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może ja śnię i śniq wszyscy 
i to sen jest tylko we śnie 

wszystko śnione ze snu wszystko 
suknia ma tkana ze snu 

i ten pałac i ten teatr 
no to śnijmy. śnijmy wszyscy 
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CALDERON 

Don Pedro Calderón de la Barca Henao de la Barreda y Riano 
urodził się 17 stycznia 1600 roku w Madrycie jako syn sekretarza 
Rady Skarbu, don Diega Calderona de la Barki i doni Marii Henao 
y Riano. Dzieciństwo spędzał przemiennie, wędrując za dworem 
królewskim: w Madrycie i w Valladolid. Początkowo uczył się 
w prywatnych szkołach, potem wstąpił do Co legio Imperial, prowa
dzonego w Madrycie przez Jezuitów. W wieku lat 10 stracił matkę, 
a w dwa lata później ciotkę, która zapisała mu dochody z ufundowa
nej przez siebie kapelanii przy kaplicy Św. Józefa kościoła San Sal
vador pod warunkiem, iż stanie się duchownym. Dlatego odbywał 
solidne studia z zakresu filozofii i teologii oraz prawa kanoniczego. 
W 1615 roku umarł jego ojciec. 

Kłopoty finansowe sprawiły, iż Pedro w 1620 roku przerwał stu
dia. W 1621 roku wdał się wraz z dwoma braćmi w awanturę, 
w wyniku której zginął pewien szlachcic. Wpłacone odszkodowa
nie pozwoliło uniknąć dochodzenia i Calderón przyjął służbę u don 
Bernardina Fernandeza de Velasco, konetabla Kastylii. Już jako 
dziecko zdobywał nagrody w konkursach poetyckich na utwory de
wocyjne, ale od czasu przejścia na służbę dworską zaczęła się po
ważna kariera literacka, którą wydatnie popierał wielki dramatopi
sarz Lope de Vega. W 1623 odbyła się premiera pierwszej komedii 
Amor, honory poder (Miłość, honor i władza). Młody Calderón utrzy
mywał szerokie kontakty ze światem towarzyskim i kulturalnym. 
Fantazyjny i buńczuczny charakter kazał młodemu poecie 
w pogoni za osobistym nieprzyjacielem wtargnąć do klasztoru sióstr 
trynitarek i naruszyć klauzurę mniszek. Dzięki protekcji królew
skiej i kilku grandów uniknął dosyć pewnej kary śmierci. Kilka lat 
spędził w wojsku walcząc m. in. z Francuzami. 

Po śmierci Lope de Vegi uznawany był za pierwszego dramato
pisarza Hiszpanii. Jego sztuki wystawiane były w królewskim te
atrze Filipa IV w Buen Retiro. 

Być może za sprawą wieku, bądź też po śmierci ukochanej ko
biety i ich syna, przyjął święcenia kapłańskie. Nadal jednak pisał 
wiele dramatów na zamówienie, w tym - intendenta teatru królew
skiego, choć władze kościelne niechętnie na to patrzyły. Dopiero 
śmierć króla Filipa IV w 1665 roku sprawiła, iż teatr stracił na zna
czeniu i był nawet postrzegany jako ognisko moralnego rozkładu. 
Calderón posłusznie spełniał dworskie powinności, ale starał się za
chować jak największy dystans do problemów doczesnych, poświę-
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cając się medytacjom. Zmarł w Madrycie·25 maja 1681 roku. 
Najliczniejszą grupę jego dramatów stanowią komedie "opoń

czy i szpady" o tematyce obyczajowej, wzbogaconej wątkami awan
turniczymi i przygodowymi. Komedie te, bliskie twórczości Lope 
de Vegi, mają też cechy zbliżające je również do utworów Tirso de 
Maliny. Często pojawiają się tutaj przebieranki, rozpoznania, jest 
wiele elementów nieprawdopodobnych, a wszystko obleczone iro
nicznym uśmiechem. (Wszystko w swoim czasie Nauczyciel tańca 
Zakochany duch, Czary bez czarów). ' ' 

Wydźwięk moralizatorski mają tzw. komedie przykładne, w któ
rych znacznie wyraźniejszy jest obraz satyryczny, odwołujący się 
do realiów obyczajowych (Kobielo, płacz, a zwyciężysz, Ostrożnie 

z cichą wodą, Nie igrać z miłością i ważna dla nas komedia Pani 
i służąca). Pojawia się tutaj popularny w literaturze hiszpańskiej typ 
bohatera - Gracioso, czyli błaznujący wesołek. 

Wokół problemów honoru krążą tragedie Calderona, nazywane 
też 11 dramatami namiętności 11 • Są wśród nich arcydzieła: Alkad z Za
lamei, Lekarz swego honoru. 

Miejsce w gronie największych pisarzy świata dają Calderonowi 
jednak dramaty filozoficzne, a szczególnie arcydzieła: Życie jest snem 
i Książę niezłomny (ten drugi utwór zaliczany jest też do dramatów 
religijnych; w Polsce zajmuje wyjątkowe miejsce dzięki kongenial
nemu przekładowi Juliusza Słowackiego). 

Osobne miejsce zajmują autosy, czyli sceny dramatyczne zwią
zane ze świętami kościelnymi, najczęściej Bożym Ciałem. W Wiel
kim teatrze świata Calderón przedstawia na sposób teologiczny -
używając konwencji 11 teatru w teatrze 11 

- losy człowieka od narodzin 
po śmierć. Na końcu zjawiają się upersonifikowane: Śmierć i Sąd. 

Calderón tworzył dla dwóch teatrów: corrales, hiszpańskiej sce
ny ludowej pod gołym niebem, budowanej w zagrodach zajazdów 
i oberż, a później na podwórkach domów, gdzie spektakle odbywa
ły się w ostrym świetle południowego słońca - oraz dla barokowej 
sceny w pałacu królewskim w Buen Retiro, której tylne drzwi wpraw
dzie otwierały się na piękny ogród, ale sarna scena oświetlona była 
sztucznym światłem, dającym charakterystyczny dla baroku efekt 
światłocienia . W tym drugim teatrze wszystko rozgrywało się na 
pograniczu rzeczywistości, radosna jasność mieszała się 
z tajemniczą ciemnością. To przechodzenie z jednej strony na dru
gą oddawało istotę ludzkiego życia, również balansującego na po
graniczu światów: doczesnego i wiecznego. 
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kładę białe płótno VN 
by mi wyschło w słońcu 

wykąp ty się ze mną 
w tym strumieniu rwącym 

ja się nie wykąpię 
bo ty jesteś chłopcem 

połóż ty się przy mnie 
jak to płótno twoje 

ja się nie położę 
bo się ciebie boję 
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Don Pedro Calderón de la Barca 

Imitował 

] arosław Marek Rymkiewicz 

DIANA, księżniczka mantuańska - IWONA FORNALCZVK 

ROBERTO, syn księcia Parmy- GRZEGORZ WIDERA 

FLORA, kuzynka księcia Parmy - RYSZARDA CELIŃSKA 

FISBERTO, książę mediolański - PIOTR ZAWADZKI 

KSIA,ŻĘ PARMY - ZBIGNIEW LERACZVK 

I.AURA, służąca Diany- ELŻBIETA LASKIEWICZ 

SILVIA, służąca Flory- VIOLETTAZĄJĄC 

LISARDO, służący Roberto -ANDRZEJ ROZMUS 

FABIO, ogrodnik - STANISŁAW SKRZYŃSKI 

MAYORDOMUS -TOMASZ ZARÓD 

GŁOS - ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

oraz 

GILETA - KRYS1YNA GAWROŃSKA 

PEROTE - WOJCIECH LEŚNIAK 
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Reżyseria: 

ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

Scenografia: 

BARBARA PTAK 

Muzyka: 

HENRYK JABŁOŃSKI 

Ruch sceniczny: 

HENRYK KONWIŃSKI 

Asystent reżysera: 

Zbigniew Leraczyk 

Inspicjent: 

Ryszard Grochowina 

Suflerka: 

Renata Goliasz 



Jarosław Marek Rymkiewicz 

U rodzony w 1935 roku w Warszawie dramatopisarz, poeta, tłu
macz, lrrytyk i historyk literatury. Jego debiutem był zbiór wierszy 
Konwencje. W kolejnych tomach poetyckich dał się poznać jako 
przedstawiciel tendencji klasycystycznych. Jako tłumacz swoje za
interesowania skupił na poezji anglosaskiej (m. in. Eliota, co miało 
duży wpływ na jego poglądy literackie), rosyjskie i oczywiście hisz
pańskie. Uważany jest za przedstawiciela neoklasycyzmu w poezji. 
Swoje poglądy wyłożył w zbiorze szkiców Czym jest klasycyzm, oraz 
w rozprawach: Czym jest klasycyzm (w teatrze) i Co to jest imitacja. 
Wykorzystał tutaj koncepcję czasu wpisanego w koło i wynikające z 
niej założenie o współistnieniu w jednym planie czasowym dzieł li
terackich powstałych w różnych latach. Interesują go problemy me
tafizyczne i egzystencjalne. Chętnie sięga do symboliki snu 
i jawy. Widoczne jest to szczególnie w tragifarsie Król Mięsopust 
(1970), także w farsie bulwarowej Porwanie Europy (1971), oraz w 
parafrazach - lub jak sam je nazywa: imitacjach - dramatów Caldero
na: Życie jest snem (1969) i Księżniczka na opak wywrócona (1973) . 
Z tradycjami romantycznymi koresponduje w sztukach: Ułani (1975) 
i Dwór nad Narwią (1979). Jest znakomitym eseistą, w nowatorski 
sposób patrzącym na sylwetkę i twórczość największego polskiego 
komediopisarza -Aleksander Fredro jest w złym humorze (1979) . 

„ 

„ 

Odtlumacza 

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 przypad
kach posłużyłem się pomysłami i kwestiami z wersji pierwszej. 
Z El acaso y el error wyjąłem m. in. wersy, które posłużyły mi do 
zbudowania monologu Gile ty w akcie III (czy to sen jest czy to jawa). 
Symbole erotyczne (szafa, skrzynia etc), które w pierwszych swo
ich kwestiach wyliczają Perote i Gileta, przepisałem, oczywiście, ze 
Wstępu do psychoanalizy S. Freuda. W piosence Perote i Giłety, któ
rą wstawiłem do aktu I, rozbudowałem motyw pojawiający się m. 
in. w hiszpańskiej romancy Mi zagala sus panos enjuga y tuerce, 
pochodzącej ze zbioru wbertino amoroso (rok 1618) . Opis obrazu 
pasterskiego (Perote, akt O jest parafrazą T S. Eliota. Kwestia, któ
rą wypowiada Roberto w akcie III (babo pełna wszelkich jadów), jest 
skonstruowana z elementów wiersza Daniela Naborowskiego 
Do złej baby. W opisach \vyglądu Giłety posłużyłem się też kilka
krotnie ułamkami z wierszy]. A Morsztyna. Drugi monolog Gilety 
z aktu III (Może śni się może nie śni) jest swobodną imitacją wielkie
go monologu księcia Segismundo kończącego II akt La, vida es 
sueno (Es verdad, pues reprimanos). Resztę przetłumaczyłem 
z Calderona lub sam napisałem. 

Mój tytuł jest wzorowany na tytule, który S. Pigoń nadał po
chodzącemu z roku 1663 intermedium ks. Deodata Nersesowicza (?): 
Świat na opak wywrócony. 

Wszelkie kwestie a parte ujęte zostały w nawiasy. 

J.M.R. 



lecz coś sobie przypominam 
ja to wszystko gdzieś widziałam 
gdzieś w t~atrze pewien ksiqżę 

stał na scenie mówił życie 
jest snem tylko jest snem całe 

ale może mi się śniło 
byłeś ksiqżę może byłeś 

snem jest teatr snem jest życie 
no to śnijmy ksiqżę śnijmy 
byle ładnie nam się śniło 



Bieńkowski 
Autoryzowany Dealer 

Dziat Promocji i Marketingu Teatru 
(1-p. wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zaktadów pracy 

i szkót na bilety zbiorowe 
i abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 -15.00, 
tel. 66-11-27 

Kasa Teatru czynna: we wtorki, 
środy i czwartki 

w godz. 9.00 - 13.00, 
w piątki 

w godz. 15.00 - 19.00, 
w soboty i niedziele 

w godz. 15.00 - 18.00. 
Tel. 66-11-27 

Wydawnictwo Teatru Zagt~b ia 

w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Pawet Gabara 

Opracowanie graficzne: 
Mariusz Mruczek 

W programie wykorzystano fragmenty sztuki 
Księżniczka na opak wywrócona 

w imitacji Jarosława Marka Rymkiewicza. 




