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Florian Śmieja
Jarosława Marka Rymkiewicza spotkałem po raz pierwszy w Londynie, kiedy
pracowałem na London School of Economics. Pamiętam wspólną kolację w
restauracji uczelnianej, gdyż miałem akurat dyżur jako tzw. Dziekan Wieczorowy.
Rozmawialiśmy, rzecz jasna, o literaturze hiszpańskiej, którą się wtedy
interesował i z której zaczął tłumaczyć. Pragnął osiągnąć taką sprawność w języku
hiszpańskim, by móc przekładać poezję Góngory, którego widocznie uwielbiał. Jak
wiemy, po różnych próbach wziął się odważnie za największego mistrza
klasycznego teatru hiszpańskiego, Calderona(1600-1681).
O literaturę hiszpańską dopominali się nieco wcześniej twórcy teatru
“Laboratorium” czując, że jej klasyka mogłaby się stać źródłem jeśli nie odnowy,
to wzbogacenia polskiej sceny teatralnej. Odwiedzając w 1965 roku Wrocław
spotkałem się z Jerzym Grotowskim i Ludwikiem Flaszenem. Po rozmowie z nimi
pochopnie obiecałem spróbować przekładu jakiejś sztuki Calderona. W liście z
18.12.1965 Jerzy Grotowski ponaglał:
…z niecierpliwością oczekujemy na przekład „Wielkiego teatru świata”

Calderona. Ale i co do innych tłumaczeń hiszpańskich, gdyby miał Pan coś
godnego uwagi (zwłaszcza z okresu hiszpańskiego baroku) ucieszylibyśmy się z
przesłania kopii przekładu. Powtarzam jednak – „Wielki teatr świata” –
interesuje nas w stopniu zupełnie szczególnym.
A były to czasy w Polsce w zasadzie nie sprzyjające kanonowi literatury
hiszpańskiej. Po śmierci znanych polskich iberystów, a raczej romanistów
pracujących również na polu iberystyki, Władysława Folkierskiego, Stefanii
Ciesielskiej-Borkowskiej, Karczewskiej-Markiewicz, a później Marii Strzałkowej,
zabrakło chętnych do studiowania Calderona, zbyt mało atrakcyjnego dla
pedagogów i studentów zachęcanych usilnie do zajmowania się postaciami i
tematyką bardziej współczesną i chętniej widzianą przez miarodajne koła. Kiedy w
roku 2000 w Katowicach odbył się zjazd z okazji rocznicy Calderona, jak na ironię
urządzonego w okrągłej sali zbudowanej dla siebie przez dufną w swoją trwałość
partię, wśród uczestników stawiło się kilkoro nagle nawróconych na
proskrybowanego nieomal dawniej pisarza.
Także na scenach polskich, na których panowała w latach siedemdziesiątych
posucha i szarość, pojawienie się Calderona było odświeżającą nowością. Ujawnił
się w inscenizacjach nowy, a więc frapujący i pociągający teatr. Jego sprawca
Rymkiewicz uważał przekładanie słynnego klasyka baroku jednocześnie za cenną
naukę podstawowych reguł scenicznych, wprowadzania na scenę postaci,
budowanie akcji. Nabywał rygoru, umiejętności opowiadania wielkich lekcji
monumentalnego teatru. Potrzebował, przynajmniej do czasu, jego pomocy, aby
wygłosić nurtujące go w owym czasie kwestie.
Jego pierwszym wyzwaniem był dramat ‘polski’ „Życie jest snem”. Tłumacza
fascynowała wielka potrzeba metafizycznego myślenia o świecie. Powstający
tekst nazwał imitacją, bo przyświecała mu idea odtworzenia wielkiego dzieła,
które w jego opracowaniu zaczęło wędrować po Polsce od 1969 roku przy wielkim
wzięciu u publiczności. Nie wszyscy byli z tego w owych czasach zadowoleni.
Calderon był postrzegany jako postać anachroniczna, związana ze scholastyką i
hiszpańskim despotyzmem. Może nie było przypadkowe, że w całym dwudziestym
wieku przed Rymkiewiczem jedynie „Alkad z Zalamei” został przełożony przez
Ludwika Hieronima Morstina (Iwaszkiewicz w przedmowie: …”chłop nieugięty i
twardy, w którego spracowanych dłoniach gnie się grzeszna pycha występnego
feudała”). Choć nie należy Morstinowi przypisywać wąskiej motywacji, dramat

odpowiadał duchowi czasu i panującej ideologii, jego przekład trafił na sprzyjający
zbieg okoliczności.
Z recenzji wynika jasno, że sztuka siedemnastowiecznego Hiszpana potrafiła
jeszcze w Polsce wyzwalać napięcia i obawy. Bohater Segismundo, czyli Zygmunt,
musiał pozostać przy hiszpańskim imieniu, a jeden z przejętych recenzentów
nawet napisał kilka razy “Sesigmundo”. Ze sceny wszakże padały odezwania typu:
“bądźcie mądrzy Polacy”, czy “książę Moskwy nie będzie rządził w twoim kraju”.
Sprawy stały się jeszcze pikantniejsze, kiedy ów zamaskowany “Sesigmundo”
stanął na czele ludzi noszących mundury podchorążych z “Nocy Listopadowej”,
sztandary białoszare z “Wyzwolenia”, a Rosaura zjawiła się w stroju Pallas Ateny.
Scenografia dopowiedziała to, co nie mogło być powiedziane wprost.
Nie do wszystkich przemówiła imitacja Rymkiewicza, ale była klarowniejsza od
starej, często nieporadnej wersji Boyego.
Wielkim powodzeniem cieszyły się również inne sztuki imitowane: “Księżniczka na
opak wywrócona” oraz “Niewidzialna kochanka”. Natomiast “Kochankowie
piekła” to już Rymkiewicza pożegnanie z Calderonem, dowolna konstrukcja
eklektyczna i próba unowocześnienia Diabła.
Rymkiewicz w końcu zarzucił imitację, choć chwalił go za nią Ryszard Przybylski
dowodząc, że przekład jest anihilacją tekstu, natomiast imitacja, jego
wskrzeszeniem. On też oświadczył, że
poeta polski, który wprowadził Calderona w nasze życie, który uczynił z niego
jednego z naszych współczesnych pisarzy, nagle …stał się jego zaciekłym
wrogiem.
Już Kijowski widział bezzasadność tej deklaracji, a pewnie będą się nad nią
zastanawiali hispaniści i teatrolodzy w przyszłości. Bo czyż istotnie mamy w
“Kochankach piekła” do czynienia z “manichejskim hymnem na cześć szatana”?
Także farsa “Król Mięsopust” postrzegana jest przez niektórych jako polemika z
Calderonem oferująca popularny melanż hispano-sarmacki.
Sukcesy więc, ale i nieporozumienia teatralne, brak zrozumienia niektórych
inscenizatorów i krytyków, spowodowały ostateczne odejście Rymkiewicza do
prozy. W wywiadzie skarżył się m.in. na nieszanowanie tekstów autorów sztuk:

…to co powstaje w teatrze, jest czymś zupełnie innym od tego, co się napisało
samemu, a więc od mojego prywatnego, imaginacyjnego teatru, dla którego
układam słowa…
Nie zadowalała go już też imitacja, szukał klimatu całkowitej swobody czerpania z
materiału wcześniejszego, by go swoim talentem odnowić. Zarzucał sobie brak
bezwzględności w obchodzeniu się z tekstem Calderona. Wytykano mu cudaczne
gry językowe oraz wątpliwe amplifikacje.
Cokolwiek by powiedzieć o jego wieloletniej przygodzie z hiszpańskim
dramaturgiem, to jeszcze w liście z października 1999 wspomina ten okres z
nostalgią. Pisał do mnie:
Właściwie nikt się tym nie interesuje i nawet można powiedzieć, że to
zainteresowanie, jakie budziły dwadzieścia lat temu moje przekłady, to jest jakiś
ideał, teraz nieosiągalny – mimo. że jest wielu młodych ludzi znających język,
jest ich z pewnością znacznie więcej, niż w latach naszej młodości. Ale uczą się,
jak mi się zdaje, tylko z jakichś praktycznych, handlowych czy biznesowych
powodów – nie po to, żeby czytać Calderona…
Powrócił też do pisania wierszy, choć tego właściwie nigdy nie zaprzestał.
Pamiętam jego wspaniałe czytanie we Wrocławiu z okazji odbierania w tym
mieście nagrody “Odry”.
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Kilkanaście lat temu Rymkiewicz zgiełk stolicy zamienił na spokój małego
miasteczka. Odwiedziłem go kilka razy w Milanówku, gdzie jego ogród stał się nie
tylko ulubionym miejscem pracy fizycznej, ale także wypoczynku i kontemplacji,
zaś jego rośliny, drzewa oraz koty i inne zwierzątka stały się natchnieniem i
ulubionym tematem specyficznej poezji.
Z myślą o jego poetyckich kotach opowiadałem mu o letnim domku, który
wspólnymi siłami rodziny zbudowaliśmy nad Jeziorem Huron w kanadyjskiej
prowincji Ontario. Wkopaliśmy przed domem do ziemi starą wannę i wpuściliśmy
do niej rybki schwytane w jeziorze i pobliskiej rzece. Pod koniec sezonu przed
nadejściem srogiej zimy nasze rybki wracają do rzeki nieco już podchowane.
Tę wannę stale odwiedzają żaby. Niektóre, z kijanek w wannie przeobrażają się w
żaby, inne przychodzą z zewnątrz znajdując namiastkę sadzawki i dogodne
środowisko do polowania na owady.
Doniósłszy o zadomowionej żabie otrzymałem wierszyk z notacją:
…jeśli jak zapowiadałeś, napisałeś już swój wiersz do tejże żaby, to przeczytaj

jej oba: zobaczymy jak zareaguje i komu przyzna wieniec – ten będzie poeta żabi
laureatus. Koty na wiersze nie reagują – patrzą martwym okiem, trochę z
lekceważeniem, a trochę – jakby się litowały.

JESIENNY WIERSZYK DLA PROFESORA FLORIANA ŚMIEJI ORAZ JEGO ŻABY
MIESZKAJĄCEJ W WANNIE NAD JEZIOREM HURON W KANADZIE
Jak tam zdrowie twojej żaby
Czy już nie zamarzła aby
Nad Huronem gdy w zawiei
Stanął domek pana Śmieji
Wtedy żaba w twojej wannie
Będzie się oddawać sannie
Lub na łyżwach pląsać wkoło
(Żabie w wannie jest wesoło)
Gdy ją wyjmiesz w środku lata
Będzie żaba lodowata
Takie są kąpieli skutki
Żaba – lecz z Zielonej Budki *
Paździenik 1999
* Zielona Budka – firma w Warszawie produkująca lody
Odpowiedziałem niezwłocznie dumając przy okazji nad nieszczęsnym rymem
„zawiei” i „Śmieji” (pisownia mojego nazwiska na moje życzenie), pokazującym
mizerię polskiej pisowni, choć profesor Jan Miodek zapewniał mnie, że zanosi się
na rozsądną zmianę przepisów ortografii zwłaszcza dopełniacza rzeczowników
zakończonych na – ja.

RIPOSTA PROFESOROWI JAROSŁAWOWI MARKOWI RYMKIEWICZOWI NA
JEGO KŁUSOWNICZY WIERSZ O MOJEJ ŻABIE
Hola Jarku czy ty aby
nie czepiasz się cudzej żaby?
W końcu w mojej żyje wannie
sprawując się nienagannie.
I nie wadzi Twoim kotom
ceniąc własny kąt i błoto.
Moja żaba nie ucieka
nie obawia się człowieka.
Nad wodą siedzi i marzy
czasem jej się coś przydarzy.
Lubi kiedy jej przyniosę
owada, konika, osę.
Choć udaje flegmatyka
w mig po nie do wody fika.
Lecz się chyba pogniewała
bo się ze mną nie żegnała.
Teraz kiedy dmą zawieje
dumam, co się z żabą dzieje
i czy zobaczę ją w lecie
bo się dziwnie w świecie plecie.

