

na tc hniony. Żywio łami jego poezji
uniesienie i żywość ducha.

są

J AN

Calderon uci ele śni a smak epoki Vega u ci el e śnia gen iusz lu du.

tak j ak Lope de
LEO.

kładności.

Bo~aterowie

Trzeba na nowo odczytać Calderona. Ten niezwykły poeta przypomina w
n iejednym Cervantesa.
Cz~ś~_iej niż on ucieka w idealne krainy - tym razem
r_ehg1me - ale co chwila wystrzela płomieniem realizmu tak ostrego i tak wspaniałego, na jaki tylko
zdobyć s ię potrafi hiszpański „zloty wiek".
KO~S TANTY

PUZY1 A

~ych

dramatów, bez względu na t o,
z ~ak1~~0. kraiu. ~zy . epok i pochodzą, zachowują s ię
n~Jczęs cieJ wlasrne Jak Hiszpan ie żyj ący w XVI!
wieku .

l\·I OUSSINA C

.:\IARIA STNRZ

ŁKOWA

EDW ARU DEJ\IBOWSKI

Twórca dramatu o tendencjach idealistycznych bardzo bliskiego operze.
RYSZAF:D WAC '.'ll ER

Jego syntetyczny

zmysł teatru który ogarnia poezję, plastykę,
ork i estrę stanowi preludium do
dziewiętnastowiecznej koncepcji Wagnera.

ANGEL VALBOENA PRAT

W Calderonie, na tle systemu dramatycznego XVII-go
wieku dostrzegamy syntezę i szczytowe osiągnięcia
teatru hiszpańskiego.
~TE:'llEDEZ

Patrząc wokół
nor i miłość,

Jeś li

Szekspir jest przede wszystk im twórcą ludzi,
a Molier - typ ów, to Calderon stwarza symbole. Nie
znaczy to wcale, by jego postacie były c h łodnymi
abstrakcjami. Od z naczają się one bogactwem tworzywa zaczerpn i ętego z rzeczywistości i życia .
JEAN

był

Byłoby
s łowa ,

i

typowym

arty s tą

przeciw i eństw.

pomył k ą

Baroku,

pełnym

V L.\DIMIR

OLEił!NY

chwytać calderonowskich
się n ie liczą .
·
JA'J

Akcja u L ope de Vegi jest spontaniczna, wolno pły
ną ca, pogmatwana. Akcja u Calderon a przeciwnie
- sk oncentrowana, uporządkowana w logiczny układ,
niekiedy aż geometrycznie dokładny.
OLD1'l.ICl-I

ludzi za

z kt órymi oni

CAMP

B:E:LIC

Y PELA YO

siebie Calderon dostrzegał jedynie hojako zasadnicze elementy społeczne

Calderon

sprzeczności

Teatr, z natury swej oparty na konwencji, domaga
się stale precyzji i fo rmy (...) Lope de Vega nie osią
gnął celu, ponieważ forma jego utworów daleka jest

P AR

NDOWSKI

W ramach Calderonowskie j konwenc ji w iele kwestii,
z którymi nadaremnie łamali się h istorycy literatury
i krytycy, tł umac zy si dosk onale, np. stosunek relacji do akcji. m ieszanina buffa i powagi obecność
wz n iosłości i kpiny silne kontrasty, cz 'Ste napięcie
dram~t,.rc~ne i e~ek~Y„ farsowe, albo zadz iwiaj ące „na
stroni_e i „do s1cb1e w nowoczesnej komedii salonoweJ .
WACŁ AW

Wybrał

j. p.

KUBACKI
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iteratura hiszpańska od chwili narodzin i przez
~ wszystkie wieki swego rozwoju nosi wybitne
piętno wpływów twórczości ludowej. Może w żadnej
literaturze europejskiej nie brzmią tak wyraźnie
u największych pisarzy - dawnych czy współczesnych
oźywcze i bezpośrednie echa samorodnej pieśni
ludowej. Kaźdy pisarz hiszpański, wielki czy mały,
dawny czy nowy, czerpie z tych źródeł - każdy oczywiście na swój sposób, zabarwiając swoje tworzywo
własnym talentem i temperamentem pisarskim. Dramat hiszpański - ten niezmierzony skarb, częściowo
zresztą roztrwoniony przez niedbałych dziedziców wywodzi się również z twórczości ludowej. Związkiem
jego były dialogowane pieśni ludowe i jarmarczne
widowiska wędrownych trup, dających improwizowane sztuki zbliżone do włoskiej commedia dell'artc.
Teatr ludowy do tego stopnia zgodny był z duchem
ludu hiszpańskiego i tre ś ć jego przeżyć wyrażał, ż2
przemógł wszelkie trudności, okupując się prześlado

I

Calderon
•
I teatr
hiszpański

waniom inkwizycji widowiskami religijnymi (autos
sacramentales), przeszedł kilka stadiów rozwojowych,
aż wreszcie osiągnął szczyty w twórczości wspaniałych pisarzy XVI i XVII wieku, którzy służbie teatru oddali swoją płomienną wyobraźnię i potężny
poryw twórczy.
Droga rozwoju tego teatru - od jarmarcznej budy
do mrocznych sal rezydencji królewskiej Filipa IV
- była żmudna i długa. Powoli owe jarmarczne budy
przekształcały się w
wędrowne teatry
artystycz ne,
pojawiały się w nich talenty dramatyczne i aktorskie,
aż wreszcie wielki Lope de Rueda, aktor i pisarz
aż

w jednej osobie, ostatecznie uszlachetn:ł ten rodzaj.
ulubiony przez całe bez wyjątku spo ł eczeństwo.
W końcu XVI wieku po wstają stale teatry w wielu miastach Hiszpanii. W \vieku XVII znajdujemy je
już we wszystk ich większych środowiskach kulturalnych tego kraju: w Madrycie, Sewilli, Walenc ji ,
Valladolid, Toledo. Pośród wielkich talentów pisarsk ich, k tóre pióro swe oddaj ą na usługi teatru , poczesne miejsce wy z naczyć należy autorowi D on Kiszota, Cervantesow i, kt órego niestety niewiele dzieł dramaty cznych dochowało się do naszych czasów. De Rojas, kt óry swą Cele s ty nę tworzy jako di a logowa ną
powieść, tak iż teatralnej realizac ·i doczekała s:ę on a
dopiero w naszych czasach, uważ.:my jest także za
jednego z. pre kursorów teatru hiszpańskiego.
Zloty jednak okres teatru w Hiszpan ii zac z ą l
z chwJą pojawienia się pierwszych kome dii Lop e
de Vegi w roku 1580. Niewiele chyba ludzi na ś w iecie
zna całą twórczość tego pisarza: napisał p o noć dwa
tysiące dw ie ście sztuk, z których dochowało się „zaledwie" 470 utworów. Nie trzeba zresztą czyt a:: ich
wszystk ich, żeby zo rientować się \ · tej t wó rczoś ci.
Dzisiaj w Hiszpanii jak i na całym świecie grane s:-i
tylko najlepsze z jego dzieł, a do n ich należ ą : La
Estrella de Sevilla, El Ferro del Hortelano, I.a Noche Toledana, F1lente Ovej1lna, El mejor el Rey i k il ka innych. Wprmvdzie prz y j ę to od Lope de Veg i liczyć początek epoki „nowej komedii" lecz ta Comedia Nueva nie jest niczym in nym jak tylko ze braniem
w jedno w szystkich motyw ów t ea t ru l u dow e go, ja ~< i
się
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istniał przed Lope de Vegą. Dramat hiszpański w dalszym c i ągu pozostaje wytworem teatru ludowego, teatru dla wszystkich, jak Hiszpan ie mówią una diversion publica.
Lud hiszpański wypełniał szczelnie coraz liczniejsze
widownie i chci ał się upajać w ielkością swego kraju,
który stał u szczytu potęgi. Trzeba było coraz w i ęc ej
sztuk, trzeba było poruszać coraz t o nowe temat y.
Dostawcą tych sztuk w głównej micrze stał s i ę Lope
de Vega. Powstawały więc jego utwory n a skutek
pewnego rodzaju zamówienia spo ł ec z ne g o, po ws tawały
w ścisłym ws p ó łżyciu autora i w idowni. Lud był zan•zem odbiorcą, sędzią i krytykiem. Nie b y ło innego
autorytetu , tylko widzowie, kt órzy swym gło s em rozst rzygali o p owodzeniu sztuki.
O przynal e żnoś ci L ope de Vegi do teatru ludowego
ś w iadc zy najlepiej baśniowość jego tw ó rc zoś ci, p r zy
bardzo real isty czny m ujęciu spraw. kt óre s ię rozgrywają na scen ie. Wydarzenia, n3 w et tragiczne, charakteryzuje pewna niefrasobliwość . Swiat dzieli się
na białe i czarne, bez światłocienia. Dziesięcioletnie
dzieci znoszą m ę żnie tortury, bohaterstwo zaws ze
zwycięża, czyste dziewice opierają się zakusom uwodzicieli, zło bywa z reguły karane.
Jeszcze ży ł i pisał Lope de Vega, gdy w roku 1600
urodził się w Madrycie don Pedro Calderon de la
Barca, wielki poeta, odkrywca tajnych zakątk ów duszy ludzkiej, artysta świadom swo im środk ów, natchniony m istrz słowa, którego imię można wymów i ć
jednym tchem z imieniem Szekspira, Goethego, Puszkina , Mickiewicza, Słowackiego.

Teatr hlszpafl sk i z

p o czątku

X VII w.

Calderon jest przedstawicielem schyłkowej epoki.
ku końcowi wielkość Hiszpanii, gdy poswoje dramaty. Na tron ie zasiadł król
Filip IV, nazywany przez Hiszpanów el rey melancolico, potomek wielkich monarchów, degenerat i melan cholik, ale wielki teatroman i opiekun pisarzy
dramatycznych , zr e sztą sam próbujący p ióra - dość
nieudolnie - w dramacie. Otworzy ł on stały teatr
dworski w pałacu Buen Retiro. Przyszły dobre czasy
dla pisarzy teatralnych - chociaż z politycznej świet
ności Hiszpani pozo s tały tylko pozory.
Calderon, jak powiedzieliśmy , urodził się w roku
1600 w Madrycie, umarł w tym samym mie ści e w roku 1681. Długie jego życie było niezm iernie b gate
i urozmaicone . Najprzód żołnierz walczący w szeregach armii his zpań sk iej we Flandrii i w p ólnocnych
Włoszech, potem intendent teatru dw orskiego, zało
żonego przez F ilipa IV, wreszcie ksiądz i zakonnik miał olbrzymie do ś wiadczen i e życ i owe na polu wojny,
życ i a dworskiego i klasztornego, co znalazło wyraz
w jego dramatach i setkach autos sacramentales , lecz
doświadcz en ie to nie pomogłoby mu d o stworzenia
tak żywotnych i tak bardzo ludzkich dzieł, gdyby nic
czerpał z ożywczego źródła poezji ludowej, gdyby nie
znakomita tradycja teatralna i literacka, gdyby wreszcie nie jego własna natura, namiętna i kipiąca talenM ! ała się j uż
c z ął on pisać

t~m.

O twórczo ś ci jego decydował także moment his toryczny: porównanie dawnej świetności pańs twa z obecnym jego upadk iem budziło w fanatycznej duszy
Calderona tęsknotę za wielkością i niezłomnośc i ą ludzi, co tę potęgę zbudowali. „N i ezłomność " Ferdy-
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księcia Portugalii, którą w czar tak żarliwych
polskich zaklął Juliusz Słowacki, miała być
wzorem dla współczesnych poecie skarlałych Hiszpanów. Bez wielkości duszy, bez wierności id2i, bez poczucia odpowiedzialności nie można dokonać wielkich
rzeczy. Tylko ludzie tego pokroju mogą zbudować na
nowo wielkość i potęgę swojej ojczyzny, którą Calderon chciał widzieć w dawnym blasku świetności
,i sławy.

nanda
słów

Wielkość Calderona jako pisarza i dramaturga polega na tym, że mając fanatyczną wiarę w realność
świata idei, stał jednak silnie na gruncie rzeczywistości, kształtowa! ją z przeżyć wewnętrznych najbardziej ludzi;ich, pulsujących krwią, najintymniejszych
uczuć tworzonych przez siebie postaci.

Wielka postać Calderona zawiera już w sobie mimo
wszystko zadatek przyszłego rozczarowania i upadku,
przyszłego wyczerpania, które miało w następnych
stuleciach zdlawić naród hiszpański podwójnym wiekiem skostniałych form kościelnych i feudalnych.
Długie życie autora Alkada z Zalamei, obejmujące
prawie cały wiek XVI!. wiek rozkwitu i upadku, zdobyczy i wyczerpania, krwi i złota, siłą rzeczy zbiera
w sobie najróżnorodn i ejsze elementy dramatycznych
dziejów P ó łwyspu Iberyjskiego. Teatr Calderona tym
samym nie tylko w swej formie, ale w najgłębszej
swej istoc:e, w sv.rej treści dramatycznej i poetyckiej
- wyrósł ze sztuki narodowej.
Hi szpa 11 s ki ubiór kobiecy XVTI w.
Hiszpa11s l< i u b iór

m ę sk i

Fantastyczna
bogactwo jego

rozmaitość
sztuk Calderona odbija
przeżyć i jego powiązań społecznych

XVII w.
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i historycznych. Towarzyszy jej niezmiennie lub prawie niezmiennie bujnoś ć poetyckiego talentu: wszę 
dzie rozsiewa on hojną ręką przepyszne p i ękno śc i
poetyckie, które swym kwiecistym barokiem bynaj mniej nie przytłumiają znajomości tajników ludzkich uczuć, chwilami wysnuwając baśnie o przejmującej fabule, o zadziwiającej swoją wsp ó łczesnością
treści

(Zycie snem).

Najdoskonalszym jego dziełem jest ALkad z Zaiamei, gdzie właśnie w pełni doszły do głosu wszelkie
bogactwa i charakterystyczne cechy tej w spaniałej
indywidualności.

Prosta i nieskomplikowana jest treść sztuki, której
fabułę zapożyczył podobno Calderon od Lope de Vegi.
Calderon stworzył tu zwartą akcję i wyposażył występujące w niej postacie prawdziwym życiem. Poetycką sztukę Calderona przepełniają namiętno ś ci. Na
malowniczym tle zapadłej wioski p okazał walk ę charakterów, odsłonił brutalnie drapieżny egoizm feudałów, korzystają c ych ze wszystkich przywilejów, stwarzających dla siebie kodeks praw, a raczej nadużyć.
Wprowadzając na scenę zaledwie kilka osób wydobył
w wartkim potoku poetyckich słów bogactwo uczuć
ludzkich - tęsknotę, rozpacz, dumę, ból, radoś ć, żal,
zwątpienie, litość, pogardę, nadzieję, miłość i nienawiść.
Dzięki wyostrzonej wyobraźni poetyckiej, która staje się muzycznym prawie ekwiw alentem myśli, Calderon dale pełny obraz uczuć i namiętności, pokazuje
nam dziedziny życia wewnętrznego bohaterów.

Z obfitego skarbu spusc1zny Calderona odpowiadał
nam w epoce romantyzmu bardziej jego Ksiqżę Niez łom n y, p ł omień wiary, duch pokory i męczeństwa tak wspaniale oddany w przekładzie Słowackiego.
Dzisiaj bez wątpienia bliższy nam jest ALkad z Zalmnei, chłop nieugięty i twardy, w którego spracowanych dłoniach gnie się grzeszna pycha występnego
feudała. A w jednym i drugim wypadku podziwiamy
geniusz wielkiego twórcy, który tchnął prawdę życia
w swe sceniczne postacie.
Dla autorów ws półczesnych teatr hiszpański może
być znakomitą szk olą tw ó rczości dramatycznej. Hiszpa ńs cy dramaturgowie mieli takie wyczucie sceny,
taką inwencję artystyczną, a najlepsi z nich, jak Cald ~ ron, tak doskonałą strukturę utworu przeznaczonego
n a scenę, takie zharmonizowanie epizodów z akcją
gi ów n ą, takie m istrzostwo kompozycji, że po dziś
dzień można się od nich uczyć.
Można się od nich uczyć, jak się tworzy teatr o wybitnie narodowym charakterze. Powiedział pewien
uczony hiszpański : „Nasz teatr był tym, czym Biblia
dla Żydów, czym Iliada i Odyseja dla Greków, był
inwentarzem państwowych i moralnych doświadczeń
narodu, zegarem, którego wskazówki znaczyły zmienne jego koleje."
JAROSŁAW IWASZKIEWICZ
Z przedmowy do Alkada z :Zalamei
„Czytelnik", 1954.
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Inspicjent - Tadeusz Zofińaki. Sufler - Kazimiera Jachowicz. Kierownicy pracowni: krawieckiej - Irena Szenborn
i Tomasz Szczurek, perukarskiej - Edward Terlecki, stolarskiej - Józef Noworól. Główny rekwizytor - Marla
Jarka. Prace modelatorskie~ Franciszek Danek. Prace malarskie - Krystyna Niebudek. OświeUenie ~ Wojciech
Darski. Brygadier sceny - Mieczysław Bułaś. Kierownik
techniczny - Henryk Kopyciński.
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