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CALDERON 

Rozwój teatru hiszpańskiego zaczęty przez 
twórczość Lope de Vega i kontynuowany przez 
Tirso de Molina , doczekał się pełnego rozkwi tu 
w dzieła ch komediowych Don Pedro Calderona 
de la Barca Henao da la Barreda y Riano, który 
urodził sięi 14.II.1600 r . i zmarł 25.V.1681 r. 

Calderon zos tawił po sobie wedłu ~ jednych 
źró deł 108, według innych około 300 utworów 
dramatycznych , z których wiele oparł na tema
tach historycznych, w tym także klasycznych, 
starożytnych, oraz na motywach religijnych 
związanych z obrzędowością kościelną . Jako syn 
urzędnika pochodzenia szlacheckiego o trzymał 

wykształcenie w konwikcie jezuickim w Madry
cie, potem studiował prawo i teologię na Uni
wersytetach: w Alkali i Salamance. W 1620 r. 
przerwał s tudia, aby poś więcić się literaturze, 
ale od 1622 r. służył w wojsku przez dziesięć lat; 
do tej służby wrócił znowu w okresie 1640/42. 
W 1651 r . Pedro Caldero n de la Barca przyjął 
święcenia i objął stanowisko kościelne. 

Gdy miał 13 lat napisał podobno pierwszą 
sztukę teatralną pt. „Wóz niebieski". W 1635 r. 
gdy zmarł Lope de Vega, Calderon został poetą 
nadwornym Filipa IV, który powierzył mu także 
prowadzenie teatru dworski ego. 

Calderon interesował się tematami współczes
nymi, obyczajowymi, wiele sztuk zbudował na 
motywach: miłości i zdrady, honoru i zemsty 
oraz na najpopularniej szych - płaszcza i szpa
dy. Był też zawsze przedmiotem sprzecznych 
opinii krytycznych, z których jedne uznawały 
w nim pisarza równego Szekspirowi, zaś inne 
wskazywały na mielizny obecne w jego utwo
rach, na ich wtórność a nawet dyletantyzm. 

Do wybitnych sztuk Calderona de la Barca 
przełożonych na język polski należą: „Życie 
s nem", baśniowa komedia oparta na motywach 
polskich , „Alkad z Zalamei", „Lekarz swego ho
noru", „Otwarta tajemnica", „Kochankowie nie
ba", oraz wystawiany najczęści e j w transkrypcji 
Słowackiego „Ks iążę niezłomny" , którego pra
premiera odbyła s ię w Krakowie w 1874 r. 

Obecnie kom edie Pedro Calderona de la Barca 
przekłada na j ęzyk polski a ra czej „imituje" poeta 
Jarosław Marek Rymkiewicz. Znane są jego, na 
Calderonie opar te: „Ży cie snem" oraz „Niewi
dzialna kochanka ". 

JAP 

3 



4 

Foto: D. ŁOMACZEWSKA 

JAROSŁAW MAREK 
RYMKIEWl1CZ 

Twórca teorii „imitacji" i tłumacz Calderona, 
autor uroczej feerii „Księżniczka na opak wy
wrócona" urodził się 13.VII.193.5 r. \V Warszawie. 
Filologię polską studiował na Uniwersytecie 
Łódzkim. Debiutował w 19.56 r. na łamach prasy 
literackiej jako poeta: jego pierwszy tom poezji 
pt. „Konwencje" ukazał się w Bibliotece Poetów 
w 1957 r. 

Twórczość dr:,matyczną rozpoczął w 1957 r., 
kiedy ogłosił sztukę pt. „Eurydyka czyli każdy 
L;miera jak mu wygodniej". Następnie w 19.58 r. 
poja\\- ił się jego .,Odys w Berdyczowie", w 1960 
roku „Król w szafie", w 1964 r. „Lekcja anato
mii profesora Tulpa". 

Jaroc ław Marek Rymkiewicz tworzy wreszcie 
swoje c łośne „imitacje", daje swobodną tran
skrypcje; Calderona „Życie jest snem'', pisze na 
motywach dwu l:omedii pisarza hiszpańskiego 
„Ksic;żniczkę na opak wywróconą" (1969) oraz 
inną, zabawną komedię „Niewidzialna kochanka 
czyli hiszpańskie czary" (1970). Bożena Fran
kowska tak mówiła o tych utworach: „Barokową 
poezję hiszpańską przelał tu Rymkiewicz w sta
ropolską formę s kładni i współczesny język nie
rral r0milrtycznym wierszem Słowackiego. Za
chował główne kontury fabuły, linie akcji, spię
cia konfliktów i rysunek postaci. Ale motywy 
działań i przemian bohaterów, podteksty filozo
ficzne ledwie (i ze zgoła innych pozycji) zamar
l:oware przez Calderona uwypuklił, próbując ca
łość odczytać poprzez współczesne systemy filo
zofic7ne a także wiedzę o człowieku i naturze, 
historii i obyczajach narosłą od czasów Calde
rona i objawioną w dzisiejszym doświadczeniu. 
Szukając właściwego wyrazu wszystko to zmie
szał i osadził w przywołanej przez wieki teatral
nej konwencji, którą raz była komedia płaszcza 
i szpady, innym razem teatr dworskiego hisz
pańskiego corralu, kiedy indziej teatr średnio
wiecznego moralitetu albo jarmacznej farsy". 
(Teatr nr 5, 1972, s. 16). 

W 1970 r. ukazuje się „Król Mięsopust" Jaro
sława Marka Rymkiewicza oraz w 1971 r. „Por
wanie Europy". 

Autor otrzymał w 1960 r. wyróżnienie „Nowej 
Kultury" za tom poezji „Człowiek z głową ja
strzębia". Jego dalsze pozycje bibliograficzne to 
„Metafizyka" (Poezje) 1963, „Animula" (PoezJe) 
1964, „Kwiat nowy starych romanc czyli imita
cje i przekłady hiszpańskich romances" (1966), 
„Czym jest klasycyzm" (Manifesty poetyckie, 
Szkice literackie) 1967, „Myśli różne o ogrodach" 
(Dzieje jednego toposu, Szkice literackie) 1968. 

Charakteryzując Jarosława Marka Rymkiewi
cza dodać trzeba, iż jako dramaturg jest on 
przede wszystkim poetą. 

ROCH 
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Calderon napisał dwie wersje tej komedii. 
Pierwsza nosi tytuł „El acaso y el error" („Przy
padek i błąd"), druga - „La senora y la criada" 
(„Pani i służąca"). Imitowałem wersję drugą, ale 
w kilku wypadkach posłużyłem 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 erotycz
ne (szafa, skrzynia, etc.) które w pierwszych 
swoich kwestiach wyliczają Perote i Gileta prze
pisałem, oczywiście, ze „Wstępu do psycho
analizy" S. Freuda. 

W piosence Perote i Gilety, którą wsta
wiłem do aktu I, rozbudowałem motyw po
jawiający się m. in. w hiszpańskiej romancy 
„Mi zagala sus panos enjuga y tuerce", po
chodzącej ze zbioru „Laberinto amoroso" 
(rok 1618). Opis obrazu pasterskiego (Perote, 
akt I) jest p::irafrazą z T. S. Eliota. Kwestia, któ
rą \Vypowiada Roberto w akcie III („babo pełna 
wszelkich jadów"), jest skonstruowana z ele
mentów wiersza Daniela Naborowskiego „Do złej 
baby". W opisach wyglądu Gilety posłużyłem się 
też kilkakrotnie ułamkami z wierszy J. A. Mor
sztyna. Drugi monolog Gilety z aktu III („może 
śni się może nie śni") jest swobodną imitacją 
wielkiego monologu księcia Segismundo kończą
cego II akt „La vida es sueno". Resztę przetłu
maczyłem z Calderona lub sam napisałem. 

Mój tytuł jest wzorowany na tytule, który 
S. Pigoń nadał pochodzącemu z roku 1663 inter
m edium ks. Deodata Nersesowicza (?) „Świat na 
opak wywn'; cony". 

J.M.R. 

ARCHETYPY 
SĄ WIECZNE 

RYlV'KlEWICZ: Wszystkie moje tłumacz~nia--I 
z Cald rona są imitacjami, a to znaczy próbami 
ponownego skon: truowania t ekstu z elementów 
niegdyś już użytych przez Calderona. A przeto-
w nieco innym sensie - również i moje sztuki 
są imitacjami, bo konstruowane są z elementów, 
które były już wielokrotnie wykorzystywane w 
przeszłości przez innych. 

KRECZMAR: Walka o odnowienie teatru od 
daw1'a polegała na odnowieniu archetypu. 

RYMKIEWICZ: Archetypy są pewnie wiE~cz

ne. Elementy konstytuujące dzieło nie ul ega ją 
więc, myślę, zmianie. Zmienia się tylko układ 
elementów. Ale święte centrum tego układu 
to centrum niemal niewysławialne, które Brzo
zowski tylekroć próbował wysłowić i które za 
nim możemy nazywać życiem samym - jest 
przecież nietykalne i nieprzemienne: 
BŁOŃSKI: Chciałbym panów pogodzić. Dla 

pana Rymkiewicza termin „imitacja" oznacza 
nie naśladownictwo, ale przywołanie wiecznego 
archetypu w nowej, aktualnej sytuacji. Ośmie
lam się myśleć, że nie najszczęśliwiej wybrał 
sobie termin, niemniej tłumaczy się on jasno 
w całej jego doktrynie literackiej, która - po
dobnie jak jego poetycka i dramatyczna twór
czość - ogarnięta jest natr~ ctwem tożsamości". 

Nowy teatr i nowy romantyzm? (Fragment 
stenogramu dyskusji). 
Dialog nr 3, 1971. s. 115. 
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Pedro Calderon de la Barca 

KSIĘŻNICZKA NA OPAK WYWRÓCONA 
INO/llEDIA H' 3 ANTACH 

w imita~ii JAROSŁAW A M1RK1 RYMKIEWICZA 
z muzyką HENRYKA JlBtOŃSKIEGO 

PERSONY: 
DIANA, księżniczko mantuańska 
ROBERTO, syn księcia Parmy 
FLORA, kuzynko księcia Parmy 
FISBERTO, książe mediolański 

KS IĄŻE PARMY 
LAURA, służąco Diany 
S'l'L VIA, służąco Flory 
LISARDO, służący Roberto 
FABIO, ogrodnik 
MAYORDOMUS 
DWAJ MYŚLIWI 
oraz 
GILETA 
PERO TE 

I 
I 
! 

1 
I 

Lidia Bienias 
.lerzq Gniewkowski 
Monika Lipowska 
Andrzej Blaszczqk 
Andrzej Holaj 
.ladwiqa Brqniarsha 
Stefania Żubrówna 
Adani Hopciuszewshi 
Boquslaw H'eil 
Zqqniunt Biernat 

Marta Hotowska 
Tadeusz Madeja 

Rzec.z dzieje się w pałacu księcia Parmy I w ogrodzie pałacu kslqięcego w Mantui. 

Reżyseria: Układ tańca: Dekoracle I kostiumy: 
ZBIGNIEW BOGDAŃSKI ZYGMUNT KAMIŃSKI .lLI BUNSCH 

Asystent reżyse1·a ; losplcleot: Kontrola tekstu: 
BOGUSŁAW WEIL RYSZARD GROCHOWINA LUCYNA BARBURS~A 



Jarosław Marek Rymkiewicz 

CO TO JEST 
IMITACJA? · 

1IJ 

„Co oznacza termin „imitacja" i czym imita
cja różni się od tłumaczenia? Dlaczego właśnie 
tym terminem opatruję moje przekłady - jeśli 
są to przekłady - z Calderona i dlaczego termi
nem tym opatrzone zostało „Życia jest snem"? 
Czy tekst ten jest tekstem Calderona czy imita
tora? Jeśli jest tekstem imitatora, to dlaczego 
ukazuje się pod nazwiskiem Calderona? A jeśli 
jest tekstem Calderona to dlaczego nazwany zo
stał imitacją - słowo to ma w polszczyźnie 
współczesnej znaczenie raczej pejoratywne: imi
tacja, mówi słownik, to „przedmiot naśladujący 
inny przedmiot, najczęściej wyrób wykonany 
z taniego materiału, naśladujący rzecz kosztow
ną" - a nie przekładem albo tłumaczeniem albo 
spolszczeniem? Jaki więc jest - pytając inaczej 
- stosunek tej imitacji do oryginału_? " (. .. ) 

„Imitari, mówi słownik łacińsko-polski, to 
tyle, co „naśladować i odtwarzać". A także tyle, 
co „być podobnym" i „równać się". Imitacja moja 
jest próbą odtworzenia oryginału „La vida es 
sueno" w innym języku. Odtworzenia, a nie po
wtórzenia. Nie chce bowiem zastępować orygi
nału i nie jest - nie może być - z oryginałem 
tożsama, jeśli jej fundamentem jest przeświad
czenie, że pełna tożsamość jest tyleż nieosiągal
na, co nie warta osiągania. Ale nie jest też imi
tacja próbą stworzenia dzieła nowego, które 
z tekstu Calderona czerpiąc pomysły, jednocześ
nie temu tekstowi by się sprzeniewierzało, oży
\Vione przez inne doświadczenie i inne uczucia. 
Chce być do oryginału podobna i mam nadzieję 
- starałem się bowiem niczego Calderonowi nie 
ujmować i niczego nie dodawać - że jest po
dobna. A jeśli jest ta imitacja oryginałowi po
dobna , to chce też zgodnie z ostatnim znacze
niem łacińskiego czasownika „równać się" z ory
ginałem. A nie znaczy to, aby imitator żywił 
myśl szaleńczą , że jest Calderonem. O co innego 
mi chodzi. Imitacja moja chce się równ ać z ory
ginałem, czyli chce - niech wolno mi będzie 

użyć tego ulubionego obrazu poetów wieku sie
demnastego - być zwierciadłem, choćby i krzy
wym, choćby i nieudolnie wykonanym, ale prze
cież zwierciadłem, w którym mógłby się odbić 
samoistnie żyjący dla nas oryginał. A to znaczy: 
zwierciadłem, \V którym mogłoby się odbić do
świadczenie ludzi owej epoki, kiedy to powstał 
oryginał. I chce równać się .z oryginałem, czyli 
chce w tym oryginale mieć zwierciadło, w któ
rym odbiłyby się doświadczenia · ludzi naszej 
e~oki. Mówiąc inaczej: chce, ustanawiając sy
stem dwóch zwierciadeł odbijających się na
wzajem i stając się członem porównania, które
go członem drugim byłby oryginał, poświadczać 
tożsamość doświadczeń i równoczesność istnie
nia ludzi różnych epok. A pewnie tylko w ten 
sposób tożsamość tę możemy poświadczyć: to, co 
zostało napisane niegdyś, pisząc raz jeszcze, 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 lu
strze - możemy dokonać magicznego aktu imi
tacji: czyli porównać się z naszymi umarłymi". 

Fragmenty esej1l pod tym samym tytulem. 
Dialog nr l, 1971. s. 99, 102. 
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„Calderon - a może to Jarosław Marek Rym
kiewicz - zaczyna działać cuda, roztaczać praw
dziwie „hiszpańskie czary". „Księżniczka na 
opak wywrócona" w Teatrze Polskim dała oka
zję do uroczego przedstawienia o walorach, ja
kich od dawna nie zaznało się na tej scenie". 

August Grodzicki - Hiszpańskie czary. Zy
cie Warszawy, nr 263, s. 6. 

„Fala zainteresowania dramaturgią Calderona, 
jaka przechodzi obecnie przez nasze sceny jest 
niewątpliwie zasługą Jarosława Marka Rymkie
wicza. Jeszcze raz potwierdza się tu zn ana pra
wda o roli tłumacza, który może zaprezentować 
dzieło pisarza w nowym, pełnym blasku, lub też 
na odwrót, pogrążyć je, odbierając cały urok 
poetyckiemu tekstowi. Jarosław Marek Rymkie
\dcz nazywa swoje przekłady z Calderona imi
tacjami, mając po temu pełne prawo. Nie są to 
bowiem mechaniczne i dosłowne tłumaczenia, 

lecz próby twórczej transkrypcji dzieł wielkiego 
dramaturga hiszpańskiego baroku, które w tej 
wersji brzmią bardzo pięknie i czują się dosko
nale na polskim gruncie językowym i literackim, 
stają się bliższe polskiemu widzowi. Tak było 

w wypadku „Życia snem", tak jest także 
z „Księżniczką na opak wywróconą"„." 

Roman Szydłou;ski - Poetycka baśń dla 
dorosłych . Trybuna Ludu, 21.Vll.1970 r . 

„S<Jm jes tem typowym prozaikiem. Mimo, że 
umiem s;.onstruować fabułę pełną napięcia, 
oi:eruję swobodnie dialogiem, nigdy mnie teatr 
nic ciągnął. Napisanie sztuki wydaje mi się bar
dzo trudne, jeśli ma być własna a nie przekalko
\\·ana, w odkrochmalonej konwencji, jak u Jaro
sława Rymkiewicza .. Jego tłumaczenia, czy ra
czej adaptacje trudno odróżnić od twórczości 
określonej jako „oryginalna", poznać to można 
jedynie po wyższym honorarium". 

Wojciech Żukrowski - pisarz o którym 
plotka głosi, że nie lubi teatru. 
Teatr, nr I, 1073. s. 11. 
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Motyw snu, marzenie za życiem - snem, bar

dzo często pojawiały się w literaturze baroko

wej. Calderon napisał w 16:36 r. romantyczną 

baśń, rozgrywającą się w Polsce - „Życie snem" 

(„La Vida es sueno"). Nieszczęsny polski książe 

Zygmunt, kiedy nie sprostał próbie życia - snu 

i wtrącony został przez ojca do lochu, tak mówił: 

„Któż zatem ma.że mieć w cenie 
Potęgę, gd;y przebudzenie 
Snem śmierci wciąż mu zagraża? 
Śni bogacz slwrbów nadmiar;y, 
Które od trash nie uslrzegl;y 
Nikogo; śni żebrak. podleglt;, 
Że nędzt; ponosi ofiar;y; 
Śni śmiałek gniewów sw;ych żart;; 
Śni, komu lriumf;y się marzą 
Lub kto na swą dolę urażon. 
A zatem na ziemskim obszarze 
Los wsz;ystkim ż;yjąq.;m śnić lwże, 
Choć w;yznać się lego nie ważą! 
Ja przeto śnię też, iż męczeństwem 

W t;ym lochu duszę mozolę -
Jak przedtem triumfu pole 
Śniłem upojon zw;ycięstwem! 
Czt;m całe ż;ycie? Szaleństwem! 
Czt;m żt;cie? Iluzji tłem, 
Snem cieniów, nicości dnem, 
Cóż szczęście dać może nietrwałe, 

Slwro snem żcycie jest cale 
I nawet sn;y t;ylko są snem." 

Przekład E. Boye, Biblioteka Narodowa, 
Wrocław 1956. 

A oto w ujęciu J. M. Hymkiewicza zupełnie 

inna interpretacja tego samego motywu. Gileta, 
bohaterka - ,,Ksic;żniczki na opak wywróconej" 
dobrze pamiętająca o przygodzie księcia Zyg
munta mówi w tonacji komediowej: 

„czt; to sen jest CQJ to jawa 
ja pod złott;m baldachimem 
ja na łóżku na rzeźbion;ym 
ja w koronhach ja wśród panien 
na poduszhaclz na dt]wanach 
mnie w miednict; nogi mt]ją 
a miednica z parcelant; 
mnie na Ct]lrach mnie na fletach 
gd;y się budzę słodlw grają 

ale CZtJ się obudziłam 

ale cz;y to ja cz.;y ja 
to ktoś innt; i Tao tahi 
lecz coś sobie przć,1pominam 
ja to wsz;ystko gdzieś widziałam 
gdzieś w teatrze pewien książe 
stal na scenie mówił ż;ycie 
jest snem ll)lko jest snem całe 
ale może mi się śniło 
b;yleś IBiąże może b;yłeś 

snem jest lealr snem jest żt;cie 
no to śnijm;y hsiąże śnijm;y 
b;yle ładnie nam się śniło" 
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Dział Gospodarczy: 
JANUSZ FREY 

Zaopatrzenie: 
JANINA SZYMAŃSKA 

Zespól Techniczny: 

Kierownik Techniczny: 
JERZY KOTULA 

Brygadier sceny : 
ALBIN BRYŁA 

Dźwięk i światło: 

Rekwizytor : 

MACIEJ KĘDZIERSKI 
MARIAN DĄBEK 
JACEK GAWROŃSKI 
WIESŁAW SABATOWSKI 

MARIA MARCINKOWSKA 
Pracownia krawiecka męska: 

ADAM SZYMAŃSKI 
STANISŁAW KAWECKI 

Pracownia krawiecka damska: 
HALINA ROSTOWSKA 
STEFANIA PODSIADŁO 

Pracownia perukarska: 
ZOFIA SEGDA 
URSZULA BUJARSKA 

Pomoc krawiecka: 
JANINA ZIENTARA 
JANINA KURDZIEL 
ALINA KORNOBIS 
IRENA SZCZEPAŃSKA 

Pracownia stolarska: 
JAN CISZOWSKI 
STANISŁAW MANIARA 

Pracownia malarska: 
ALEKSANDER GŁUSZAK 

Pracownia modelatorska: 
ZYTA STATKIEWICZ PROJEKT SCENOGRAFII ALI BUNSCHA 



Przeclsprzeclaż lJiletón· u· Kasie Teatru 
te godzinach ocl 12- IX 

Telefony: 

Dzial Upoici::ech nicnia Teatru 
i Kasa biletowa 

Centrala 
ti6-ll-27 

li6-04-94 


