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Ko~edin D ludzk i~ życiu! 

G<' lc,wick eJ: t c xcm? 

Życ l c l e11trem'i'?? 

•i 1 ic ~s7. t o .rrzeży~ l l I 

Ks. J6zet- 'l'i echnt1r 

SZKOŁA 07..ŁOll'l:EXJZ~S!W.l 

z kaidym pr•en1esien1„ dzi eła sztuk i 
• jednej epoki w inną zwiąsane jes t pewne 
rJSy&o. Czy wid$ w t e~trze dzioi e j ezyni jest 
w eta.nie odkryć, te n a. se eniłl dzie je o1q• j ego 
vlasna ep1•awa? Oi:y dramat, kt6ry kiedyś roapło
~!enia.l: wyobraźni~, b~dz i e dla niego czyte:U&y? 
Zadanie• aktora jest p1·ukc.ne.ć widza, te t~ 
włdnie ;Jest. 



Teatr Calderona jest sztuką służby. 
Służy ideom, które wydają mu się zagrożone. 

Tkwi głęboko w sporach swojego czasu. 
Ozy spory te są dla nas czymś więcej niż 
wspomnieniem? C:t.y mamy w duszach tan zmysł, 
którylli moglibyśmy odkry6, iż na aoenie 
toczy si ę nasza własna sprawa ? 

Wyda je mi się , że tak , chocid ż potrzeba 
do tego skupienia, W istoc i.e rz „.:: zy bowiem 
sztuka Calderona jest j akąś szc z ~gólną 

s z k o ł ~ o & ł o w i e c z e ó a t w a 
- szkołą, 11 które j ni kt jeszc ze c ałl~l em nie 
wyszedł. Mamy przed aobą . "'Wi elk l tea t .r 
~wiata•. Có ż nam- pr oponu j e? Proponu j e 
przede wszys tkim az czególną wi z j ę 1stnien1a 
człowieka na ziemi , wi zj ę wolnoóci i od 
powiedzialności , wizj ~ dręcząc ego cz~owieka 

•ła. Propozyc jami t yrni wykracza poza ogr anl
ozono.§6 awo j ego czasu. Opo1d ada o czym..; , 
ozego jeszcze n i e umi emy, Już na samym począ·t

ku budzi pnynajmniej Jedno:· za~iekawienie, 
"Wielki teatr świata• mówi najphrw o tyu. , 

o czym wszyscy wiemy, chociaż nie wy <:i i\t! UUl:Y 
z naav. ej wiedzy os ta t ecznych wni ovków: 
iat ni en,ie człowieka je11t is tni eni e;n dramat ycz
nym. Człowiek istnieje in&t: zej ni ż ziemia , 
drzewa , woda i w ogóle p4zedwio t y. Świat j eat 
czymś niezwykłym, wielkim, t a j emnic zym, moze 

·nawet, jak potem powie Schelling, j es t on 
•poeaj~ nieuświadomionąn - ale jeat to tyiko · 
scena. scena ludzkiego dramatu. Natomiast 
człowiek jest aktorem, a więc artystą ~wego 
losu i 1wej osobowości - jest twóroą. Bóg 
posyła ludzi na świat, aby dali popie swoich 
moUiwości. Jakat sztuka najbardziej _powołana 

jest do tego, by opowiadać o prawdzie c&łowie
ka, jeśli nie sztuka teatru? Muzyka , malarstwo, 
rzeźba - wszystko powinno znaleź6 się na sce
nie, gdzie jest ich miejsce. Wszyscy jesteśmy 
aktorami. Na naszą grę kier11je ei~ spo j r zenie 
Wielkiego Autora. Role są wyznaczone. Ozas 
i miejsce takte, Gramy lepiej lub gorze j i na 
tym polega nasza wolność. Nasza wolność jest 
wolnośoią wcieloną, sytuacyjną, konkretną. 

Nie osnacsa to jednak zniewolenia. Wybór 
dobra lub sła jest wciąż w naszym zasięgu. 

Mógłby ktoś powiedzieć: oznacza to, ~e 
tycie jest grą tylko. Ozy można ~ na seri o? 
Ojcieo Calderon odpowie - trzeba grać na seri o. 
Ina~zej w ogóle nie wolno gra6. Bassa gr a jes t 
bowiem naszym tyciem, a życie jest przede 
wsz71tk1.m podejmowaniem odpowiedzialności. 
Znai.eźlUmy się w sytuacji próby. Od naszej 
odpowiedzi zaleśy nasza wieczność. W sytuacji 
tej jedno fest watne: •czyń dobro•. Usłyszymy 
t en głos &a chwilę. W słówku •czyńn można się 



dopatrze6 jakiejś polemiki z protea~antyzmem, 
mniejsza o to, czy słusznej. Istotne jest to, 
te trzeba •czynić dobro", bo •wiara bez uczyn
ków me.rtwa jest"~ Człowiek . nie mote by6 

miękką gliną historii. Ma być czynicielem. 
Ale, jakie dobro ma czynić? To zyleży. ~ 
azanaę ma kr61, inną ma - biedak, inną -
wieśniak. Szanse są rozmaite, ale dobro6 taka 
:Bama. Katdej istocie wcielonej towarzyszy 
głos sumienia wzywający do czynu. Motna ohrba 
powiedzieć, te głos ów jest głose• b.1stori1 . 
europejskiego człowieczeństwa. Ogłasza, te 
nfeczyote sumienia są udziałem nie tylko tyoh, 
którzy nio nie · czynią. Ci umierają, zanim aię 
11rodsil1. Sumienie wzywające do czynu 
wyprowadza naszą historię z okresu dziecięctwa, 
w której wszyscy są tylko ""'Ykonawoami najwył
szych mocy•. Chroni on przed ke.taotro!ą, 
bowiem katastrofa nie polega na tym, że jedni 
czynią zło, a inni dobro, ale na tym, te ~edni 
czynlą zło, a inni nic nie czynią. 

Teatr odpowiedzialności jest więc czymś 
więcej niż samą grą, jest tym, co naprawdę. 
Jest istnieniem wyetawlonym na ocalenie 
lub zgubę. 

Ks. Józef Tischner 

Grzeszniku 
Bez liku: 
Ach, griech, grzech 
Nie Óllliech, śmiech! 

Swier6 m&.tula 
Jako dula 
Jut na. nosie, 
Dbajże o się 

G:rzeezuiku 
Indyku 
Nad~ty 

Pr11ek) ęty. 



Stul ogona, 
By zbawiona 
Była dusza 

Ciała tusza 

Od szlagi 

Czy plagi 

śmiertelnej 

Piekielnej. 

Prawda r adzi, 

Pycha wadzi: 

Ta ołl!mera 

Luci pera 

ZnUyła, 

W'•rąciła 

W ł: ez rz ek i 

Na wieki. 

Śtnier-5 ba bula 

J ak cybula 

ł.zy wyciska 

Gdy pr zyciska, 
Twa główka 

Malcówka 

Nie boli 

W swej woli. 

Śmierć ma c ocha , 

Kt o grzech kocha 
Z koay a Lali 

Wałkiem wa l i 

Z miłości 

U kości 

Wylazą 

Z urazą. 

śmierć matLLla 
Nas przyt ula 

Głaszcze, wabi, 
Nim 11adłabi, 

Grzeszniku I 

W kąciku 
Nteślicr.nie, 

Publicznie 

Smierć matu.la 
Usta etu.la 
W gardle kością, 
Stawa ością. 
Co 11a, tka, 
Ta watka, 
Nio nie ma, 

Ta mama, 
Nio i tobie nie da w grobie, 
Ka jej łonie spocznie•• sobie. / ••• / 

Smlerć mylliw~eo, 

Młodaik, siwiec, · 
Be• harapu. 
Oapu, łapu 
Os•o•wany, 
ZBzarpany 
Wnet 3-..knh, 
I attknie. 



Jednym ciągi em 
Koey drągiem 
Sięga pana 
I Iwana, 
W łeb wali, 
Obali, 
Nim zgubi, 
Naozub1. 
śmierć ślepucha, 
Koło ucha 
śmiało chodzi, 
Wielu zwodzi. 
Gdy wiwat 

Czyli lat 
Życzawy, 

Pomr::.;,my. 

X Jóuf BAKA 

•uwaga prawdy z rozrywką" 
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Powściągnij swój 
j ęzyk od złego, 

a wargi twoje od 
słów podstępnych. 

Odstąp od zł ego. 

Czyń dobro. 
Szukaj pokoju. 
I dź za nim. 

Ps. 34 To, oo w porówuaniu świata i teatru ultrywał 

lald'eron, najłatwie j o tlczytać z 11 EJ, 'GRAN '.!'EATRO 

>EL MU N DOR: t ekstu , który będąc al e gor.vczn 

iykładem Cal d eronowald e j me tafi zyki , jest je<l.no

: z eśnie - bo można i tak to auto eac:·amental 

1dczyta.ć - wykład em zasad organ i :mjącyoh wE:.1yat

:i• ltomedie tego drama t ruga. Swiat, tyle mówi 

lW)I tytuł - jest teatrem. Nie je~t podobny do 

;eatru 1 n:i.e nal eży go do t eatru porównyw;.ić , 

fest, właśni e jest teatrem. Jes t z t. ent1·em 
;ożeamy , A jtJot t ożeruuy, ponieważ życie 111dzkie 



- ze ewej istoty - nie jest ze sobą tożeame. 
J eet .grą, spelctaklem, przedfltawieni em: "'l'orla 
la vi da repreeen·tationes ee", powia da Autor 
w "EL GRAN TEATRO DEL MUNDO•, i myśl ta, 
w różnorodnych sformułowaniach, wielokrotnie 
powtarza eię w tekście. "Toda la vida humana 11 1 

c złowiek, każdy . człowiek pr zyc.hodz1 na świat 
po to, żeby graó, i nie· może pozbyć eię roli, 
kt9ra została mu przeznaczona. 1'YJD, kto alego
rycznym postaciom w Calderonowekim aut o 
aaoramental ~yznacza role, jest Autor, czyli 
Bóg. Autor, oczywiście nie gra• to inni grają 
dl a niego i dzięki niemu, a on eam dla siebie 
jest j edynym Wi~zem tego .spektaklu, który eam 
dla eiebie reżyseruje. Tak przynajmniej mogłoby 
eię wyda ać . Ale jesteśmy przecież w teatrze, 
i to w t eatrze Calderona. B6g Calderona nie 
jest poza życiem: jeet międ~y ludźmi. A będąo 
mi ędzy lud:i.10i, bawi się z nimi w teatr, czyli 
w. życie. A więc i on 6ra - gra rolę Reżyaera 
i rolę Widza - ~ to tylko różni go od wywoływa.
nych przezeń na scen~ postaci, ż e gra rolę, 
którą eam sobie wybrał. One, t e alegoryczne 
postaci 11 "EL GRAN 'l'EATRO Dl!:L MUNDO• graj!\ 
na tomiast role, które zostały i m narzucone 
przez Reżysera. Grają więo to, oo grać mua:ioą. 

Hermosaura, czyli Piękno, mówi tut przed 

przyjęciem roli z rąk Autora: 

pero ei hac.ia el mundo vamoe 
todos a repreaentar 
los papelee puedee dar, 
pUes en aquea t a ocaeión 
no tenemoe ele oiÓn 
para haberloe de tomar. 

Na co Autor odpowiada! 

Pero yo, Autor soberano 
ee bien papel hara 
wejor cada wio: asi va 
repartiendolos mi mano. 

Tak zdeterminowane, postaci pojawia jqoe eię 
na scenie wielkiego teatru świata mają tylko 
jedną rolę do odegrania: i po~a .ą rolą niczego 
już nie mają. "Todoe in.fo1:mee noe vemos", 
powiada Kr61 ·przed ot rzymaniem z r qk Autora 
roli Króla . I powiada j eezcze: 

So?la aqueete polvo, puea, 
para que r epreoentemoe. 

Ale ozlowiekowi, ekaz~emu na granie od 
kolebki do gr obu t e j jedn ej r oli, któr a 
została wu przeznaczona 1 poza tą rol~ b~dące~u 

tyl ko bezkształtem - "inf or rnea nos veruoa " -
i tylk.o nieożywi oną garstką prochu, a wię c , 



1D6wiit:o inaou3, będ\Oemu tylko rolą, i niosya 
witoej, dane jeat jednak coś, oo jakby go 
oddsielało od granej prseaeń roli, czyli od 

, siebie eamego. Dana mu jest św1adomoś6, &e 
67je i *• jego &7oie jest gr..,. 
Autor a6wia 

/ ••• / en aoto tm;i. aingula 
aquello •• representar 
aunque pienaen que ea TiTi. 

O tak, bardso osobliwym, bardso dai...n;ya 
aktem 3e1t naase tycie. / ••• /W taj~osej 
tołeaaośoi 'el aer' i 'el papel' 1 bytu 1 roli, 
'*epreaentar' i 'TiTir', prsedatawienia 
1 67oia - w to•aamośoi tego, oo-nie l»ę41lo 
'°&aam.e, •aza•em jest toiaame - uk:r;ywa •it, 
tyle mówi naa Oalderon, niepoohwy~ i 
niepojtta - bo jakte pojit:d n1eto6&111111\ 
totaamo86 - tajemnioaa istota tycia. 

J.M.R;ymk1.w1011 •Ludzie dwoiści• 
/w/ •Prob11117 Polskiego Jtomantysmu•, seria J, 
Oaaolineua, 1981. 

• 

GRAJ: DOBRZE R~ 

OTO CEL TWÓJ GŁÓWNY 

Calderon 



AUTO SACRAM.ENTAL odfliana AUTO,, 
hiszpańskiego typu teatru misteryjnego, 
adr~sow~a do najszerszych kręg6w odbiorc6w. 
Au to saoramental, grany w ramach uroczystości 
Bożego Ciała, podejmował wątki euohar;ystyozne. 
Teks t auto był jednoaktową sztuką: główną, 
alP.eoryczną cr. ęść"- poprzedzał prolog /loa/ 
1 int ennedium; spektakl rozpoczynała i końcr.y

ła muzyka. Dzięki widowiskowej oprawie teatral-
nej i elementom roaryiirkowym au-t;oa 
włączały się - w naturalny sposób 
radosnego świętowania, za~howująo 

sens symboliczny i dylfaktyczny. 

sacramentale11 
' . 
- w atcos!erę 
swój istotny 

Aut os poja'Wily się w XVI wieku, rozwijając 
tradycję. średniowiecznego tea't:rtl religijnego 
/mistery jnego 1 moralitetowego/. 
Naj wspanial szym okresem rozkwitu autoe był 
_wiek XVII - dzięki Calderonowi i Lope de Vedze. 
•wielki teatr świata• /1633/"zemyka średniowiecz
ną tradycję dramatu liturgicznego, Uświetniając 
ją nowośytną_ koncepcją 'teatru w teatrze'• 
/A. V.Praz/. 

/Opracowano na podstawie uwag o autos 
z. Karcr.ewskiej.,.Markiewicz: •Calderon 
de la Barca - profile•, WP 1370/ 

ł. LE(JOHIA - motyw, zespół uwtyw.5w lub ca1ość 
kompozycji, k.tóre po~a zr.aczeniem do&::. ownym 
i bez1)ośr eau1o pr11edstawionym ~1 a ją j eazcze 
inne, ultry t e , domyślne; zwan e ale~o ry c znYlJI, 

możliwe do j eJnozoaczner,o odczytania poprzez _ 
ustalone octpowiedni U , f\rnkcjonu,jące w tradycji 
11 teracld ej, kulturalnej, r eli gi j nej 1 tp. 
Skonwenc jon al izowany charakter i:iJ. t:gorii od i:óż

nia ją od symbolu. Alegoria oz1u1czs najczęóoiołj 
pojęnia abe~rakcy jne - w fonnie zwy sł owej, 

zazwyo:.i:aj 11a pomocą uj ęć personJfikujący~b. 

W atarożytno:foi alegoria była jedną z figur 
retoryaaoych. 
Estetyka at edlliowieczna zabsolutyzowała 

alegoryczny sposób przed stawia11ia - zgodnie 
• og6lnofi l ozoticznym przekonaniem, te 
wezyatko, co zmysłowe, jawne 1 lud11:kie 
ma o tyle sens 1 wartość, o ile wsknzuje 
na to, oo ponaJzmyułowa 1 boskie. 

/Opracowano na potlBtawie hasła "alegoria" 
- •sło9Ilik terni i nów li t:.o rackich •, · 
OssolineWll, 1976/ 



I JÓZEF BAKA /1707 - 1"(80/. - poeta późntigo 
baroku, jezuita, kaznodzieja m.in. Dractwa 
Dobrej Ślihroi w Wilnie. Autor •uwag r6żnycb 
rzeczy oetateoznych• i •Uwag śmierci niechyb
nej", wydanych :tąoznie w abiorze •uwag rzeczy 
oetatecanyoh 1 ałoóci grzechowej• /1766, Wilno/ 
oraz . •Naboieństwa codziennego cbrze~cijańskie
go•. Jego twórc10'6 1umawana px·Hz jednych 
krytyków ~a prz:yklad grafomaństwa, przez 
innych jest wysoko ceniona: 

U.ROL ESTREICHER: •Baka nie anany w oryginale 
plącze ei~ nie wiedzie6 oaewu po historiach 
literatury naszej, bo ani osnową wierszy nie 
zasługuje na to, ani autorstwo nie dowied1ione.• 

JÓZEF IGNAOY KRASZEWSKI s •Naee wiek Bl!lyde·rekl 
wid&ial w nim tylko koll\ce w ocr;y formy, 11ie , 
po1na? si, na myślaoh, dlatęgo, te je śmieszny 
strój okrywał.• -

IGNACY CHRZANOWSKI1 • ••• wi er sze a la Baka 

omaczają wiersze głupie, 1 słusznie.• 

ALEKSANDER WJ.TJ •Na co nam, Polakom, 
Sartre~y i Becketty, kiedy mamy ka. Bak~. 
Mówi' to oal:kiem powatnie~• 

/Oytaty zaczerpni~to ze •wet~pu• Antoniego 
Czyta i Aleksandra Nt>.w1>reckiego do wydania 
•po~zji• X Józefa Baki, PIW 1986/ 
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Hansa Ilolbeina z cyklu •Taniec śmierci" 
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