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EW A PANKIEWICZ 

PEDRO CALDERON DE LA BARCA, a właściwie - Don Pedro Calderon 
de la Barca Henao. de _la Barreda y Riano. Co za nazwisko! - pomyślą Pań
~two, chcąc zapam1ętac j.e po ob~j~z.eniu dzisiejszego spektaklu. Ze pamiętać 
Je wa_rto - to pewn_e .- Jego ':"łasc1~1el wspaniałe zapisał się bowiem w boga
ty~h. 1 barwnych dz1~Jac? sweJ epoki! a. co więcej - w całej historii europej
~k1eJ sce~y! w złote~ księdze europeJskiej kultury. Czy uczyniliśmy wszystko 
1 w~ włas~1wy. sp~sob, by surowy nasz spectator zachował je w pamięci 
wdz1_ę_czneJ,. teJ ktora jest szacunkiem i sympatią zarazem _ nie nam 0 tym 
sądzie ... Mmemamy _tylko, iż widzowie wybaczą nam błędy „wiedząc, że sercom 
szlachetnym przystoi to wybaczenie". 
Pe~ro C:ald~ron de la Barca ... Cóż za osobowość! Cóż za biografia! Poeta sce

n!, bitny zołmerz. ~orliwy kapłan ... Syn pochodzącego z drobnej szlachty urzed
m~a.' '.'cudowne _dziecko'', gł~dki dworak, ulubieniec królów, jeden z najprzys
toJ~l~Jszych męzczyz1._1 e~ok1, drogi sercom niewieścim hiszpański bard, który 
na."!P1erw. Pr.agnął hyc miły Muzom, potem - ojczyźnie, zaś od połowy swego 
b~Jnego zyc1a - Bogu. Płodny artysta, budzący tyleż zachwytów, co i sprzeci
wow. ~ednym sło'Yem - postać. wielce, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, koutro
wer~yJna, wywołuJą~a z.goła amb1walent~e odczucia i budząca sprzeczne opinie. 
Porown~wany z. w1elk1m Stratfordczyk1em, ale nazwany też „najwię'.;:szym 
z artystow zmamerowanych". Jeśli i Pai1stwu „Zycie jest snem" (jeden z dwu
stu ~rzeszło ~dworów, j_akie wyszły spod pióra tego artysty) wyda się dziełem 
~ylez fascynuJącym co. med~skon~łym, z~ak to_ będzie dla nas wszystkich, a więc 
1 dla Was, Drodzy_ W'.1dzow1e, widomy, ze zarowno sam utwór, jak i myśl jego 
autora są teatralme zywe, a zatem godne naszego wspólnego zainteresowania. 

Don .Ped~o Cald~ron de la Barca Hena.o de la Barreda y IRiano urodził się 
w otw1eraJącym siedemnaste stulecie 1600 roku w Madrycie. Jego ojciec był 
sekretarzem Izby Rady Finansów za panowania Filipa II i Filipa III. z dawna 
osiadła w Hiszpanii rodzina matki wywodziła się z Niderlandów. Po pięciol et
meJ nauce w kolegium jezuickim w Madrycie Calderon wstąpił na uniwersytet 
w Alcala, z __ kt~r.ego !IO roku przeniósł .się na uniwersytet w Salamance, by 
tam - wy~ozn1_aJąc się w na~ce - stu?10wać teologię scholostyczną, filozofię, 
~>rawo cywilne 1 prawo kanomczne. Koncząc studia w roku 1620 był już znany 
Ja~o au_tor ~ramatyczny - _d~b~ze. rozwij~jące się, niedawno „cudowne dziec
k? , ktore s1ede~ lat wczesmeJ (Jeszcze Jako trzynastolatek) zachwyciło swą 
pierwszą komedią zatytułowaną „Wóz Niebieski". Zaskarbiwszy sobie opinię 
dobrze zapowiadającego się poety młody Calderon po ukończeniu studiów 
~zęsto i chętnie stawał w szranki licznych turniejów poetyckich. Organizowano 
Je w Madrycie ku czci wielu świętych: Izydora, Teresy, Ignacego i Franciszka 
Ksawerego. Sonety i oktawy, które przedstawiał w tych konkursach Pedro 
Calderon de la Barca przynosiły mu uznanie i liczące się nagrody. Chwalił je 
publicznie sam Lope de Vega, o którego względy, najczęściej zresztą bezsku
tecznie, zabiegali wszyscy piszący. W latach 1625-1635 świetnie już wpisujący 
się w rytm życia artystycznego swej ojczyzny młody poeta pełni służbę woj
skową we Flandrii a potem w Lombardii. We Flandrii był świadkiem wizyty 
~J?ego. k~óJewicza (późniejszego króla Władysława IV) w obozie pod Bredą 
1 uw1eczmł Ją w dramacie „El sitio de Breda" („Oblężenie Bredy). Perspektywa 

kariery wojskowej nie była dla Calderona dość atrakcyjna, wybrał więc drogę 
wiodącą na Parnas. 

W roku 1635 został nadwornym dramaturgiem Filipa IV, który już w rok 
póiaiej mianuje go kawalerem zakonu św. Jakuba, co było wielkim zasz'czytem 
i rudką godnością. W roku 1649 sława królewskiego dramaturga sięga szczytu: 
Filip IV powierza mu zorganizowanie wielkich uroczystości dworskich z okazji 
swego ponownego małżeństwa i przybycia do Madrytu królowej Anny Marii 
Austriackiej. Calderon staje się wpływową osobistością, niepodzielnie decyduje 
o sprawach związanych ze sceną dworską i stale zaopatruje ją w doskonałe 
komedie. 

W roku 1651 Pedro Calderon de la Barca przyjmuje święcenia kapłańskie 
i wkrótce król nadaje mu stanowisko kapelana przy kaplicy królewskiej w 
Toledo, ale chcąc zawsze go mieć przy sobie rychło przenosi dramaturga -
kapłana do Madrytu i powierza mu funkcję kapelana honorowego. Następca 
tego łaskawego dla poety króla - Karol II nie udziela Calderonowi tak wiel
kiego poparcia, ale wielki dramaturg nadal tworzy dla teatrów dworskich i ko
ścielnych ciesząc się niezmienną popularnością i sławą w swej ojczyźnie. 

:!5 maja 1681 roku po długim i bujnym życiu Calderon umiera w Madrycie. 
Hiszpania okrywa się żałobą. Jej ukochanego poetę pochowano w madryckim 
kościele San Salvador, a po stu sześciedziesięciu latach przeniesiono jego 
szczątki do kościoła Matki Bożej d'Atocha. 

S'l:tuka, polityka, filozofia - oto, jakże z samej swej istoty rozlegle, podsta
wowe kręgi zainteresowań autora „Zycia ... ". Sztuka - przedstawienie, kreo
wanie rzeczywistości będącej w swym kształcie projekcją twórczej wyobraźni 
- jako temat i tworzywo dzieła teatralnego obecna jest w „Zyciu snem" w 
wątku inscenizowania przed Segismundem świata innego, niż ten, do którego 
przywykł i z którym się identyfikuje. 
Wątek ten ma rodowód starszy niż cała kultura europejska, a żywotny jest 

także i w polskiej dramaturgii różnych wieków. Polityka - od antyku po współ
czesność - zawsze obecna w dziełach scenicznych jako odwieczna siła moto
n·czna indywidualnych i zbiorowych działań człowieka - także i w sztuce 
Calderona jest i skutkiem i przyczyną zarazem. Stanowi w niej swoisty „modus 
vivendi" wszystkich i wszystkiego, co się w tej sztuce dzieje, wykreśla rytm 
toczących się w niej zdarzeń i precyzyjnie kształtuje charaktery postaci. Filo
zofia i tyle miejsca zajmujący w niej determinizm... Czyż na tych właśnie 
trzech domenach człowieczeństwa oparty dramat mógł okazać się mniej fascy
nujący? Cóż lepiej niż sceniczna synteza owych trzech tematów dowiedzie 
wielkości autora „Zycie snem"? Co skuteczniej, niż teatralne ich wykorzysta
nie w jednym, wielotworzywowym, a przecież organicznie spójnym dziele -
przekona nas o jego wyczuciu sceny, dramaturgicznym talencie i sprawności 
pióra? Co oprócz własnych naszych refleksji utwierdzi nas w mniemaniu 
o gl~bi rozważań Calderona? Czyż zresztą aż tak zapewniać się musimy o jego 
wielkości? Czyż nie zaświadcza o niej oryginalne dzieło mistrza? Dzieło żywe, 
wciąż na scenach świata obecne i własnym pięknem inspirujące tak szlachetnie, 
·i:e współczesny nam twórca - z chęci przyswojenia go polskiemu odbiorcy -
przetłumaczył je dając naszej scenie nie falsyfikat, ale szlachetną kopię naz
waną przezń „imitacją" ... O niej jednak, o Jarosława Marka Rymkiewicza 
teorii (i praktyce) „imitacji" przeczytają Państwo na innych stronach naszego 
wyclawnictwa. 



jeśli to sen 
jeśli wszystko z!1'1ienne i ulotne 
i wszystko na me 
kto 
chciałby wziąć to nic 
wiedząc że utraci 
to co niezmienne i wieczne 
niebiosa 

i tak ze wscystkim 
nasz piękny czas przeszły 
czy nie jest snem 
i czy jest ktoś . 
kto wspominając triumfy sprzed lat 
szczęście sprzed lat 
nie powiedziałby . . 
śniło mi się bez wątp1ema 

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

„Zycie jest snem", Dzień III 
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JAROSLA W MAREK RYMKIEWICZ 

( ... ) Teatr nie jest dziełem sztuki w czasie, bo w sztuce nic nie przcm1Ja i nic 
si ę nie starzeje, a wszystko jest równoczesne. Czas nie włada sztuką, bo 11Ztuka 
włada czasem. A to znaczy sztuka tworzy i kształtuje czas, i czas jest dziełem 
sztuki . Istnieje, bo istnieje sztuka. Jest dziełem człowieczym - dziełem, więc 
fikcją naszego umysłu (umysłu kolektywnego) - a przemiany czasu, odpł:rwy 
i przypływy, ruch wstecz i ruch naprzód, gwarantowane są przez nasze dzieła, 
czyli przez skłonności naszego umysłu. A przeto: czas jest w teatrze, a nie teatr 
w czasie. Czas jest w życiu (nie ponad życiem, ale w życiu i przez życie nasze 
ożywiony), a teatr jest w swojej istocie najgłębszej tożsamy z życiem. I tylko 
ci, którzy by teatr chcieli mieć każdego dnia nowym i każdego dnia innym, 
uważają, że teatr jest dziełem sztuki w czasie, a więc dziełem , które umiera: 
bo płowieją dekoracje, drą się i strzępią kostiumy, gasną reflektory, umierają 
aktorzy i widzowie. To prawda, teatr wydaje się - może się wydawać - two
rem niszczonym przez czas, bo przedstawienie zaczyna się i kończy, a między 
początkiem i końcem upływa pewien czas. A więc, pozornie przedstawienie 
stając się, ginie. Ale przedstawienie nie kończy się wtedy, gdy opada kurtyna. 
I nie dlatego, że trwa w pamięci widzów, ale dlatego, że tworzy swój czas (nasz 
czas), a tworząc czas, staje się niezniszczalnym elementem niezniszczalnego 
dzieła: kultury. A jeśli czas jest dziełem teatru i teatr nic niszczeje w czasie, 
to wszystko, co było niegdyś teatrem , jest współczesne temu, co jest i eo będzie 
teatrem. A to znaczy: scena elżbietańska i scena wioska nie zapadły się w ni
cość i współtworzą daną nam dziś i określoną dziś przez nas przestrzeń scenicz
ną. I znaczy to: wieczne postaci tragedii i komedii - wzgardzona kochanka 
ezy błazen gubiący spodnie na scenie - nie zapadły się w nicość. bo w inne 
kostiumy przebrane grają swoje role w naszym życiu i nie ma powodu wypę
dzać ich za kulisy. I znaczy to: Arystoteles jest naszym współczesnym i trzeba 
raz jeszcze przemyśleć sprawę świętych reguł i sprawę trzech jedności, bo 
niegdyś służyły one dobrze kształtowaniu dzieła teatralnego ku „miłej" przy
jemności widza. O tym nie chcą pamiętać - o tym nie chcą nawet wiedzieć '
ci, którzy rządzą dziś w teatrze. Mieszka w nich duch romantyczny łaknący 
nieustającej przemiany. Chcą wciąż burzyć i wciąż tworzyć od nowa. Prag"nęli
by zapomnieć o przeszłości i pragnęliby uczynić teatr czymś innym, niż był 
'Zawsze. Ale pragnąc tego, nie wiedzą, że oddają teatr i siebie: ale mniejsza 
o nich, niech giną, gdy chcą - we władanie czasowi i stają się niewolnikami 
czasu. Nie wiedzą, że są po stronie śmierci, a przeciw życiu. Niech będzie, na
piszę patetycznie: przeciw życiu wiecznemu w sztuce. Ale może - stając po 
stronie śmierci - mają przecież rację? Bo czy rzeczyWiście czas nie niszczy 
teatru? ( ... ) Aktorom (reżyserom, przedstawieniom, teatrowi) ta jest więc dana 
- ta może być dana - nieśmiertelność: wieczna obecność w tworzonych na 
scenie - ze słów, ciała i kostiumów - archetypicznych, więc nieśmiertelnych, 
postaci scenicznych. Ale że jest to nieśmiertelność polegająca na uczestnictwie, 
trzeba ją sobie wywalczyć - uczestnicząc. A uczestniczyć to znaczy dochować 
wierności o-wym wiecznie żywym i wiecznie się wcielającym archetypicznym 
postaciom, a więc tym, którzy niegdyś te postacie dla innych uobecniali, a pr:i:ez 
to stawali się cząstką ich życia wiecznego ( ..• ) 

Teatr, który nie niszczeje w czasie, bo tworzy czas i włada czasem jest więę -
musi więc być - teatrem pamiętającym o przeszłości i przeszłość tę czynią
cym swoją teraźniejszością. Czy pisząc, że przestrzeń sceny neapoliłańskił'j jest 
tożsama z naszą przestrzenią sceniczną, namawiam do budowania sceny w 
taki sposób, by przypominała ona jakąś scenę - o, ubogi nasz języku - czasu 
minionego? ( ... ) Więc przede wszystkim: nikogo do niczego nie namawiam, bo 
ludzi teatru nie warto dziś do niczego namawiać. Oni, gardzący szczerze i słusz
nie tymi, których nie uważają za fachwców (ten kult fachowości w teatrze, któ
ry juź nie chce być teatrem, bardzo jest zabawny), więc oni i tak przecież 
wiedzą lepiej, czego chcą. A chcą zniszczyć teatr. Niechże więc zniszczą. Nim 
jednak to uczynią, wolno nam jeszcze marzyć o teatrze, który - dochowując 
wierności artystotełiańskiej zasadzie przedstawiania - dochowałby wierności 
życiu, czyli kulturze. Ale nie mógłby to być teatr stylizatorów, posługujący się 
wzorami czasu przeszłego tylko po to, by wzory te, ku zabawie współczesnych , 
na chwilę wydobyć z zapomnienia. Nie chodzi więc o to, by nasza przestrzeń 
sceniczna była kształtowana na wzór jakiejś przestrzeni czasu minionego i by 
tę minioną przestrzeń na pamięć nam przywodziła ( .... ). 

Nie reanimowane wzory czasu przeszłego, a życie nasze - tożsame z kulturą 
naszą, czyli z życiem łudzi epok minionych - powinno więc być istotną treścią 
teatru dochowującego wierności zasadzie przedstawienia. I t ylko w takim te 
at rze - w teatrze, który przeszłość utożsamiłby z teraźniejszością, a więc w 
którym przestrzeń sceniczna, będąc przestrzenią czasu minionego, byłaby jed
nocześnie przestrzenią tu i teraz kształtowaną - mogłaby rozegrać się wieczna 
komedia naszego człowieczeństwa ... 

Dialog , 1970 



JULIUSZ CYPERLING 

Co to jest imitacja? 

Dzieje teorii tłumaczeń sięgają czasów odległych. Dokładniej i szerzej zaczęto 
o nich mówić wtedy, gdy łacina przestała być językiem europejskiej knłłu.ry, 

czyli w okresie renesensu. Wówczas też wytworzyły się dwa przeciwsławne 
poglądy dotyczące tego problemu. Według pierwszego należało tłumaczyć dzie
ła możliwie wiernie. Zwolennikami odmiennej teorii byli przede wszystkim 
poeci, historycy i moraliści, którzy uważali, że z dziel tłumaczonych należY 
brać to, co się uważa za piękne czy pożyteczne i przenosić do utworu własnego 
z całkowitą swobodą. Mówiąc inaczej utwór tłumaczony miał być tylko zbio
rem pomysłów do wykorzystania. Tak więc skróty, dodatki, nawet zmiany 
myśli autora uważano za prawo tłumacza. 
Nowożytne pojęcie wierności przekładu, oddając możliwie dokładnie i do

skonale to, co niepowtarzalne, odmienne, właściwe tylko danej literaturze, 
autorowi czy dziełu, wytworzyło się dopiero w wieku XIX. 

* * • 
Imitacja w pojęciu Jarosława Marka Rymkiewicza łączy w sobie przekład 

„z epoki na epokę", ale równocześnie zwraca uwagę na inność, wyjątkowość, 
odmienność i niepowtarzalność danego dzieła. Stara się ocalić z niego to, co 
ogólnoludzkie i wieczne. 

Aby zrozumieć różnicę między tłumaczeniem w przyjętym tego słowa zna
czeniu a imitacją, trzeba najpierw - mówi Rymkiewicz - odpowiedzieć na 
pytanie: jaki jest stosunek tłumacza i oryginału, który stal się powodem pow
stania tłumaczenia. Zdaniem imitatora Calderona nie może byti żadnego sto
sunku, bowiem „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 ory
ginału z nim identyczną". Z tego wynika, iż los tłumaczenia winien być taki 
sam jak i oryginału. A więc gdy tłumaczone dzieło zostało zniszczone przez 
czas, to i tłumaczenie, które powstaje, musi być równie zniszczone przez czas. 

J. M. Rymkiewicz uważa, że tłumacz pragnący dochować wierności językowi, 
realiom psychologii, symbolom czasu, w którYm dzieło to powstało. W ten spo
sób dokonane tłumaczenie, będzie spełniać rolę jedynie świadectwa minionego 
okresu, będzie więc tylko informować o przeszłości. A to jest bardzo dużo, ale 
i bardzo mało. Najistotniejsza bowiem dla twórcy winna być „powinność prze
kształcania faktów kulturowych zaistniałych w czasie w fakty, istniejące poza 
czasem, wiecznie tu i wiecznie teraz i zawsze tyle samo znaczące". Powinności 
te dopełnić można jedynie wtedy, gdy uczyni się język czasu minionego języ
kiem naszego „wiecznego teraz". Jeśli więc nP. traktujemy Calderona - uważa 
Rymkiewicz - jako pisarza obecnego dla nas tu i teraz, to bohater jego dra
matu, książę Segismundo, powinien mówić językiem wieku siedemnaatego, 
który byłby jednocześnie językiem naszej epoki. Nie znaczy to jednak, aby 
należało dzieło tłumaczone uwspółcześniać, bo „aktualizacja rodzi się z pogar
dy do przeszłości, przekonania, że dzieła czasu minionego wymagają nieustan
nych przeróbek i poprawek, by mogły zostać przyjęte i zrozumiale przez ludzi 
innego czasu". 

Imitacja wynika więc z przeświadczenia, że ułwory powstałe w prze11złeści 
nie wymagają uwspółcześnienia, ponieważ są równocześnie utworami czasu te-

razmeJszego. Tak więc imitacja w rozumieniu Rymkiewicza nie jest próbą:. 
powtórzenia oryginalu, ale jego odtworzeniem. 

W pełni swój talent imitatora ukazał Jarosław Marek Rymkiewicz „odtwa
rzając" dramaty Calderona. Dlaczego wybrał właśnie tego autora, nic wiemy. 
należy jednak przypuszczać, że utwory jego ponawia przede wszystkim dla 
·walorów wicku XVII. W tym czasie w kulturze całej Europy zaczęły się sta
piać dwa systemy rozumienia świata, dwa systemy wartości: chrześcijański 
i antyczny. Podobnie jak poeta wieku XVII postępuje twórca współczesny. 
I on bowiem musi posługiwać się stopem złożonym z różnych elementów. Tak 
jak poeta XVll wieku dziedziczy nie jeden, lecz kilka systemów mitologicz
nych. 

Odkrycia nowożytnej kultury wskazują na powiązania między barokową kon
cepcją świata a współczesnością. Jednocześnie udowadniają, że na dzieła C~l
derona nie można patrzeć już oczami człowieka baroku. Stanowi to uzasad01e
nie twierdzenia J. M. Rymkiewicza, według którego ponowienie nie jest. 
tłumaczeniem. Dlatego też zapewne woli on robić imitacje zamiast wiernych 
przekładów. 

Życie jest snem" składa się z motywów literackich i tematów występują
cy0~h we współczesnej jak i znacznie wcześniejszej literaturze światowej. Są 
nimi: baśniowy motyw życia porównywam~g() do sim, motyw zamknięcia w 
ciemnicy, uśpienia za pomocą napoju nasennego, walki z przeznaczeniem. . 

Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza motyW snu. Sen u Calderona_ Jest 
kluczową metaforą pozwalającą uznać rzeczywistość . za ułud_ę •. Nasuwa się tu 
analo;;-ia między życiem - snem Calder'o~a a wspolczesnosc1ą. Jednym bo
wiem z podstawowych odkryć nowożytnej nauki było odkrycie przez Freuda. 
„życia - snu ludzkiego". Według tego znanego psychoanalityka człowiek obok 
świadomości posiada podświadomość, która najczęściej jawi się podczas. snu. 
Ona kieruje życiem i jest motywacją poczynań ludzkich. Pojęcie podświa.do
mości rozszerzone zostało przez Junga według którego życic psychiczne Jed
nostki obejmuje już nie tylko podświadomość osobistą, ale i złoża podświado
mości całego gatunku ludzkiego. 

Jak pisze Marta Piwińska o innym imitowanym przez Rymkiewicza dra~a
cie Calderona, a co można odnieść także i do dramatu „Życic jest snem", _kaz~y 
wątek, każda niemal scena brzmi nam dziesiątkami e_ch i zn_acz~ń, ~zyms: cos
my widzieli jakby, czytali, myśleli, co znamy w mewyrazneJ zbitce, Jak?Y 
eglądane we śnie, w pamięci powszechnej, w tradycji kulturalnej całej epoki". 

* * * 
Imitując dramaty Calderona zachował Rymkiewicz głó,yne .konturr fa~uły! 

akcję, konflikty i postacie. Uwypuklił jed?ak mot~y k1eruJące dz1ałamam1 
i przemianami bohaterów. Podteksty filozoficzne, ledwie zaznaczone pr~z Cal
derona wysunął na plan pierwszy, próbując odczytać je poprzez wspolc:iesne 
sysłemy filozoficzne a tak że wiedzę o człowieku i naturze, historii i obycza
jach narosłą od czasów autora „życie jest snem". 
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