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PEDRO CALDERON DE LA BARCA urodził się 17 I 1601 w Ma drycie, 
zmarł 25 V 1681 tamże. Dramaturi: hi szpański, najwybitniejszy z następców 

Lope de Vegi, czolo\\y przeds ta wiciel a ma t urgii baroku w tea trze europej
•klm. Po ukończeniu kolegium jezuic i<tego w l\ladry cie s ludiowal teologię 

i prawo kanoniczne na unm ers) te t ach w !cali i Salamance. W 1620 przerw al 
studia i poświęcił się twórczoś ci poelyc k icj ; w 1623 z ebiutowa l j ako dra
maturg. W mlodo~ci nie pozba\~ione,j b 1,J n ·ych inc) e n tów p o róźowal po 
Flandrii i Włoszech. Otrzymał (1636) hab1t rycers k i ego · · k onu S nli go, wy
róznil się w wojnie kataloiiskiej w r. lli46. Od 163> osL.ircza l r eper t uaru dla 
sceny królewskiej w parku Buen lłe t iro. Po prLYJęciu w 16:il Ś\Hęcei1 kapłań

skich był kapelanem w Toledo, a od 1663 honoro\\) m kap„ ianem kró la w Ma
drycie . Odtąd do końca życia pioal już t y l o ~ztuki d l a scen y <I w o •kiej 

dramaty religijne typu aulos sacramentales. Trzymał s• ę na u boczu od 
gwalLownych sporów lnera ckich epoki, o dają c się n aj · h ętni cj ~Lu diom, roz
my~laniom, kolekcj onowa n iu dzieł sztuki. 

Jego spuścizna dramatopisa rska obejmuje ok . 21J t )'L ul ó w, w tym 
80 aut os sacramentales i ok. 12U komedii. Z a Z)'Ctn Caldero na opuulikowano 
5 tomów jego dzieł. Twórczość d rama t y czna Calder ona naw i ązuje do tema tyki 
I techniki szkoły Lopego tle \'cga, przek s.<Lalcając je j ed n zi:odn ie z domi
nującą w x.vu w. ideologią k ato lic lucj l o ntTre onuacJI i po \' i ąi aną z nl'ł 

es tetyką baroku. 
Spui;cizna Calderona dzieli się na kilka grup t em a tyc:rnych: obok lek

kich komedii intrygi i obyczaj \\ ych - d r am t y o t m a t yce his toryczno-le
gendarnej i współczesnej, utwory trdci i·ehgiJ 11 0 -do~matycz ttej , filozoficz
nej. Osobną grupę stanowią al eg oryczne au los sacra m e n<aJ„s . 

Stawia ny przez romantyków, szczególnie niemi e ck ich, ta r ówni z S:tekspi
rcm, był w cza•a ch romantyzmu u w żany p o\HZCch n ie za spr.ymierzeitc:i 
w walce z doktryną i praktyką klas y cy stów. P :i t on ujący \\ raz z L. Gongorą 
współczesnym tendencjom neobarokowym, Calderon w ocz"cb postępow ej kry
tyki i historii literatury jest n a jwy bitni e j szym drama opis"rzem scllylkow ei:o 
okresu wielkiej dramaturgii renesa nsu hi s.:pański :?go . 

W Polsce Calderon należy do u a j w cze:;nJ e j znanych p isa y hiszpań skich. 

Już w 1782 w Warszawie niemiecka k ompania ak torska w~stawiła „ Jkada 
z Zalamei", a następnie teatr polski (pt. „Burmis trz p ozn ui1 ski"). 

Do najważniejszych dramatów c. lde r ona za licza s i i; „Alka da z Z a lamei", 
,,Księcia Niezłomnego'' , „Życie snem", „czarnoksi ężnika" . K o1nel.l i t; „Ksję 'inicz

ka na opak wywrócona" imitował Jarosław i\larek Rymkiewicz, k tóry w za
mi„szczonej w programie wypowiedzi „od tłumacza" wyjaśnia kompozycJę 

literacką owej „imitacji". 
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OD TŁUMACZA 

Calderon napisał dwie wersje tej komedii. Pierwsza nosi tytuł 

„El acaso y el error" („Przypadek i błąd"), druga - „La senora y la 
oriada" („Pani i służąca"). Imitowałem wersję drug·ą, ale w kilku 
wypadkach posłużyłem się pomysłami i kwestiami z wersji pierwszej. 
Z „El acaso y el error" wyjąłem m.in. wersy, które posłużyły mi do 
zbudowania monologu Gilety w akcie III („Czy to sen jest czy to 
jawa"). Symbole erotyczne (szafa, skrzynia etc.), które w pierwszych 
swoich kwestiach wyliczają Perote i Gileta, przepisałem oczywiście 

ze „Wstępu do psychoanalizy" S. Freuda. W piosence Perote i Gilcty, 
którą wstawiłem do aktu I, rozbudowałem motyw pojawiający się 

m.in. w hiszpańskiej romancy „Mi zagala sus panos enjura y tuerce", 
pochodzącej ze zbioru „Labertino amoroso" (rok 1618). Opis obrazu 
pasterskiego (Perote, akt I) jest parafrazą z T.S. Eliota. Kwestia, którą 
wypowiada Roberto w akcie III („babo pełna wszelkich jadów"), jest 
skonstruowana z elementów wiersza Daniela Naborowskiego „Do złej 

baby". W opisach wyglądu Gilety posłużyłem się też kilkakrotnie ułam
kami z wierszy J.A. Morsztyna. Drugi monolog Gilety z aktu Ili 
(„może śni się, może nie śni") jest swobodną imitacją wielkiego mo
nologu księcia Sigismundo kończącego akt II ,,Zycia snem" („La vida 
es sue-no"): „Es verdad pues reprimamos". Resztę przetłumaczyłem 
z Calderona lub sam napisałem. 

l\lój tytuł jest wzorowany na tytule, który S. Pigoń nadał pocho
dzącemu z roku 1663 intermedium Ks. Dcodata Ncrsesowicza (?): 

„Swiat na opak wywrócony". 

Jarosław Marek Rymkiewicz 

C'a]deron 

KSIEŻNICZKA „ 

NA_ OPAK 'VY,i\TRC)('ONA 
(fragm en ty) 

BHTACJA JAHOSŁAWA ~!ARKA HnIKlEV.:ICZA 

DIANA: 

Tu mnie samą zostaw Lauro 
tu wśród kwiatów na posłaniu 
z róż goździków i jaśminu 
może usnę może ptaków 
tych ponocnych ptaków świergot 

może wody śpiew w fontannach 
może wiatru szmer wśród liści 
ukołyszą tu mnie cio snu 
bo choć mówią wiem poeci 
że umiera kto zasypia 
ja ja smutna żyję tylko 
gdy śpię a umieram Lauro 
gdy się budzę idź 

(La11ra wuchod2i ) 

odeszła 

teraz roze i jaśminy 
i wy źródła i wy liście 

zapytajcie proszę wiatru 
niech wam powie wiatr skrzydlaty 
czy jest ktoś czy jest na świecie 
czy być może ktoś smutniejszy 

niż ja smutna 
(wcr10d2i Roberto) 

ROBERTO: 

DIANA: 

jest ktoś Diano 
smutna Diano ktoś smutniejszy 

kto to broń mnie Kupidynie 
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ROBERTO: 

DIANA: 

ROBERTO: 

DIANA: 

KOBER TO: 
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ktoś wśród liści ktoś się skrada 
ktoś w ciemności ale kto to 
w jaki sposób o tej porze 
o nie zbliżaj się bo umrę 
a nim umrę będę krzyczeć 
lecz kim jesteś 

nie wiem Diano 
bo umarłem nie jestem 

ja umieram 

tym kim byłem 
i ni żywy ni umarły 
może jestem jeśli jestem 
czyimś cieniem czyimś widmem 
czyimś trupem ten cień niegdyś 
tu w ogrodzie tu wśród kwiatów 
mówił kocham tego widma 
ty kochanką byłaś niegdyś 
ten trup twoim był kochankiem 
wówczas Diano 

ty Roberto 

wówczas Diano kiedy b~'łem 

więźniem lecz już nie wiem czyim 
tu w Mantui byłem wówczas 
więźniem i kto mnie uwięził 
Mars czy Amor 

GIL.ETA: 

ledwie słońce się zbudziło 
i przetarło senne oko 
ledwie wstało i przed lustrem 
rozpuściło warkocz złoty 
ja pobiegłam do pałacu 
a tam Laura mnie ubrała 

w suknię Diany te atłasy 
te jedwabie te brokaty 
te koronki teraz moje 
jeszcze nic wie nic Perote 
a co powie gdy zobaczy 
zgaśnij słońce po co świecisz 
gdy ja teraz ja Gileta 
będę świecić temu światu 
nie wiem tylko czemu Laura 
całą twarz mi pomazała 
jakimś węglem jakąś szminką 

czy to moje brwi i rzęsy 
czy to mój nos moje usta 
a policzki w białym pudrze 
czy to moje są policzki 
skóra piecze oczy swędzą 
w nosie kręci zaraz kichnę 
ale kogo kręci w nosie 
kogo piecze kogo swędzi 
mnie Giletę czy mnie Dianę 
i kto kichnął ja Gileta 
czy ja Diana może jeszcze 
ja się ze snu nie zbudziłam 
może ja śnię że ja jestem 
ale kto śni i śni kogo 
czy mnie Dianę ja Gileta 
czy ja Diana mnie Giletę 
może ja to ja nie jestem 
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PEROTE: 

GILETA: 

GILETA: 

ty ogrodzie nieplewiony 
już ja z ciebie to wyplewię 
lub w;ypielę lub wyplotę 
o co plotę już ja z ciebie 
twą książęcość o tym kijem 
zdejmuj suknię 

puść Perote 
nie rozpinaj już mnie nie piel 
podrzesz suknię czyś zwariował 
chcesz rozebrać mnie przed ludźmi 
mam na scenie stanąć goła 
patrzą na nas 

czy to sen jest czy to jawa 
ja pod złotym baldachimem 
ja na łóżku na rzeźbionym 
ja w koronkach ja wśród panien 
na poduszkach na dywanach 
mnie w miednicy nogi myją 
a miednica z porcelany 
mnie na cytrach mnie na fletach 
gdy się budzę słodko grają 
ale czy się obudziłam 

ale czy to ja czy ja 
to ktoś inny i kto taki 
lecz coś sobie przypominam 
ja to wszystko gdzieś widziałam 
gdzieś w teatrze pewien książę 
stał na scenie mówił życie 
jest snem tylko jest snem całe 



DIANA: 

~PEROTE: 

DIANA: 

PEROTE: 
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ale może m1 się śniło 

byłeś książę może byłeś 

snem jest teatr snem jest ż;vcie 
no to śnijmy książę śnijmy 
byle ładnie nam się śniło 

(ani słowa 
to ja jestem twoją żoną 
ja Gileta) witaj mężu 
więc nareszcie mnie znalazłeś 
teraz klęknij przed księżniczką 
(ale nie przede mną głupcze) 
i księżniczki dłoń pocałuj 
(lecz nie moją całuj głupcze) 
a gdy mówisz do księżniczki 
to pamiętaj mów z szacunkiem 
ho cię w lochu każę zamknąć 
(inne czasy są Perote 
ona nie jest jiuż Giletą 
a ja Dianą już nie jestem 
czy rozumiesz) 

(nie rozumiem) 

(ta Gileta to ja Diana 
a ja Diana to Gileta) 

już rozumiem ty signora 
to ta Diana nie Gileta 
choć Gileta a Gileta 
to jest Diana a Gileta 



PEROTE: 

GILETA: 

PEROTE: 

GILETA: 

PEROTE: 

OILETA: 
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to jest Diana choć ta Diana 
to nie Diana a Gileta 
już wiem wszystko ty to Diana 
ale kim jest ta Gileta 
już nic nie wiem 

no to która jest Gileią 
czy ta która znów się gubię 
już wiedziałem znów nic nie wiem 
lecz kto wie kim jest Gileta 

mów mi Diano 

niech ci będzie 

ale powiedz co tu robisz 

sobie chodzę sobie siadam 
sobie jem z talerzy srebrnych 
sobie żyję sobie księstwo 
terytorium niezbadane 
una cosa en si misma 
ja księżniczka sama w sobie 

co to znaczy en si misma 

po hiszpańsku ja tu mówię 
a to znaczy sama w sobie 
to ja jestem ja rzecz w sobie 
w moich trzewiach się rozkrzewiam 
w moich wątpiach wątpię w siebie 

l'EROTE: 

PEROTE: 

GILETA: 

ja osoba ja persona 
w sobie z siebie i przez siebie 
Ja Gileta sama w sobie 

O Gileto ty uczona 
ty byś Sartrę'a przegadała 
ty byś mogła dyskutować 
nawet z samym Unamuno 
ty byś była filozof em 
gdybyś jeszcze brodę miała 

ty księżniczką tutaj jesteś 
tobie śni 'się coś Gileto 

może sm się może nie śni 
może śnię bo snem jest życie 
śni się wszystko i śnią wszyscy 
wczoraj śniłam ja Gileta 
jestem chłopką mantuańską 
wczoraj we śnie miałam męża 
i ten mąż mój ten wyśniony 
kijem przylał mi po tyłku 
jeszcze czuję gdy usiądę 
lecz to sen był wszystko we sme 
a dziś śnię księżniczką jestem 
a w tym moim śnie książęcym 
jakiś książę śnij się książę 

moim mężem chciałby zostać 
wszystko śnione ze snu wszystko 
suknia ma utkana ze snu 
i ten pałac i ten teatr 
ze snu zanim sen mój pryśnie 
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PEROTE: 

GILETA: 
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wszystko sen jest wszystko lotne 
wszystko wiatrem darte lekkim 
wszystko popiół na tym wietrze 
śnisz się sobie garstko kości 
śnisz się w sobie śnie ulotny 
lecz kto chciałby się obudzić 
jeśli wie że przebudzony 
będzie leżeć we śnie śmierci 
czym jest życie snem jest we śnie 
czym jest życie cieniem lotnym 
no to śnijmy 

ty się obudź 
ja cię proszę ty już nie śnij 

śnijmy wszyscy śnij Perote 
a ja ciebie sobie wyśnię 
a kim zechcę w tym śnie będziesz 
zechcę księciem zechcę błaznem 

Jose Ortega y Gasset 

NASZE ,JA" JESl' NASZYNI 
NlEŚWIADONlYNl PROJEKTENI 

Fragment ten pochodzi ze szkicu „Sobre la leyenda de Goya". Autor tekstu 
Jose Ortega y Gasset, urodził się w Madrycie w roku 1883 (zmarł w roku 1955), 
był więc niemal rówieśnikiem Stanisława Brzozowskiego. Rówieśna myśli Brzo
zowskiego jest też myśl Ortegi (kształtowana w opozycji do Nietzschego, choć 
z Nietzschego jawnie się wywodząca), w której nasze „ja", ustanawiając sie
bie z siebie samego formułuje siebie jako „życie" i Jako „świat". Przetłuma

czyłem ten fragment - będący w zamiarze autora usprawiedliwieniem inte
gralnej i nieredukowalnej do wydarzeń życia i kolei losu biografii Francisco 
Goya, którą chciał napisać - do Ortego był, obok Miguela de Unamuno, jed
nym z tych filozofów, poprzez których teksty czytałem siedemnastowieczną 

komedię Calderona i - więcej - dzięki którym moglem tę komedię umieścić 

we współczesnej polszczyźnie. 
J.M.R. 

Życie ludzkie nie jest szeregiem przemijających zdarzeń i wypad
ków. Życie - jak szt:ika teatralna - ma swoją trajektorię i napięcie 
dramatyczne. I zawiera w sobie - jak sztuka teatralna - pewien 
argument. A argument ten polega na tym, że coś, co jest w nas, chce 
się zrealizować i zderza się z tym, co nas otacza, aby to, co nas otacza, 
pozwoliło mu zaistnieć. Odmiany losu, wynikające z owego zderzenia, 
konstytuują życie ludzkie. To „coś" jest tym, co każdy z nas nazywa, 
ilekroć mówi: „ja". 

Składniki owej rzeczywistości, którą określamy rzeczownikiem 
„człowiek", są niezliczone. Ale w pierwszym i najbardziej rygorystycz
nym znaczeniu człowiek jest tylko swoim „ja". Wszystko poza tym 
to rzeczy, z którymi się spotyka, lub rzeczy, które mu się przydarzają. 

Człowiek nie jest w istocie swoim ciałem i nie jest w istocie swoją 
duszą. Ciało i dusza to dwa mechanizmy, fizyczny i psychiczny, me
chanizmy, które on, człowiek, napotyka i których używa - bo są 

to instrumenty czy organy najporęczniejsze dlań i najbliższe - i przy 
pomocy których musi dokonać wysiłku, aby zaistnieć - to znaczy, aby 
zaistniało jego „ja"; aby, więc, uzyskać nie jakąś egzystencję abstrak
cyjną, nieokreśloną i pustą, lecz tę w najwyższym stopniu konkretną 
egzystencję, której żąda jego „ja". Więcej: nasze „ja" nie jest niczym 
innym jak tylko tym właśnie żądaniem, jak tylko niepowstrzymanym 
roszczeniem jakiegoś zaistnienia. Tak więc, „ja" nie jest czymś „ma
terialnym" lub czymś „spirytualnym", nie jest żadnym z tych hiper
bolicznych konceptów, którymi zuchwale - i raczej z przesadną po
wagą niż z poczuciem odpowiedzialności - posługiwały się filozofie 
czasu minionego. Obchodzić może nas tu tylko to, co potrafimy skon-
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trolować, ponieważ jest to - dla nas - oczywiste. A oczywiste jest 
dla nas to, że nasze „ja" jest w każdej chwili tym, czym - jak cz11-
jemy - będziemy niezbywalnie „musieli być" w chwili następnej i poza 
t.ą chwilą , w krótszym lub dłuższym czasie. Nie jest, przeto, nasze „ja·· 
:mi rzeczą duchową, ani rzeczą materialną . Nie jest rzeczą, żadną 

rzeczą , lecz pracą, zadaniem, projektem egzystencji. Tego zadania, tego 
projektu nie przyjęliśmy rozmyślnie i z wolnej woli. Każdemu z nas 
bowiem jego „ja" jest narzucone w tym samym momen~ie, w którym 
jest tym „ja". Nie znaczy to, aby w człowieku nie było mechanizmu 
zwanego „wolą", owego mechanizmu, który zdolny jest przeciwstawić 
się temu, aby to „ja", którym jest on w istocie, mogło się zrealizować . 

Ale wtedy to właśnie można najjawniej dostrzec tę przerażającą rze
czywistość, którą jest nasze „ja". Gdy uchylimy się bowiem od zreali
zowania naszego „ja", to „ ja" nie przestanie się nam narzucać i nie 
zrezygnuje ze swoich nieustających roszczeń i nadal będzie pragnęło 

zaistnieć. A choćby powody, które skłaniają człowieka, aby przeciw
stawił się swemu „ja" i zaprzeczy! mu, były niekiedy nawet i godne 
szacunku, rezultatem tego postanowienia woli będzie zawsze rozdarcie: 
egzystencja tego, kto neguje swoje ,. ja", jest pasmem tortur, bo jest 
nieustającym dławieniem samego siebie. 

„Ja" jest więc dla nas czymś absolutnie niezbywalnym, czymś 

nieodwołalnie w nas zakorzenionym. Nie znaczy to, że nie ulega zmia
nom. Nasze „ja" nie jest bowiem - nie może być - zawsze identyczne. 
Przeciwnie, przekształca się i przemienia , niekiedy radykalnie. Mutacje 
te jednak również nie są skutkiem działania naszej wolnej woli, bo 
zachodzą w głębi „ja" i - mniej lub bardziej motywowane p r zez 
doświadczenia naszego życia - są nieuchronnie spontaniczne. Nasze 
„ja" nie jest nigdy tym, czym pragniemy być, a więc nie jest usta
nawiane z projektów działania , które byłyby warunkowane i roz
myślnie realizowane przez konkretne akty naszej woli. „Ja" aktuali
zuje się i działa w regionach znacznie głębszych niż nasza wola i nasza 
inteligencja, a przeto być swoim „ja" to nie znaczy „chcieć lub pragnąć 
być takim", lecz „musieć być takim". „Ja" ma charakter imperatywny 
i v.r tym podobne jest woli. A różni się od woli w tym, że nakaz 
aktu woluntarnego zdaje się pochodzić od nas , bo to my jesteśmy 

tymi, którzy nakazują. Wola, co więcej , jest zawsze ufundowana na 
„powodach" . Natomiast „ja" nakazuje nam - nam nakazuje nas -
i nakazuje naszej woli, choć ona, w rozpaczliwym buncie, może sprze
ciwić się temu nakazowi. I jest to nakaz. od którego nie ma odwołania . 

„Ja" nie raczy się bowiem usprawiedliwiać i nie zna powodów. Jest 
tam , jest znikąd, uprzednie wobec tej całej reszty, która konstytuuje 
naszą rzeczywistość, jest aż na tyle, że cala ta pozostała rzeczywistość: 
nasza dusza, nasze ciało, rzeczy, które nas otaczają , czyli świat mate
rialny, pozostali ludzie, czyli świat społeczny , wszystko to jest kon
kretnie takie, jakie jest na tyle, na ile znaczy i jest w stosunku do 
naszego „ja". 
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Nasze „ja" jest zawsze obecne. Nie ma w naszym całym języku 

słowa, które z większą siłą wyrażałoby czas teraźniejszy. Słowo „dziś" 
i słowo „obecnie" i słowo „teraz", jeśli ich istotne znaczenie ma zostać 
przekazane, każą nam domyślać się jakiegoś ,ja", które słowa te wy
powiada lub zapisuje. Nasze „ja" przed chwilą minione, to „ja", którym 
byliśmy, już nie jest i już nie jest naszym „ja''. Jest czymś, co wy
darzyło się naszemu „ja" obecnemu, czymś, czego działanie na nasze 
jedyne i jedynie autentyczne „ja", które jest naszym „ja" obecnym, 
rozbrzmiewa w owym „ja" niby echo milknące w pobliżu. A w owym 
echu tego, czym byliśmy przed chwilą, rozbrzmiewa z kolei echo innej 
chwili, inne echo naszego innego, uprzedniego istnienia, i tak, echo 
wysłuchując w echu, osiągamy ciągłość wspomnienia o czymś istnie
jącym od chwili obecnej aż ku owej nieokreślonej granicy, którą sta
nowi nasze wczesne dzieciństwo. Ta ciągłość, którą możemy ustalić 

pomiędzy jakąś przeszłością a naszym „ja", które jest zawsze „ja" 
obecnym i teraźniejszym, czyni z naszej prz~szłości coś, co jest nie
odłączne od nas i co dotyczy nas najgłębiej, bo głębiej niż cokolwiek 
innego, coś co przynależy nam nieubłaganie i co nieubłaganie wleczemy 
za sobą, coś wreszcie, z czego nasze „ja" obecne wynurza się w każdej 
chwili. Ale z tego, że nasza przeszłość jest z rzeczy tego świata naj
bliższa naszemu „ja", nie powinniśmy wnioskować, że nasze „ja" i na
sza przeszłość są tym samym. 

Różnica między nimi stanie się oczywista, gdy uczynimy jeszcze 
jeszcze jeden krok. „Ja", jak powiedziałem, jest zawsze obecne, jest 
„ja" chwili obecnej. Ale to, co się uobecnia w tej chwili obecnej, jest 
przyszłością - zakorzenionym w nas poczuciem, że musimy być 

w chwili, która JUZ nadchodzi i, co więcej, że musimy być 

w owej chwili w sposób określony. „Ja" jest wychylone ku przyszłości 
i krąży nad przyszłością. Wyprzedza to wszystko, co już jest, a więc 

wyprzedza też naszą chwilę obecną i z chwili tej wyrywa się nie
ustannie ku temu, co jeszcze nie jest. A przeto być w naszym „ja'", 
obecnym to znaczy być w przyszłości i oglądać to ,ja" i uobecniać się 

w nim z perspektywy przyszłości. I dlatego jest ono - nasze „ja" -
uprzednie wobec wszystkich zdarzeń naszego życia . I dlatego nasze 
narodziny nie dotyczą nas i nie wydarzają się nam, nie są częścią 

naszego życia, lecz jakąś historią, którą opowiadają nam inni. 
Ale przyszłość jest dla nas jedynie oceanem naszych możliwości. 

z owych możliwości jedna uobecnia się nam jako konieczna dla nas 
i przybiera charakter konieczności, choć jest, jak każda inna, tylko 
czystą możliwością. I nie ma, poza możliwością zaistnienia tej możli

wości, żadnej gwarancji, że zdoła się ona, choćbyśmy nawet koniecznie 
tego chcieli, zrealizować. Przyszłość jest cała niepewnością. I ta możli
wość konieczna, a zarazem niepewna, to właśnie jest nasze „ja". To 
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„ja", zanim jeszcze zda sobie sprawę z owej chwiU obecnej, w której 
się znajduje, zwraca się ku przyszłości i przedłuża się w przyszłość -
i jest to pierwsza rzecz, którą czyni - i staje się przyszlościq, i stam
tąd, z przyszłości, zwraca się znów ku chwili obecnej, ku teraźniej
szości, ku tym okolicznościom, w których już się znajdujemy i wów
czas dopiero dostrzega te okoliczności, wówczas gdy wyciska' na nich 
i ks:-tałtuje wśród nich ów szczególny profil niezliczonych żądań, 
z ktorych ono, to „ja", jest ustanowione. Okoliczności są sprzyjające 
lub niekorzystne, mówiąc inaczej, ułatwiają lub utrudniają realiza
cję - przekształcenie w chwilę obecną - owego stającego się przy
szłością „ja", owego „ja", którym - antycypując siebie - już jesteśmy. 
Gdy nasze „ja" potrafi zmieścić się w okolicznościach, gdy okolicz
noś:::i są zgodne ze skłonnościami „ja", osiągamy poczucie pomyślności, 
które jest nieporównywalne do żadnej z radości konkretnych, rozkosz 
tak integralną i tak wszechogarniającą, że pozbawioną kształtu, ów 
stan, który zwykliśmy nazywać szczęściem. I na odwrót, gdy nasze 
otoczenie - ciało i dusza, społeczeństwo i klimat - odrzuca te rosz
czenia czegoś, co chce zaistnieć, te roszczenia, które są naszym „ja", 
i nie pozwala naszemu „ja" zmieścić się w okolicznościach dane nam 
jest - równie integralne i równie wszechogarniające - p~czucie nie
pomyślności, wynikające ze stwierdzenia, że nie możemy - bo nie 
zdołamy - być tym, C'zym nieubłaganie jesteśmy. Ten stan nazywamy 
nieszczęściem. Język potoczny każe nam mówić w jednym lub w dru
gim wypadku: jestem szczęśliwy, jestem nieszczęśliwy. Te formuły nie 
są jednak wystarczająco adekwatne. Powinniśmy raczej mówić: jestem 
szczęściem, jestem nie.szczęściem, bo prawdziwą „materią", z której 
uczynione jest nasze życie, jest właśnie owa dwoista istność: „szczęś
cie - nieszczęście". Wszystko inne jest wobec tej i5tności drugorzędne 
i wszystko z niej się wywodzi. Gdy coś czynimy i gdy, coś czyniący, 
coś myślimy, myślimy to i czynimy, bo porusza nas pragnienie osiąg
nięcia szczęścia - lub, co jest odwrotną strom1 tego samego medalu, 
pragnienie uniknięcia nieszczęścia. 

Przekład Jarosława Marka Rymkiewicza 
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A. FREDRO - „ZEMSTA" 

W. SZEKSPIR - „BURZA'' 

W. SZEKSPIR - „JAK WAM SIĘ PODOBA" 

W PRZYGOTOWANIU: 

W. BOGUSŁAWSKI - „HENRYK VI NA ŁOWACH" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ 

CALDERON „KSIĘŻNICZKA NA OPAK WYWROCONA" 

B. DROZDOWSKI - „KONDUKT" 

W PRZYGOTOWANIU: 
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Na s. 1, :1, 6, 10, 13, 19 fragment.y obrazów A. Watteau 

Pedro Calderon de la Barca 

Od tlumacza 

SPIS TREŚCI 

Fragmenty z „Kslęznlc~kt na opak wywróconej" 

J. Ortega y Gasset , Nasze „ja" jest naszym nże śwtn<lomym 

projektem I 7 
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