


D~JTEK KLEM 
PEDRO CALDERÓ DE LA BA A 

ŻYCIE TO S~N 
LA VIDA ES SUENO 

PRZEKŁAD I ADAPTACJA: 
MARTA E:LOY CICHOCKA 



) 

ASTOLFO: 
RZADKCJ KIEDY 

.,,- I 

KŁAMIE · · · ROZBA, 
(~(J ZAPO · · IADA 

-
" IESZC~ZĘSC~IA: 
GCJRZE~J Z DOBRĄ 
PRZEPOWIEDNI , 
BCJ RZADKCJ KIEDY 
SIĘ SPRAWDZA. 

3 





6 

Wszyscy powinniśmy dbać o to, by nasze spo

leczeńscwo pozosuło poleczeń rwem, z krórego 

jesteśmy dumni, nie spoleczeńscwem jeJ.noscek, 

krórym odmawia się papierów, społeczeńsrwem 

bezdomnych, podejrLliwym wobec cm igramów, 

nie społeczeńsrwem, w którym kwe rionuje 

ię prawo do emerytury i zdobya.e powszech

nych ubezpieczer1, nie rym, w krórym media ą 

w rękach bogaczy. 

Ośmielają srę nam mówić, i.e pań rwo nie 

może jui podołać ko zrom tych oczekiwań oby

warelskich. Jakże może zabraknąć pieniędzy na 

uwale ulrzymanie zdobyc1y socjalnych dzisiaj, 

kiedy produkcja bogacrw· rak znacznie wzro la 
od czasu Wyzwolenia? ( ... )Może brakną' chyba 

tylko dlacego, l.e władza pieniądza ( ... ) nigdy 

nie była równie silna, bezczelna, egoisryczna 

wobec tych. któny jej służyli ( ... ). 

Banki, obecnie ~prywaLyzowam:, trosz zą si<; 

przedt: wszy rk1m o swoje własne dywidendy 

i o bardzo wysokie zarobki swoich zarządców, 

a nie o dobro ogółu. Rozdźwięk między naj

bogatszymi 1 najbiedniejszymi nigdy nie byl 

równie ogromny i nigdy ni zachęcano bar

dziej cnerg1crnie <lo pogoni za pieniędzmi i do 

konkun:ncji. Podstawowym morywem Ruchu 

Oporu było obun:enie. My, weterani ruchów 

oporu i sil walczących wolne) hancji, wzy

wamy młode pokolc:.nia, ab} ożywiłr. prLejęły 

d:dedzicrwo Ruchu Oporu i jego ideały. Mó

wimy im: przcjmijcil prowadzenie:, oburzajck 

się! Politycy. ekonomi 'ci, inrdc:kruali 'ci i ogół 

polecze1isrwa nie powinni się wycofywać ani 

dać s ię z.a.straszyć aktualnej mii;dzynarodowej 

dykcacurle rynków fina n owych, która zagub 

pokojowi i demokracji. (.„) anrc: nauczył nas, 

jak powicd7.ieć samemu ~obie: ,Jcsceś odpo

wiedzialny jako jednoscka". Było to przesłanie 

wolnościowe. Odpowiedzialno~ć c.:.?.lowieka, 

krórej nie może.: on pn:cn:ucić ani na władLę, 

an i na Boga. Pn:e1.:iwnic, należy się zaangażować 

w imię wojej własnej odpowiedzialności jako 

jedno tki ludzkiej. 

To prawda, powody do oburLenia mogą się 

dzh wydać mniej wyraźne, a świar nazbyc skom

plikowany. Kro rozkazuje, kro decyduje? ie 

zawsze larwo znaleźć różnice wśród nurców, 

kcóre nami rządzą. Nie mamy jul. do czynienia 

z wąską dirą. kcórej działania ja no rozumie

liśmy. 

Żyjemy w =wiecie wzajemnych powią

zań, jaki nigdy jeszcze do rej pory nie iscnial. 

f W cym swiecic I tnieją rLeczy nie do zniesienia. 

Najgor>Lą z poscaw jcsrobojętnośc, powiedzenie 

sobie „ja ni nie mogę. sarn ~caram sicr ·obie 

jakoś radzić . Zachowując się w ren spo ób, 

pozbawiacie się jcdm:go Zt' składników, króre 

czynią wa\ ułowiekiem. Jednego ze składników 

niezbędnych: zdolno 'ci do oburzania się i do 

zaangażowania, króre je c jej konsekwencją. 

]csrcm przekonany, że pn:ydość leży w uni

kaniu prrcmocy, w p godzeniu rói.nych kultur. 

To w ren sposób ludzkość powinna wkroczyć 

w na.<>cępny crap. (.„) Trzeba zrozwnieć, że prze

moc odwraca się plecami do nadziei. frzcba 

przedkładać na<l nią nadzieję. nadzieję na od

rz.ucen ic prLcmo y. To jesr droga, po krórej 

powinniśmy naucLyć się iść. bie scrony, za

równo ciemięzców, ja.ki ciemiężonych, powin

ny doprowadzić do negocjacji, by znieść ucie

miężenie. ro jest coś, co skończy raz Aa zawsze 

z prlemocą cerrory ryczną. Wla'nie dlacego 

nie należy dopu 'cić, aby nagromadziło się zbyt 

wicie nienawiści. 

Ożywiająca Zachód filozofia pro<lukrywi

zmu wciągnę la świar w kryzys, z którego trzeba 

wyjść, Z1}\\ają1.: radykalni z parciem do przodu, 

7. „coraz więcej" w d1.icdz.inie fina n ów, ale rakże 

w dziedi.inic nauki i re hniki. Na1wyzszy czas, 

aby wzięla górę tro. ka o etykę, sprawiedliwość 

i trwałą równowagę. rożą nam bowiem wiel

kie niebezpieczeń rwa. Mogą one położyć kres 

przygocU.ie ludzkiej na rej planecie, jeżeli tanie 

się ona dla gamnku ludzkiego niemieszkalna. 

Srćphanc I lc:s cl "Czas obunenia.!" (fragmenty), 
przckl d: Piocr Win, W<J.r lawa 201 l 
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Mówią nam, że jesteśmy marzycielami. Praw

dziwymi marzycielami ą ci, którzy sąd7ą, że 

sprawy mogą rnczyć się bez końca w ren spo

sób. Nie jesteśmy marqcidami. Budzimy się 

ze snu, który zmienia się w koszmar. Nicz.ego 

nie niszczymy. Jesteśmy po pronu świadkami 

tego, jak sysrem ni zezy am siebie. W zy cy 

z.namy rypowe sceny z kreskówek: kojot dociera 

do przepaści, ale idzie dalej. nie zauw;.riając, ż.e 

pod spodem nic nic ma. Dopiero kiedy spogląda 

w dół- spada. Włruinie osiągamy ren momem. 

Mówimy rym gościom ram, na Wall Street -

„Hej, pójrzcie w dól!". 

W kwiemiu 2011 roku chiński n.ąd zaka

zał pokazywania w relewizji, w filmach i po

wieściach w~zdki h historii, w których mowa 

o alternarywnej rzeaywisrości oy podróżach 

w cza ie. To dobrze świadczy o Chinach. Do

wodzi, że ludzie wciąż marzą o altcrnarywach, 

więc należy tego marzenia zakazywać. Tu nie 

myślimy o zakazach, bo panujący. ysrem zdusił 

w nas zdolność do marzeń. pójnmy na filmy, 

króre wciąż oglądamy. Luwo wyobrazić obie 

koniec świara, a. reroidc;, króra z.ni. zczywszdkie 

życie i rak dalej. A le nie można wyobrazić sobie 

końca kapitalizmu. Co więc Lu robimy? 

Mamy całą wolność, jakiej można pragnąć. 

Brakuje nam jednak ( ... ) języka. w kcórym mo

g ibyśmy wyrazić brak wolności. Sposób, w iaki 

jesteśmy uczeni mówienia o wolności, wojnie, 

suachu i rak dalej, zafal wwuje wolność. 

Pamięrajcie, że nasze podsrnwowe prze lanie 

to: mamy prawo myśleć o ałternarywa h . Zasa

da została złamana . Nie żyjemy w nJjlepszym 

z możliwych światów. Przed nami jednak długa 

droga. Srajemy przed naprawdę trudnymi py

taniami. Wiemy, czego nie chcemy. Ale czego 

chcemy? Jaki rodzaj społecznej organizacji może 

zastąpić kapiralizm? 

Zmiana jc.sr możliwa. Co więc dziś uznaje

my za moźliwe? Spójrzmy 11a media. Z jednej 

strony w sprawach technologii i seksualności 

wszystko wydaje sii; możliwe. Można polecieć 

na Księżyc. Dzięki biogeneryce możliwa scaje 

się nawet nie'mierrelność. („.)Ale przyjrzyj

my sit; dziedzinie społecznej i ekonomicznej. 

W nich niemal w~z.ysrko uznaje się u niemoż

liwe. Chcesz niewielkiej podwyżki podarków 

dla bogarych - mówią, że ro niemożliwe, bo 

przestaniemy być konkurencyjni. Chcesz. żeby 

przemaczano większe środki na służbę zdrowia 

mówią, ie ro niemoż.liwe, bo ro by oz.naczalo 

państwo coralirarne. 

Coś je r nie rak ze <iwiare.m, w którym obie

cują ci niesm ierrelno 'ć, ale nic mogą wydać tro

chę więcej pieniędzy na służbę zdrowia. Może 

powinniśmy tu jasn usralić nasze priorytety. 

Nie domagamy ~•ę wyższych standardów życia. 

Domagamy się lepszych standardów życia. Je

stesmy komunistami jedynie w ca.kim sensie, że 

z.ależy nam na r:zw dobrach wspólnych. Na do

brach w pólnych narury. ad brach wspólnych 

sprywaryzowa.nych przez insryrucję wlasno ·ci. 

Om i rylko o ro powinniśmy walczyć. 

Wiemy, i.c ludzie czę to czegoś prJgną, ale 

rak naprawdę wcale tego nie chcą. Nie bójcie 

sic; naprawdę chcieć tego, czego pragniecie. 

Slavoj Żiżck, fragmenty przemówienia 
wygfo"onego na wiecu prote tacyjnym Occupv 

Wall trct:t, Liberty l'IJL;l. Nowy Jork, 
październik 20 I I, przełożyła: veta Dimirrova, 

z.a: kryrykapolicycz.na.pl 
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SEGISMUNDCJ: 
~AWET WE 
SNIE NIC SI~:. 
NIE TRAC~I, B._;. -

-D C DCJBRYM 
~~• C ŁCJWIEKIEM. 
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Byłbym kochał ludzi, na przekór im samym. 

Oni mogli naromiasr uchylić ię od mej przy

jaźni rylko za cenę wlasnego człowieczeńsrwa. 

Ocaczają mnie zatem, bo taka była ich wola, 

obcy, nieznani, wreszcie nic dla mnie nie zna

czący ludzie. Ale ja, od nich i od wszysrkic:go 

oderwany, czymże sam icsrcm? Dociekanie tego. 

ro jedyne, co mi pozo~tało. Niesrery, zabieg 

cen musi być poprzedzony rwtem oka na moją 

yruację. Jesr ro próba, prz.c-z krorą trzeba mi 

koniecznie przejść, abym od nich dotarł du 

siebie. Od lat pięm:tScu z. górą, odkąd i.nalazłem 

się w tym dziwnym poło:i.cniu, wydaje mi ię, 

:i.e śnię. 

Tak, bez wątp ienia, musiał m nieświadomie 

pn.eskocz.yć od stanu czuwania do snu, albo 

prędzej od życia do śmierci . Wyrrącony, nic 

wiem jakim sposobem, z porządku rzeczy, ujrza

łem ię nagle igraszką nkzrozumiałcg zamętu, 

z którego nic zupełnie nie pojmuję; a im więcej 

myślę o mej obecnej sytuacj i, rym mniq potrafię 

określić, gdzie jestem. 

Bo i jak moglem przewidzieć oczekujący 

mnie los~ Jak dz1s icsznc mogę wyobrazić so

bie, że zostałem na niego ~kazany? Czy zdrowy 

rozsądek pozwalał mi przypus1 zać, że kiedyś Ja 

caki, jakim byłem i jakim jeszcze jesrem, będę 

uchodzi ł , będę uznany, bez najmniejszego waha

nia, za potwora, truciciela, mordercę, że sranę się 

ohydą ludzkiego garunku. igra57ką m tlochu, że 

jedynym pozdrowien i ·m przechodniów będ1.ie 

opluwanie mnie, a całe pokolenie, za ogólną 

zgodą, pogrzebie mnie za życia Jla zabawy? 

Samorny na resztę mych dni, bo tylko' obie 

samym znajduję pociechę. nadzieję i ukojenie, 

nie mam obowiązku ani zamiaru zajmować ię 

n icqm poza sobą. 

Zwyczaj badania własnego wnętrza pozwolił 

mi w końcu zatracić 'wiadomość i niem l pa

m ięć mych nieszaęść, dowiedziałem się więc 

z doświadczenia, że źródło prawdziwego z zę

kia bije w n.is ~a.mych, oraz, że rego, kro umie, 

wysiłkiem woli, być zrn,śliwym, nie potrafią 

uczynić godnym pożałowania żaJne ludzkie 

moce. 

Jc:anJa que~ Rouss au 

wMarzenia s.1mntneg() wędrowca (fragmenry), 

pm:klad: Ew~ RLJ.dkow\ka, Wrocław 1983 
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CALDERON NIEOCZYWISTY 

CALDERON:: PREMIERA 

Nie wiemy, w kcórym roku miała miejsce pre

miera n La vida es sueiion Pedro Calderona de la 

Barca. Teksc szruki zachował się w przynajmniej 

rrzech wydaniach: jednym oficjalnym (Madryc, 

1636), drugim mniej oficjalnym, w poscaci prze

bojowej składanki popularnych szruk rói.nych 

aucorów ( aragossa , 1636), crzecim wręcz pirac

kim, prLypisywanym zupełnie innemu autorowi 

( 'ewilla, 1632-34). Porównanie rych wersji po

zwala stwierdzić, że wersja oficjalna to przemy

ślana autorska przeróbka reksm wyscawiancgo 

wczefoiej na scenie. W camcej epoce było normą, 

ie dramaropisarL sprzedawał ceksc szcuki dy

rektorowi tearru, kcóry ek ploacował ją pięć lac, 

po czym sprzedawał dalej - albo innej trupie 

reaualnej, albo przedsiębiorczemu drukarzowi. 

Jt.:~li pierwsze pirackie wydanie miało miej ce 

mniej wic;cej pięć lar po premierze-to premiera 

odbyła sic; w larach 1627-29. A autorem "La vida 

e~ udio" nie był dojrzaly twórca, faworyt kró

lewski i niebawem kawaler elitarnego zakonu 

św Jakuba - lecz twórca ambitny i miody, co 

prawda jui po debiucie ( 1623). ale nadal dopiero 

aspirujący do miana wybitnego dramaropisarza 

i "rwarcie konkurujący ze scarym1 miscrzami 

"'stylu Lopego de Vegi. Nota bene, to właśnie 

Lope de Vega. reformacor hiszpańskiego rearru, 

figuruje jako rzekomy autor pirackiego wydania 

„La vida es .sueiio": błąd drukarski, ironia losu, 

czy ceż symboliczne namaszczenie na.scępcy? .. . 

C1\LOERON::TEATR 

Ldybysmy cofnęli się do wieku XVll i mieli 

obiję zajrzeć na premierę "La vida es sueiio", 

czekałby nas pory szok. Kto by uwierzył, że 

ówczesny ceatr to wewnętrzny dziedziniec bu

Jynku, ;1 na_ pclnakle chadza się po polu<lniu, 

w spiekocie hiszpańskiego słońca? Spektakl trwa 

około dwie i pól godi.iny : to wielkie święrn 

dla całej ówczesnej społeczności, w większości 

prostej i niepiśmiennej, spragnionej rozrywki 

i reagującej żywiołowo na ' szysrko, co dzieje 

ię na scenie. Kurcyna nie idzie w górę, bo jej 

nie ma. cenografia jest umowna, a widzowie 

wierzą posraciom na słowo lub wymowny 

gesr: jeśli aktor pocyka się o meble lub zapała 

'wieczkę. znacz.y, że jest noc i kropka. Widzowie 

z poa.ącku są cierpliwi: nie licząc zamożnych 

szczęśliwców, których tać na wykupione loże, 

mężczyini doczą ię na parterze, nie zawsze 

ocienionym, a kobiecy znoszą ści k galerii na 

pierwszym piętrze, gdzie możm1 albo widzieć 

kcorów, :ilbo ich sły zeć, nigdy jcdnocze'nie. 

Biada jednak temu, kco publiczność zmęczy 

albo znudzi: dlatego kazdy szanujący się dra

matopisarz dokłada ~tarań, by zruka obfitowała 

w zaskakujące zwrocy akcji, wącek miłosny był 

odpowiednio soczyscy. a obowiązkowa posrać 

zaufanego i bezczelnego sługi roi.śmie zala 

publiczność do łez. Nawec wtedy, gdy pozo

scale postaci przeżywają głęboki dramat, jak 

w przypadku „La vida es suefio". Zresztą, zmia

nę cemaru i cempa akcji nacychmiasr sygnali

zuje zmiana rrofy i dług 'ci wierSLa: pod rym 

względem cek c szcuk1 przypomina precyzyjnie 

rozpisaną parcycurę. Ta wybuchowa mieszanka 

ryrmów, \tyłów, wąrków i po taci - pa jonująca 

dla współcze nych, fascynująca dla na~ - no i 

nazwę „comedia": cak w hiszpańskim teatrze 

Złotego Wieku okre~la się rrzyaktowy utwór 

sceniczny o zmiennym metrum wiersza, osa

dzony w ówczesnej konwencji. 

ALDERO ::POL KA 

W Polsce Calderona smlica i zamek królewski 

leżą nad brzegiem morza, jej król jest wielkim 

uczonym, a naró<l kłada ię z wiernych wasali 

23 



i energicznych pa[riorów. Polscy monarchowie 

noszą imiona greckiej lub germańskiej pro

weniencji: Eustorgio, z greckiego EUcrtopya<;, 

„zadowolony"; Basilio, z greckiego (3amA.Eu<;, 

„król" i ,.władca"; Segismundo, ze staroniemiec

kiego rigu i munt - „zwycięsrwo" i „ochrona, 

opieka". 
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Na ile calderonowska Polska jest krainą fik

cji i literackiej fantazji, a na ile echem bi rorii 

zasłyszanych w dzieciństwie i w młodości? ... 

Zapewne i jednym, i drugim. Marką ch r:z.c c

ną starszego brata naszego aurora była Juana 

Damisco, rodzona córka Jana Dantyszka, 

amba adora Zygmunra Srarego na dworze cesar

skim i na królewskim dworze hi zpańskim. Imię 

Zygmunr, rak znaczące w przypadku „La vida 

es sueiio", powraca też w komekścic dynastii 

Wazów i wstrząsającej hisrorii narodzin przy

szłego króla Polski : Eryk XIV, obłąkany król 

Szwecji, kazał bowiem uwięzić swego b rara 

Jana wraz z żoną Katarzyną JagieUonką w lo

chach królewskiego zamku, gdzie urodził się 

Sigismund, przyszły Zygmunt III Waza. 

Swój główny wątek „La vida es sueno" zawdzię

cza jednak inspiracji zaczerpniętej z dziejów dy

nastii Habsburgów, panującej m. in. w Hi zpanii. 

Cesar1. Rudolf Il, król Czech i Węgier, siostrze

niec króla Hi zpanii Filipa II, trzymał na wo

im dworze całą arm ię alchemików, astrologów 

i kabalistów, którym ufał bezgranicznie. Nie 

ożenił się z lęku przed przepowiedn i ą, zgodnie 

z którą prawowiry spadkobierca zrzuci go tronu. 

Proroctwo spełniło się: wobec braku legalnego 

poromscwa następcą Rudolfa zosta ł jego brat 

Maciej, który rzeczywiście pozbawił go tronu. 

Dodajmy, że najsrarszego ze swych nieś lub

nych synów am Rudolf \nrącił do więzienia 

po brutalnym gwałcie i morderstwie jednej 

z poddanych. Ten autentyczny wątek dyna

scyczny zosral przez Calderona u zlachecniony, 

wzbogacony o fi lozoficzne wątki rodem z Platona 

i przeniesiony do Polski, gdzie srał ię pretek

stem do ponadczasowej zadumy nad isrorą 

władzy i polityki, przeznaczenia i wolnej woli, 

miłości i pożądania, rzeczywisrości i iluzji. 

CALDERON:: PRZEKŁAD 

„Życie ro sen" (2013) jest kolejnym w serii 

poi kich przekładów Calderona, pierwszym 

powstałym w XXI wieku i drugim sygnowa

nym przez kobietę . W XIX wieku z tekstem 

„La vida es sueii.o" mierzył i ię Ryszard Berwiński, 

Edward Dembowski, Wikcoryn Doleżan, Leon 

Rudkiewicz, Józef Szujski i Adam Tomasz 

Ch lędow ki, króry swój przekład z 1826 roku 

zacytułowal „Władysław [sic!]. królewic polski, 

czyli Życie snem". Sto lar później Calderona 

przełożyła Barbara Zan, ale polski odbiorca 

najlepiej zna scylizowany przekład Edwarda 

Boye i uwspółcześnioną imitację Jarosława 

Marka Rymkiewicza. Obecny przekład poz.o

staje wierny funkcjom dramatycznym baroko

wego tekstu i zastępuje polimerricr oryginalu 

zrytmizowaną prozą d ialogów, łączoną z bia

łym wierszem sylabicznym partii lirycznych 

i lynnych monologów. Paradoksałnie, rezy

gnując z rymów odzyskujemy dostęp do wie

lu znaczeń utraconych w procesie przekładu 

wierszem, gdzie sztywny gar et rymu częsro 

narrnca tłumaczowi ogranicz.enia koszrem sensu 

wypowiedzi. Zresztą, każdy kolejny przekład 

ro cylko pewien etap w życiu tekstu Calderona, 

który docelowo ma żyć nie rylko w lekturze, ale 

przede w zysrkim na cenie. 

Marra Eloy Cichocka, Kraków, 20L3 
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