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Grilo w szkole do nauczyciela 

- Jest coś, co człowiek może w każdej chwili 
zobaczyć, a Bóg nie może . 

- To niemożl iwe. Bóg widzi wszystko. 

- Ejże, człowiek w każdej chwili może zoba -
czyć drugiego człowieka, ale Bóg nie może 
zobaczyć drugiego boga. 

(ze zbiorku As Prozeas De Joao Grilo) 

DANUTA ŻMIJ 

ARIANO SUASSUNA I JEGO „TESTAMENT PSA" 

Ariano Suassuna, należący do czołówki młodych dramato
pisarzy brazylijskich, urodził się w 1927 r. w stanie Paraiba. 
Z wykształcenia jest prawni·kiem, nadto zaś ukończył studia 
fi'.ozcficzne na Uniwersytecie Katolickim stanu Pernambuco. 
Był jednym z założycieli teatru studenckiego w Recife i przez 
r:ewien czas sprawował funkcje recenzenta teatralnego 
Diario de Pernambuco. Obecnie jest profesorem estetyki 
i teorii te;:itru w Szkole Sztuk Pięknych przy Uniwersytecie 
w Recife, 

Suassuna debiutował jako poeta w 1945 r., ale rozgłos 

przyniosła mu dopiero twórczość dramatopisarska. W latach 
1947-1958 napisał trzynaście sztuk, granych zarówno w bra
zylijskich teatrach zawodowych jak i amatorskich. Naj 
większym jego sukcesem był właśnie Testament Psa (tytuł 

01yginału: Auto da Compadecida). Premiera tej sztuki, 
jesienią 1956 r. w teatrze św. Izabelli w Recife, od
biła się głośnym echem w całym kraju. W kilka miesięcy 
póżniej wystawione „Teslament psa" na festiwalu zespołów 
arna torskich w Rio de J aneiro, gdzie ·przyznano mu p;erwszą 
nagroaę. W ślad za nią posypały się inne: nagroda Brazylij-



skiej Fundacji Teatralnej, nagroda Stowarzyszenia Brazylij
skich Krytyków Teatralnych, nagroda gubernatora stanu 
Sao Paulo. Testamewt psa wszedł do repertuaru czołowych 
scen brazylijskich i grany jest do dziś z niesłalbnącym po
wodzeniem. 
Zainteresowały się tą sztuką także teatry hiszpańskie, ale 

cenzura tego kraju nie dopuściła do jej wystawienia. 
.\ w stolicy Portugalii, dokąd zawitał w tym roku na gościn
ne występy brazylijski zespół Cacildy Becker, po kilku 
przedstawieniach zdjęto sztukę z a.fisza. 
Również wśród krytyków brazylijskich zdania były po

dzielone, ale znakomita większość przyjęła sztukę entuzja-
3tycznie, zwracając uwagę na jej łudowe źródła i pcdkreśla
;ąc jej treści społeczne i filozoficzne. Tesiamen·t psa jest 
bowiem ludową farsą, powstałą w oparciu o popularne bal
:ady, śpiewane przez wędrownych bajarzy-muzykantów, 
;i także przez mieszkańców sertonu, owej najuboższej, wy
.1iszczonej przez susze połaci Brazylii. 1Postaci, występujące 
w utworze oddają przekrój społeczny ludności sertonu, a ich 
perypetie odzwierciadlają problemy i konflikty nurtujące 

to społeczeństwo, przede wszystkim zaś okrutną walkę o byt 
w zacofanym, niemal feudalnym kraju. 

W przedmowie do książkowego wydania sztuki Suassuny, 
wybitny krytyk brazylijski, Henrique Oskar, pisze, że 

Testame71:t psa nawiązuje do tradycji sztuk średniowiecz

nych, znanych ogólnie .pod nazwą Cuda Matki Boskiej. 
Forma zaś utworu jest pokrew11a sztukom Gil Vicente 
(portugalski dramatopisarz, poeta, kompozytor i aktor, ży
jący na przełomie XV i XVI w.) i teatrowi hiszpańskiemu. 
Są w niej również ślady commedii dell'arte, zarówno w roz
woju akcji, jak w rysunku bohaterów, szczególnie zaś w oso
bie Joao Grilo. Ma on pewne cechy Arlekina, aczkolwiek 
jest postacią autentycznie brazylijską, znaną dobrze w ludo
wej literaturze obszaru północno-wschodniej Brazylii. 

Polski przekład Testamentu psa, który ukazał się w mie
sięczniku Dialog (nr 10/ 1959), poprzedza przedmowa autora, 
której fragmenty cytujemy: ' 

„Gdy tłumacz zwrócH się do mnie z prośbą, bym zgodził 
się na opublikowanie i wystawienie w Polsce mojej sztuki 
Auto da Compadecida, powiedziałem mu otwarcie, źe gdy 
pisałem ją w 1955 r. nie przychodziło mi na myśl, że mogłaby 
dotrzeć kiedyś do publiczności niebra.zylijskiej. Obawiałem 
się, by odbiorca polski nie padł diarą dwuznaczności i nie-
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porozumień, w czym nie byłoby nic dziwnego, skoro nawet 
w Brazylii zarzucano mi nieposzanowanie Kościoła, nieprzy
stojność, bluźnierstwa itp. ·Pomawiano mnie między innymi 
o spirytyzm, bo w sztuce mówię o zmartwychpowstaniu; na
zywano mnie komunistą, ponieważ ujawniam przesądy raso
we pokutujące w Ameryce. To pomieszanie pojęć trwa jesz
cze mimo poparcia, jakiego doznałem od zakonników, księży 
i biskupów, którzy przyjęli podstawowy, głęboko religi~ny 

sens mojej sztuki z uznaniem nie mniej>Szym niż oburzenie 
faryzeuszy na jej elementy zewnętrzne i przypadkowe. Tym
czasem jednak otrzymałem od redaktora Dialogu list w for
mie tak wzruszającej dla każdego autora, że .postanowiłem 
zgodzić się na zaprezentowanie sztuki w Polsce, zwłaszcza 
że redaktor zaproponował mi napisanie wstępu,· jaki uznam 
za najwłaściwszy dla lepszego zrozumienia treści sztuki. Po
staram się więc dać takie wyjaśnienie. 

„Przede wszys~kim chciałbym zaznaczyć, że jestem kato
likiem. Katolikiem z wyboru, nie z tradycji, nie przyszedłem 
bowiem na świat w rodzinie katolickiej, jak większość Bra
zylijczyków. Rodzina moja jest protestancka, ja natomiast 
zostałem katolikiem ju:h jako człowiek dorosły. Może dlatego 
czuję się tak ugruntowany w mojej wierze; może dlatego 
widok księży, postępujących Wbrew nauce Chrystusa 
i Kościoła, nie jest zdolny podważyć mojej wiary. Osoby 
występujące w mojch sztukach nie są więc ani lepsze, ani 
gorsze od innych - duchownych czy świeckich - które 
przychodzą je oglądać. ( ... ) 

„Wszedłem do Kościoła jako obcy, pokonując niezliczone 
opory natury psychologicznej, z wysiłkiem odróżniając to, 
co w nim święte - i co ukazuje się nam tylko wtedy, gdy 
przyjmujemy Ciało Chrystusa - od tego, co jest wynikiem 
kompromisów i tchórzostwa ludzkiego; pojąłem, że naj
ważniejsza jest nauka Chrystusa i zasady dagmatyczne, 
reszta zaś wypływa z naszej złej natury, z naszej słabości, 

z naszej obłudy. Kościół nie ma z tym nic wspólnego. Bez 
trudu więc mogłem rozpoznawać i zwalczać niecny czyn tego 
czy innego księdza, biskupa lub papieża, odrzucają.c fary
zeuszostwo i pamiętając zawsze, że ·w pewnych okolicz
nościach jesteśmy zdolni do wszystkiego. Szczęśliwi ci, 
którym sprzyjające warunki ułatwiają stosowanie w prak
tyce zaleceń Chrystusa i Kościoła. A nieliczni są tacy, •którzy 
nie załamują się pod wpływem 1przeciwności. 



„Katolicy jednak mają manię ukrywania ułomności. Z tego 
też powodu, gdy byłem jeszcze protestantem, myś'1ałem -
z jednej strony - że katolicy wierzą w nieskazitelność pa
pieża, a nie w jego nieomylność, co jest rzeczą odmienną, 
z drugiej zaś strony sądziłem, że jednoczą się wokół Kościoła 
z dwóch przyczyn: wskufek ciemnoty albo hipokryzji. Ale 
oto pewnego dnia wpadła mi w ręce książka Georges'a 
Bernanosa o księżach-światowcach, trzymających się 

kurczowo władzy w dziedzinie gospodarczej i politycznej, 
biorących udział w intrygach hierarchii - zwłaszcza w Hisz
panii - słowem o tym wszystkim, czego nienawidziłem 

w ziemskim aspekcie Kościoła, a czemu wzbraniała się dać 

wiarę zła wola ludzka lub fałszywe pojęcie o szacunku. Stało 
się to początkiem mego nawrócenia. Tylko taka linia postę
powania może mi dać zadowolenie. A inni, stojący, jak ja 
niegdyś poza Kościołem, mogą chyba z tego wnioskować, że 
skoro dostrzegam te sprawy i trwam ·w katolicyzmie, to 
widać istnieje coś niezwykle czystego, świętego i wartościo
wego w tym Kościele, który tak kocham, a którego ongi tak 
nienawidziłem. 

„Trzeba jeszcze wspomnieć, że cała moja sztuka, od po
czątku do końca, jest jakby «zabawą» . Jakże bowiem inaczej 
tłumaczyć sobie jej założenia psychologiczne? Bandyta wpa
da w pułapkę, niesłychanie naiwnie zastawioną, ksiądz zo
staje w sposób nie mniej prosty oszukany, biskup za·przedaje 
się, by wyprawić pogrzeb psu; w rzeczywistości sprawy te są 
znacznie staranniej zamaskowane, subtelniejsze i bardziej 
groźne. Ale przecież chodzi tu o sztukę ludową, której autor 
prosi widzów, aby wierzyli we wszysDko jak dzieci, aby 
wspólnie z nim i aktorami mogli się bawić, dyskutować 

i myśleć w ciągu dwóch godzin przedstawienia. Takiej sztuki 
nie należy traktować jako rozprawy teologicznej ani oglą
dać w «nastroju uroczystym»". (. .. ) 

* * * 

Grilo w szkole do nauczyciela: 

- W jakim miesiącu kobieta najmniej mówi? 

- Nie wiem. 

- W lutym, ma tylko 28 dni. 

(ze zbiorku As Prozeas De Joao Grilo) 

ARIANO SUASSUNA 
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TESTAMENT PSA 

(„Auto da Compadecida") 

Przekład: 

DANUT A ŻMIJ i WITOLD WOJCIECHOWSKI 

WRZESIEŃ 1960 



OSOBY: 

PAJAC 

GRILO 

CHI CO , 

MAJOR ANTONIO MORAIS 

PIEKAtR~OW A 

PI!EKARZ 

KSIĄDZ 

ZAK!RYSTIAN { 
BI..SKUJP 

BRACI SZEJK 

SEVERINO 

ZBÓJ . { 
DIABEŁ 

LUCY.FEJR 

\: MANUEL (JEZUS CHRYSTUS) 

MIŁOSIERNA (MATKA BOSKA) I . 
ŚMIERĆ 

Reżyseria: 

KOKRAD SWINARSKI 

Scenografia: 

EWA STAROWIEYSKA 

KONRAD SWINARSKI 

I 

JÓZEF ŁOTYSZ 

MARIAN KOCINIAK 

BRONISŁAW PAWLIK 

STANISŁAW LIBNER 

EW A RADZIKOWSKA 

ZDZISŁAW LUBELSKI 

JAN MATYJASZKIEWICZ 

JÓZEF DURIASZ 

ANDRZEJ GA WROŃSKI 

HUGO KRZYSKI 

HENRYK ŁAPIŃSKI 

ROMAN WILHELMI 

ORLANDO ALVES SIL V A 

SŁAWOMIR PIETRAS2JEWSI{l 

RYSZARD KUBIAK 

STEFAN ŚRÓDKA 

BOHDAN EJMONT 

KRYSTYNA BRYL 

HENRYK ŁAPIŃSKI 

Muzyka: 

EDWARD P AŁŁASZ 



!nspicjent: 

Regina Dąbrowska 

Sufier: 

Irena Kopczyńs.ka 

Kierownik techniczny: 

Stanisław Misierewicz 

Kierownicy pracowni: 

elektrotechnicznej Władysław Graboś 

krawieckiej 

malarskiej 

modelatorskiej 

perukarskiej 

stolarskiej 

ślusarskiej 

tapicerskiej 

Brygadier sceny 

{ 
Helena Dąbrowska 

Władysław Hrybek 

Jerzy Białkowski 

Antoni Wiśniewski 

{ 
Wiktor Keller 

Janina Chmielińska 

Stanisław Misierewicz 

Roman Leperawsiki 

Stefan Janowski 

Roman Pokorski 

Czytelnicy, jeśli możecie, 

Przeczytajcie z uwagą 

Tę niewielką książeczkę. 

Opowie wam ona historię 

Tego, który zwał się Virgulino, 

A nosił przezwisko Lampiona ... 

Tak się zaczyna autobiograficzny poemat bandyty, który 

przez wiele lat był postrachem i sensacją północna-wschod

nich stanów Brazylii. Virgulino Ferreira da Silva, vel Lam

pion, urodził się w 1900 r . W dzieciństwie stracił matkę, a ojca 

zabiła mu policja, gdy był k"ilkunastoletnim chłopcem. Pa

miętajmy, że był dzieckiem „ziemi krwi i przemocy", gdzie 

możni pułkownicy zaciekle walczyli o ziemię, o bogactwa 

i wpływy polityczne. Polityka, głód, ciemnota,. fanatyzm 

religijny, przemoc, niesprawiedliwość - cały układ stosun

ków społecznych sprzyjał powstawaniu bandytyzmu, ven

detty, nienawiści. 

Virgulino został bandytą, mając lat 17. Sześć stanów Bra

zylii: Ceara, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Bahia i Sergipe 

było terenem jego „działalności". Setki pomordowanych 

ofiar, ponad 500 puszczonych z dymem fazend, pokaźna 

' liczba gwałtów, niekończące się potyczki z policją i wojskiem 

znaczyły drogę Lampio.na i jego bandy. Z biegiem czasu 

„dorobił" się dużej fortuny, obrósł legendą. Czarująca Maria 

Bonita porzuciła swego męża, skromnego szewca i została 

kochanką bandyty. Razem też dosięgły ich w 1938 r. kule 

policji. Było to w grocie dos Angicos, w stanie Sergipe. Gło

wy ich odcięto, ' wbito na piki i triumfalnie pokazywano 

w miastach. Głody te są przechowywane do dzi_~ w muzeum 

w Salvador. 

Major Optato Gueiros, jeden z dowodzących ekspedycyj

- nymi oddziałami wojska i policji, napisał ·biografię słynnego 

bandyty, w której tak go charakteryzuje; 



„Całe postępowanie Lampiona było krańcowe : nienawidził, 

przerażał, napadał, zabijał, podpalał, terroryzował, niszczył, 

gwałcił, uciekał, krył się. Przy tym potrafił kochać i wyba

~zać. Karmił i przyodziewał biedaków, jednych bajecznie 

·.)bdarowywał, drugich zostawiał w n~dzy . Potrafił być od

ważny jak lew i niezwykle tchórzliwy. Miał niezłomną wolę 

; dowodził bandą z szaloną energią. Dla swoich ludzi potrafił 

być pobłażliwy, wręcz ojcowski". 

Biedny lud sertonu przekazał Lampiona potomności w nie

zliczonych o.powiadaniach, legendach i pieśniach, ·które po 

dziś dzień ślepcy śpiewają na jarmarkach - stąd też postać 

Severina w sztuce Suassuny. 

* * * 

Grilo spotyka Portugalczyka, jadącego na 

kobyle i wiozącego dwie kobiałki ja.jek. Grilo 

pozdrawia go i pyta, czy może zadać jego kobyle 

zagadkę. Otrzymawszy 1przyzwolenie, pochyla 

się nad łbem kobyły i wpuszcza jej do ucha 

niedopałek papierosa. Zwierzę, zazwyczaj po

tulne, daje susa. Portugalczyk spada i wszystkie 

jajka się tłuką. Nie pojmując, co się właściwie 

stało, pyta spryciarza: 

- Coś ty jej powiedział, że się tak zachowała? 

- Powiedziałem kobyle, że jej matka zmarła. 

(ze zbiorku As Prozeas De Joao Gri!o) 
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