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Pedro Calderon de la Barca 

Stefan Treugutt 

„GDZIE MNIE 
PRZYNIOSŁEŚ 
PTAKU 
BEZ SKRZYDEŁ" 

Do jakże odległego i osobliwego „królestwa Polonii" zaprowadził 
nas poeta Calderon de la Barca! W tej jego Polsce, po śmierci króla 
o imieniu Eustorgio III-eci rządzi syn jego, król Basilio, do tej Polski 
przybywa Astolfo, książę sąsiedniej Moscovii, by starać się o rękę 
siostrzenicy królewskiej Estrelii, akcja zaś dramatu rozpoczyna się 
w okolicach polskiej stolicy, gdzie na „stromym zboczu górskim „ 
w specjalnie zbudowanej wieży, na łańcuchu niby zwierz, trzymany 
jest następca tronu książę Segismundo. Daleko do tej Polski wedle 
wszelkich znanych map geografów, jeszcze dalej na szlakach wiado
mej nam historii. 

I oczywiście nie miejsce tu na roztrząsania, dlaczego w wieku 
XVIl-ym Polska stała się przykładem odległej egzotyki, krajem gdzieś 
na granicy cywilizowanego świata, jakimś tam krajem, podczas gdy 
jeszcze w wieku poprzednim była równoprawnym partnerem rene
sansowej Europy. Jak na taki stan rzeczy, na postępującą przemianę 
wielkiego kraju w wielkie pole przemarszów wojsk obcych, na pro
wincjonalizację, na przekształcenie dynamicznego państwa w malow
niczą, kontuszową nieruchomość Sarmacji, jak na to wszystko wpły
nęła kontrreformacja, jak oddziałał upadek miast, czy też brak równo
wagi politycznej między rządem i rządzonymi - to pytania obojętne 
dla rozumienia sztuki Calderona Życie jest snem. Epizod dramatycz
ny tego życia, które jest snem, wyobrazić sobie można w jakimś tam 
kraju, a więc gdziekolwiek, a więc na przykład w odległej Polsce. Naj
ważniejsze - i konieczne dla rozwinięcia pomysłu naczelnego - było 
to tylko, ażeby wszystko, co pokaże się na scenie, było na raz i podob
ne do prawdy, i niepodobne, żeby przypominało trzeźwość jawy i fan-



tastykę marzenia, żeby było dwuznaczne. Musiała się taka sztuka od
bywać blisko i daleko, w kraju naprawdę istniejącym i całkiem nie
pewnym, mglistym, egzotycznym. Na przykład w Polsce, którą wy
starczy ulokować na znanej widzom mapie nazwami takimi, jak Po
lonia, Moscovia, oznaczyć rzekomą autentyczność imieniem takim, 
jak Segismundo, które aczkolwiek w źródłosłowie swym wcale nie 
polskie, nie słowiańskie nawet, jest dla Calderona i jego widzów 
przypomnieniem „zygmuntowskiej Polski" Jagiellonów i pierwszego 
Wazy. 

Jest więc na scenie Polska niby prawdziwa, a w rzeczy samej tak 
mglista i niepewna, że może się na jej terenie rozegrać na granicy świa
ta znanego i świata fantastycznego, osobliwy dramat ludzki, baśń 
o synu królewskim, ale baśń nie całkiem baśniowa, właśnie dramat 
ludzki z tej baśni prześwitujący, też coś dwuznacznego, z pogranicza 
wiedzy i niewiedzy człowieka o sobie samym ... 

„gdzie mnie przyniosłeś 
ptaku bez skrzydeł 
rybo bez łuski 
promieniu bez światła 
i dokąd uciekasz", - pyta bohaterka tego utworu, piękna Rosaura, 

przebrana za mężczyznę, „która nie jest kim jest", cały utwór zaczyna 
się od pytań i pełen jest pytań. Tylko „los zna drogę - mówi Rosaura -
i poprowadzi mnie dalej ślepą". Ponieważ człowiek niedoskonale wi
dzi, a jeśli widzi, to także nie może być pewny, że widzi naprawdę, że 
to nie złuda: 

„Nigdy nie widzieliśmy się wzajemnie. Pytamy jedni drugich, od
powiadamy sobie; żyjemy obok siebie i jesteśmy zawsze razem, 
ale nie wiemy kim jesteśmy! ... To tak, jak byśmy byli zawsze sami! ... 
Bo trzeba widzieć, żeby kochać ... " 

Ale to już nie Calderon. I hiszpański mistrz i jego subtelnie odkryw
czy polski przekładacz, poeta Jarosław Marek Rymkiewicz, nie pisali 
tak nieozdobną prozą. Ale o tym samym. Zdania zaś zacytowane po
chodzą z dramatu Maeterlincka Ślepcy, jednego z tych utworów, 
w których u schyłku wieku XIX zapowiadał się wiek XX-y, w których 
były początki nowego sposobu pisania dla teatru, czyli nowego wi
dzenia sytuacji dramatycznych, czyli kłopotów, jakie ma człowiek, 
gdy chce określić samego siebie i swe miejsce wobec otaczającego 
świata. 

Posłuchajmy skargi uwięzionego Segismunda. Można ją by prze
tłumaczyć na język dowolnego dzisiejszego utworu, byle takiego, 

w którym serio, nie na niby, postawiony jest problem doli człowieczej, 
pytanie o niedocieczony sens złych i dobrych przypadków, o względ
ną wartość naszych własnych wyobrażeń o sobie samych: 

„powiedz mi niebo 
dlaczego mnie więzisz 
jakie przestępstwo popełniłem 
przeciw tobie niebo 
milczysz 
rozumiem cię niebo 
masz swoje powody 
popełniłem przestępstwo 

rodząc się 

ale przecież każdy 
rodzi się a więc każdy jest 
przestępcą 

chciałbym jednak wiedzieć niebo 
czym jeszcze cię obraziłem 
i czemu to ja 
zostałem ukarany 
a tym innym 
_tym moim wspólnikom 
którzy też się urodzili 
udało się umknąć'' 

Czy się udało umknąć? Czy nieszczęsny książę Segismundo, który 
w swej nędzy nie wie, że jest księciem , nie powiedział sam, że wszyscy 
„popełnili przestępstwo" i są „wspólnikami" i że jest fundamentalny, 
wspólny wszystkim ludziom tragizm przypadkowości, kruchości na
szego życia, cierpień i śmierci? Książę Segismundo posługuje się re
ligijną wiedzą objawioną o grzechu pierworodnym, ale mniejsza o to. 
jakich nazw używać, jeżeli „niebo milczy'' i nie ma dla człowieka na 
ziemi litości, to czym się ono praktycznie różni od „pustego nieba" 
dzisiejszych sceptyków i całkiem laickich poszukiwaczy prawdy? Ich 
też dręczy wątpliwość, czy człowiek nie jest przypadkiem „drapież
nym zwierzęciem w skórze człowieka, pomyłką filozofów lub pomyłką 
Boga". 

Język - a więc i myśli - bohaterów sztuki Calderona różni~! się 

niezmiernie od naszej aparatury pojęciowej. W tamtym jego świecie 
wierzy się w astrologiczne przepowiednie, w znaki na niebie i temu 
podobne sygnały. No i sama prezentacja losu ludzkiego, na przykła
dzie księcia Segismunda, jest fantazją całkiem średniowieczną i feu-



dainą, zbudowaną z rekwizytów takich, jak wieża z więzieniem , dwór 
królewski, splątanie układów matrymonialnych z walką o władzę, 

to wszystko składa się w końcu z całego szeregu wątków wędrujących 
poprzez legendy różnych czasów i narodów. Jest i przebrana kochan
ka, i pradawny motyw „z chłopa król' ', gdy się wobec oszukanego 
prostaka udaje, że jest kimś więcej, niż jest w rzeczywistości - jest 
i antyczny, znany z tragedii o Edypie motyw złych przepowiedni: które 
każą rodzicom pozbyć się dziecka ... To wszystko prawda, ale, jest 
właśnie to ale, które sprawia, że Calderona Życie jest snem wymyka 
się historycznej, „muzealnej" klasyfikacji, że w tej baśni o niezwykłych 
zdarzeniach na całkiem baśniowym dwori.e jakiejś „ Polonii" dostrze
gamy niepokojąco wiele pytań, które są i dla nas pytaniami istotnymi, 
na które i my szukamy odpowiedzi. 

Bo zważmy chociażby, j~ perfidnie i celowo potraktował Calderon 
tę tradycyjną już w jego czasach zabawę w przemienianie niby prosta
ka w króla. Segismundo staje się igraszką i przedmiotem zabawy, 
przebierają go za króla i każą otoczeniu udawać, że on, trzymany 
dotąd niby zwierz na łańcuchu, jest królem. To wszystko tylko próba 
i zabawa - tyle tylko, że Segismundo w rzeczy samej jest synem kró
lewskim i królem będzie! Otoczenie ma udawać, że jest on tym, kim 
jest naprawdę. Udawanie jest tak samo tutaj prawdziwe, jak fałszywe. 

„może to był sen 
ale wystarczy prześnić 
taki sen 
by zrozumieć że wszystko przemija 
jak sen 
i kończy się jak sen" 

Jakże to bliskie naszej współczesnej wiedzy (czy raczej: niewiedzy} 
o nas samych. Bo przecież wiemy tak samo dobrze, jak Calderon; że 
„pragnienia kłamią" i że nie należy mylić złudy z realnością. Ale, 
równie, a może i lepiej niż on, wiemy, że sfera świadomości ludzkiej 
składa się także z pragnień, złud, tęsknot i wszelkich fantazji, że to są 
absolutnie realne, dające się w badaniu wykryć składniki naszego ży
cia. Co więcej, wiemy, że bez takiego snu o nas samych, bez przyszło
ściowych i fantastyc;:znych wyobrażeń niemożliwy byłby rozwój zbio
rowości ludzkiej, a nawet istnienie nas samych. Wcale nie na żarty po
wiedział pewien mędrzec, że człowiek to zwierzę obdarzone zdolnością 
planowania przyszłości. A więc, dodajmy, stworzenie, które potrafi 
mieszać i mylić jawę ze snem, praktyczność z fantastyką . A jeśli idzie 
o to, że od sytuacji i otoczenia zależy w ogromnej mierze to, za kogo 

nas biorą i kim jesteśmy, to w tym punkcie Calderon jest przeraźliwie 
aż blisko naszej naukowej wiedzy o społecznym uwarunkowaniu losu 
ludzkiego. 

Nie, nie chcę twierdzić, że wielki hiszpański poeta był jakimś, choć
by i mimowiednym, prekursorem naszych pojęć o człowieku . Skądże, 
był synem swego czasu - ale był wielkim poetą. O wielkich zaś poetach 
mówi się, że rozumieją tajemnice ludzkich serc i natury ludzkiej. Lepiej 
od inny~h wiedzą, że nie wiedzą, i że niepewność jest niepewnością . 
Pytają głośniej i lepiej. I tak to potrafią robić, że słyszymy sens ich 
wielkich pytań, stawianych „pustemu niebu". I wiedzą także poeci 
lepiej od nas, zwyczajnych iudzi, że tylko człowiek jest ratunkiem dla 
człowieka, że tylko ktoś, kogo nie rozumiem, może mi pomóc w bez
radnym niezrozumieniu samego siebie : 

„ i choć jestem 
wiązką trzeszczących kości, 
żywym ścierwem 

czyjś głos może mnie zbudzić 
ze śmierci 
ze snu ( ...... „ ..... ) 
czyjeś spojrzenie mo~e 
zbudzić mnie ze mnie 
ze śmierci 
ze snu" 

STEFAN TREUGUTT 



Życie jest dramatem, w któ

rym ważne jest nie to, jak długo 
trwał, 

w1ony. 

~ 

ale jak został przedsta-

SENEKA 

Planeta Jowisz wraz z rządzonymi przez nią znakami: Strzelcem i Rybami. 
Miniatura włoska z XV-wiecznego manuskryptu De Sphaera. 



Ci, którzy porównali nasze życie do snu, bliżej 
może byli prawdy, niż sami myśleli. Kiedy śnimy, 
dusza nasza żyje, ćwiczy wszystkie swoje władze 
ni mniej, ni więcej, niż kiedy czuwa; ale czyni to 
mniej jakoby i mętniej. Nie aby różnica była taka, 
jak między nocą a żywą jasnością dnia, ale jak między 
nocą a zmrokiem; tam dusza śpi, tu drzemie. Czu
wamy śpiąc i czując śpimy. Skoro rozum nasz i du
sza przyjmuje fantazje i myśli rodzące się we śnie, 
czemuż nie mielibyśmy zadać sobie pytania, czy 
nasze myślenie, nasze działanie, nie jest rodzajem 
mary sennej, a nasze czuwanie jakowymś rodzajem 
spania? 

MONTAIGNE 

~ 

Makrokosmos i mikrokosmos przedstawione jako Zodiak z ekliptyką i kalen
darzem, otaczającymi „Człowieka Kosmicznego" z rozmieszczonymi na jego 
ciele znakami zodiaku. Z manuskryptu Les tres riches heures du Duc de Berry. 
Francja, pocz. XV w. 



Ktoś, komu spodobałoby się podejść do „Życia 
snem" od zewnątrz, mógłby mniemać, że wszystko, 
co w dziele tym zawarte, to transkrypcja jakiejś teo
logicznej tezy o nicości istnienia, że to tylko jakaś 
poetycka wersja średniowiecznego „Totentanzu''. 
Ale nie byłoby to słuszne. Zagadnienie, jakie poru
sza, nie jest zagadnieniem średniowiecznym, ale po
średniowiecznym, barokowym. Oto świat zmienił 
się w sen, czy mamy prawo myśleć o nim jak o śnie? 
Czy mamy prawo żyć jakby wszystko „wyszło 
z wiązań", a całe istnienie było jedynie szaleństwem, 
„złudzenie tłem", jak ·mówi cal dero nowski króle
wicz polski? Fatalność dziejowa tej epoki polegała 
na tym właśnie, że takie można było stawiać pyta
nia. Średniowiecze bowiem mogło nawet wierzyć 
w nierealność świata, ale nigdy w to, że świat może 
być jedynie naszym osobistym snem, materią naszej 
samowoli. Tylko barok tak mógł myśleć i tak też 
rzeczywiście myślał. Właściwie „cogito ergo sum". 
4E---
Znak Koziorożca i jego symbolika. Johfra, The signs of the zodiak. 



I temu myśleniu umiał Calderon mężnie i z nieza
wodną wnikliwością wielkiego poety spojrzeć w 
twarz. W tym też była jego wyższość nad wszystkim, 
co do czasów jego Hiszpania stworzyła, że potrafił 
to uczynić, że umiał dojrzeć to, na co oczy wielkiego 
Lope de Vegi byłyby zamknięte: wielkie, powszech
ne niebezpieczeństwo czyhające na duszę Europej
czyka, któremu świat zaczął się stawać snem, bo
lesnym jak Hamletowi, rozkosznym jak Zygmunto
wi, ale zawsze snem jeno. Jeśli można mówić o ele
mencie średniowiecznym w tym dramacie hiszpań
sko-polskim, to tym elementem jest - obudzenie. 
Stara kultura chrześcijańska nie pozwoliła Calde
ronowi, mimo jego przynależności do swej epoki 
uwierzyć, że jego bohater tylko śni, tylko przeżywa 
indywidualnie swe istnienie bez konsekwencji, bez 
śladów w świecie, jako osobistą swą przygodę i nic 
więcej. Dlatego kazał Zygmuntowi obudzić . się 
w kajdanach. To znaczy obudzić się do prawdziwe
go życia, które może jest straszliwe, ale „wielce rze
czywiste". Bo raczej umrzeć już „i nie śnić", niż 
śnić. W mglistym Londynie doszedł do tej prawdy 
królewicz duński. W słonecznym Madrycie doszedł 
do niej królewicz polski. Obaj wielcy poeci rzucili 
tym rękawicę epoce, co życie na sen zmienić chciała. 
Bo życie nie jest snem. I to właśnie głosi „Życie 
snem". 

WILAM HORZYCA 

O dramacre 
W-wa 1969 Wyd. Art. i Film. 

~ 
Ptolemeusz i personifikacja astrologii patronujące liczącemu horoskopy. 
W górze sfera niebieska z Zodiakiem. Drzeworyt niemiecki, 1515 r. 



Zofia Karczewska

-Markiewicz 

TEATR 

FILOZOFICZNY 

Szczytowym wyrazem filozoficznej myśli Calderona jest dzielo. 
którego tytuł w genialnym skrócie przedstawia światopogląd poety. 
Bogactwo znaczeń sugerowanych przez Życie snem stwarza ci<1gle 
nowe możliwości interpretowania tego dramatu, który - prawem 
arcydzieła - każdemu pokoleniu czytelników czy widzów teatralnych 
pozwala odkrywać w nim treści współbrzmiące z daną epok<1. ( ... ) 
Bohatera Życia snem ukształtował poeta jako symbol ludzkiej doli. 
prezentując zarazem żywotne w jego czasach problemy. Przedmiotem 
gorących sporów i dyskusji teologicznych były wówczas poglądy na 
temat predestynacji i wolnej woli, pozwalającej człowiekowi kiero
wać własnym losem. We Francji z tych sporów zrodził się jansenizm, 
który odbił się głośnym echem w literaturze XVll wieku, a także stu
leci następnych . ( ... ) 

Arturo Farinelli w rozprawie na temat Życia snem dobitnie uwydat
nia problem wolnej woli w tym dramacie. stwierdzając, że nie tylko 
dla Zygmunta, lecz również dla bohaterów innych dramatów Calde
rona jest ona „wewnętrzną fortecą, której nie można zdobyć i która 
nie poddaje się żadnej pokusie". Wątek przeznaczenia wskazanego 
przez horoskop astrologiczny zostaje przerwany dzięki temu, że czło
wiek wspierany przez Opatrzność okazuje się istotą rozumną i mo
ralnie silną. ( ... ) 
Podejmując w Życiu snem problemy, które nurtowały współczesny 

świat katolicki, poeta wybrał jako miejsce akcji kraj, który stanowił 
środowisko odpowiednie dla tego rodzaju doktrynalnych czy filozo

. ficznych rozważań. Drugorzędną sprawą był dla poety zewnętrzny 
obraz Polski; nie miał zamiaru ani ambicji przedstawiania jej praw-

„' 

dziwego kolorytu czy portretowania polskich typów ludzkich ; po
staci Życia snem mają rysy Hiszpanów. Ale można zaryzykować 
twierdzenie, że akcję swego arcydzieła poeta celowo umieścił w kraju 
ideologicznie i politycznie bliskim ówczesnej Hiszpanii. Polska była 
dla Calderona nie „pretekstem, drugorzędnym szczegółem, poza któ
rym ukrył treść swej filozoficznej myśli", ale raczej symbolicznym 
i wiele znaczącym tłem harmonijnie zespolonym z akcją dramatu. 

Z takiego punktu widzenia trudno się zgodzić z oryginalnym twier
dzeniem radzieckiego hispanisty N. I. Bałasżowa , że dla odczytania 
historycznej ścisłości sytuacji przedstawionej w Życiu snem należałoby 
odwrócić w tym dramacie elementy polskie i rosyjskie, czyli akcja 
miałaby się rozgrywać w Rosji, król Bazyli miałby być carem, preten
dujący do polskiego tronu (u Calderona) książę Astolf - królewiczem 
polskim Władysławem Wazą, zabiegającym o tron rosyjski itd . Punk
tem wyjścia dla tezy Bałaszowa jest pogląd , że Życie snem stanowi 
jakoby swobodną transpozycję dramatu Lope de Vegi o Dymitrze 
Samozwańcu (El Gran duque de Moscovia y Emperador perseguido). 
Jak widać, Życie snem pobudza wyobraźnię badaczy w kierunku 
śmiałych hipotez. Wnioski Balaszowa wynikają oczywiście z próby 
realistycznej interpretacji dramatu, z dążenia do sprecyzowania kon
kretnej rzeczywistości historycznej jako osnowy przedstawionych 
w tym utworze zdarzeń. 

Valbuena Prat stwierdza. że Życie snem „nie może być oceniane 
z wyłącznie realistycznego ani wyłącznie idealistycznego punk tu wi
dzenia. Bo w tym dramacie obydwa światy zbiegają się i zlewaj<! w do
skonałą syntezę". Podkreśla też uniwersalność problematyki wystę
pującej w tym dziele; problematyki, która ogarnia szerokie horyzonty 
myśli ludzkiej nie tylko epoki Calderona, ale wszystkich epok. Jak
kolwiek dwa autos sacramentales Calderona pod tymże tytułem roz
grywają się w kręgu zagadnień czysto teologicznych, dramat Życie 
snem jest dziełem odrębnym i ma „życie" niezależne. Krytycznie 
ustosunkowuje się znakomity calderonista do poglądu Ericha Auer
bacha oraz niektórych innych badaczy, także hiszpańskich, którzy 
„chcieli pomniejszyć wartość koncepcji calderonowskich, widząc 

w nich jedynie koncepcje ściśle powiązane z katolicką myślą epoki„. 
Jednakże geniusz Calderona - poety i myśliciela - sprawił, że choć 

punktem wyjścia jego medytacji nad ludzkim losem były doktrynalne 
problemy wiary katolickiej, stworzył dzieło o uniwersalnych walorach 
filozoficznych, wysoko ocenianych przez wielkich pisarzy różnych 
narodowości, reprezentujących rozmaite światopoglądy, jak Goethe, 
Shelley, Turgieniew i inni. 



Struktura Życia snem, która stanowi klasyczny przykład zasady 
dominującej w całej sztuce barokowej, czyli zasady podporządkowa
nia wszystkich elementów dzieła czołowej postaci Uak w malarstwie 
barokowym), każe skupić uwagę na losach bohatera dramatu, Zyg
munta, jako głównym elemencie konstrukcyjnym. Życie snem nie jest 
dramatem obyczajowym ani historycznym w ścisłym tego słowa zna
czeniu; dominuje w tym utworze medytacja filozoficzna, która sta
nowi istotną warstwę dzieł reprezentujących „drugi. styl" Calderona. 
Zwróćmy uwagę, jak Calderon osiąga w tym dramacie pelnię swego 

«idealistycznego», czyli drugiego stylu. W odróżnieniu od narodowo
obyczajowego świata „Alkada z Zalamei", czy też stylizowanego ujęcia 
obrazu spoleczności dworskiej w dramatach honoru, jak „Lekarz swego 
honoru " i w niektórych komediach artystycznych. tu zjawia się uskrzy
dlony świat poezji, w którym ludzie przemieniają się w symbole i którego 
istotę stanowi idea lub teza oraz formy poetyckie, w jakich jest ona 11y
rażona*) 

Kolejne etapy duchowej ewolucji Zygmunta, od początkowej sytu
acji do końcowego triumfalnego zwycięstwa nad sobą samym, zary
sowują się dobitnie w jego monologach, które są wiązaniami spajają
cymi dramat w zwartą i wyrazistą wypowiedź filozoficzną. Myśl prze
wodnia Życia snem dominuje zresztą w całej twórczości dramatycznej 
Calderona: życie ludzkie jest snem, złudzeniem; trwałe są tylko war
tości duchowe, owoc usilnej pracy człowieka nad swoim charakterem; 
owoc rozwijania i udoskonalania wrodzonych skłonności i talentów. 
Jedynie takie walory mogą przezwyciężyć tragedię przemijania i za
pewnić człowiekowi prawdziwą wolność. Ta myśl, stanowiąca istotny 
element filozoficznej postawy Montaigne'a, występuje w dziełach 

wielu pisarzy; jest także busolą Prousta w jego medytacjach nad 
„straconym czasem". ( ... ) 

Powracający wielokrotnie w dramaturgii Calderona motyw „koła 
ludzkiego losu", które symbolizuje zmienne koleje życia, wyraża za
razem dominującą w epoce baroku hiszpańskiego myśl , że wszystko, 
co ludziom wydaje się wartością trwałą, jest tylko snem, cieniem, 
fikcją, przelotną złudą. 

Zofia Karczewska-Markiewicz 

Calderon de la Barca 
W-wa 1970 Wiedza Powszechna 

' )Angel Valbuena Prai: Calderón, Barcelona 1941 str. 136 



„Ja jestem, ja istnieję" musi być prawdą , ilekroć 

je wypowiadam lub pojmuję umysłem. Jednakże 
jeszcze niedostatecznie rozumiem, kim jestem ja 
sam, ja, który teraz już koniecznie istnieję; muszę 
więc uważać, abym przypadkiem czegoś innego nie
rozważnie nie wziął za siebie i tym sposobem nie 
popadł w błąd nawet w tym poznaniu, które uwa
żam za najpewniejsze i najbardziej oczywiste ze 
wszystkich L .. l 

Ja jestem, ja istmeJę ; to jest pewne. Jak długo 
jednak? Oczywiście, jak długo myślę L. .l Jestem 
więc rzeczą prawdziwą i naprawdę istniejącą ; lecz 
jak'l rzeczą? Powiedziałem że myślącą. 

DESCA RTES 

<E---
Wyobrażenie planety Mars, rządzącej zna kami Ba rana i Skorpiona. M inia tu ra 
wioska z XV-wiecznego manuskryptu De Sphaera. 



Jeśli Kartezjusz może powiedzieć, że nigdy nie jesteśmy bar
dziej wolni, niż czyniąc Dobro, to dlatego, że w miejsce defi
nicji wolności przez autonomię używa on tu definicji przez 
w a r t o ś ć działania - przy czym działaniem najbardziej 
wolnym jest to, które jest najlepsze, najbardziej zgodne z po
rządkiem powszechnym. Wynika to logicznie z doktryny: jeśli 
my nie tworzymy naszego Dobra, jeśli Dobro istnieje niezależ
nie a priori, jakże moglibyśmy je widzieć nie czyniąc go? 

A jednak w poszukiwaniu Prawdy, jak i w pogoni za Dobrem 
odnajdujemy prawdziwą autonomię człowieka. Ale tylko w tej 
mierze, w jakiej jest on nicością. Właśnie przez swą nicość, 

właśnie o tyle, o ile ma on do czynienia z Nicością, Złem, Błę

dem - człowiek wymyka się Bogu: albowiem Bóg, który jest 
nieskończoną pełnią bytu, nie potrafiłby ani począć nicości , 

ani kierować nicością. Wyposażył mnie w to, co pozytywne, 
i ponosi odpowiedzialność za wszystko, co we mnie j e s t. 
Ale przez moją skończoność i moje granice, przez moją zacie
nioną stronę, odwracam się od niego. Jeśli zachowam wolność 
z obojętności, to jedynie w stosunku do tego, czego nie znam 
lub co znam źle; w stosunku do idei zniekształconych: kalekich, 
niejasnych. Wszystkim tym nicościom ja sam, który jestem ni
cością, mogę powiedzieć „nie", mogę nie decydować się na 
działanie, na afirmację. Ponieważ porządek prawd istnieje 
poza mną, tym, co określi mnie jako autonomię, będzie nie 
twórcza inwencja, lecz odmowa. Dopóki możemy odmawiać 
zgody, dopóty jesteśmy wolni. 

JEAN PAUL SARTRE 
llum. I. Tarłowska 

~ 

Kabalista trzymający Drzewo Życia. Ricius, Portae Lucis. 1516 r. 



Nigdy nie poprawię ludzi. Ale muszę po
. stępować, jak gdybym mógł. 

Problem.„wolności w sobie" nie ma sensu. 
Alternatywa jest znana: albo nie jesteśmy 

wolni, a wtedy Bóg wszechmocny jest od
powiedzialny za zło. Albo też jesteśmy wolni 
i odpowiedzialni, ale Bóg nie jest wszech
mocny. Wszystkie subtelności szkół nie do
dały nic do tego paradoksu, ani nie potra
fiły mu odjąć ostrości. 

ALBERT CAMUS 

~ 

Filozofowie ze świętej góry Athos zajmujący się astrologią niebieską i ziemsk<1. 
Ilustracja z XV-wiecznego rękopisu angielskiego. 



zaśniemy 
przecież życie jest snem 
tylko snem 
i ten kto żyje śpi 
i śni siebie pokąd 
nie prześni siebie 
śni kto się rodzi 
śni kto w łonie 
śni 
kto się trudzi i kto 
pragnie 
bogacz śni pieniądze 
żebrak grosze 
filozof byt i niebyt 
we śnie 
wszystko to jedno 
świat śni 
dlaczego nikt 
nie chce się obudzić 
śnię 
jestem tutaj 
choozę na łańcuchu 
jestem psem 
nikim 
śniłem 
jestem księciem 
przy szpadzie wśród dworaków 
pochlebiałeś sobie książę 
czym jest życie 
snem szaleńca 
aktem umysłu 
czym jest życie 
cieniem 
poprzestańmy na sobie 
na tym małym i ciepłym 
życie jest snem 
całe 
i wszystkie nasi.e sny 
są snem 

„Życic jest snem" Dzień Ił 



PEDRO CALDERON DE LA BARCA urodził się w Madrycie 
14 lutego 1600 r. Po ukończeniu kolegium jezuickiego w roku 1614 
wstąpił na uniwersytet w Alcala a potem w Salamance, gdzie studio
wał teologię, filozofię, prawo kanoniczne i prawo cywilne. Studia 
ukończył w 1620 roku. Był - już wtedy - znany jako autor dramatycz
ny. Po 1622 roku wiadomości o jego życiu są bardzo skąpe. Wiadomo, 
że w latach 1625- 1635 pełnił służbę wojskową we Flandrii i w Lom
bardii. Od 1633 roku (po śmierci Lope de Vegi), Calderon związał się 
z dworem Filipa IV i pisał dramaty dla teatru królewskiego. W roku 
1651 przyjął święcenia kapłańskie i został honorowym kapelanem 
dworu. Pisał nadal dla teatrów dworskich, publicznych i kościelnych . 

Aż do śmierci nie utracił wielkiej sławy i popularności. Śmierć poety 
25 maja 1681 roku okryła całą Hiszpanię żałobą . 

Dorobek pisarski Calderona jest ogromny. Napisał 120 dramatów, 
80 aulos sacramentales i kilkadziesiąt fars. Pierwszy polski przekład 
„Życia snem" został ogłoszony przez Edwarda Dembowskiego w 
„Przeglądzie Naukowym" w 1842 roku (fragment I aktu). Przekład 
Józefa Szujskiego w nieco skróconej i uproszczonej formie (ośmio
zgłoskowej) ukazał się w 1883 roku. Edward Boye przełożył „Życie 
snem" w 1936 roku. · 

Po raz pierwszy zagrano „Życie snem" 25 I 1826 roku we Lwowie 
za antrepryzy Jana Nepomucena Kamińskiego pod tytułem „Włady
sław, królewicz polski, czyli Życie snem" na benefis Leona Rudkiewi
cza, prawdopodobnie w przekładzie Adama Tomasza Chłędowskie
go. W przekładzie Edwarda Boye'go zagrano dzieło Calderona przed 
1939 r. - dwukrotnie : we Lwowie na scenie Teatru Wielkiego i w War
szawie w Teatrze Narodowym. Oba spektakle w 1937 r. reżyserował 
Antoni Cwojdziński, twórcą scenografii był Andrzej Pronaszko. 
W Teatrze Narodowym rolę Rosaury zagrała Irena Eichlerówna. 
Wilam Horzyca pokazał „Życie snem" w Teatrze Ziemi Pomorskiej 
w 1947 roku (scen. Leonard Torwirt). Po dwudziestu latach od tej 
premiery, w 1968 roku, zrealizowała je Krystyna Skuszanka w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu (scen. Krystyna Zachwatowicz). 

Imitacja Jarosława Marka Rymkiewicza pt. „Życie jest snem" po 
raz pierwszy została zrealizowana w 1969 roku w Teatrze im. J. Oster
wy w Gorzowie Wielkopolskim (reż. Stanisław Bugajski, scen. Teresa 
Targońska). Od tego czasu „Życie jest snem" miało dziesięć premier 
w różnych polskich teatrach. 

e.r. 
~ 

Wpływ poszczególnych planet na wielkich ludzi. Ilustracja z XIV-wiecznego 
rękopisu . 



Trzeba znać siebie samego : 
gdyby to nie posłużyło do zna
lezienia prawdy, służy przynaj
mniej do wytyczenia własnego 
życia, a nie ma nic godziwszego. 

BLAISE PASCAL 



Ilustracje zamieszczone w programie pochodzą z: Rafał T. Prinke, 
Leszek Weres: Mandala życia. Astrologia - mity i rzeczywistość. 
Poznań 1982 KAW. Na stronie tytułowej: Atłas ze sferą niebieską 

na swych barkach. Drzeworyt, ł559 r. 
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