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ROGER V AILLAND 

Roger Vailland urodmł się w roku 1907. W czasie studiów 
filozoficznych w Pał·yżu ulega wpływom surrealistów, drukując 
wiersze i eseje w czaoopismach awangardy obck Aragona, Bre
t ona i Eluarda. W roku 1928 porzuca studia w Sorbonie i karie
rę literacką dla po_dróży i pracy dziennikarskiej. W cza&ie oku
pacji bierze udział w Ruchu Oporu, zostając szefem ośrodka 

konspiracyjnego w Lyonie. Po wyzwoleniu Paryża zostaje ko
respondentem wojennym przy Międzysojuszniczym Sztabie 
Glównym, uczestnicząc we wszystkich kampaniach na froncie 
zachodnim. Swoje obserwacje wykorzysbuje w pierwszej p ·
wieści wydanej w roku 1945 pt. „Dziwna zabawa". Powieść t a 
przynosi mu nagrodę „Prix lnteralie". W roku 1948 bierze 
udział w Kongresie Pokoju we Wrocławiu. W roku 1949 wy
stawia w Paryżu sztukę .pt. ,_,Abelard i Heloiza'', za którą otrzy

muje nagrodę „Prix Ibsen". 

Drugą z kolei sztuką Vailland::i jes t „PnlkowPik Fost,er 
przyznaje się do winy". 

W roku 1952 wstępuj e VaiLland do Franc iskieJ Partii Ko
munistycznej. w ciągu dziesięciu lat od roku 1945 wydc.1je pięć 
powieści. Za powieść pt. „La lai" (tytuł polski: „La pasalella" 
(otrzymuje w rnku 1957 najwyższą nagrodę litnacką we Fran

cji „Prix Goncourt". 

Polska prapremiera ,,Abelarda i Heloiz y" odbyła sit; we Wro
cławiu, w roku 1959. Następnie grały tę sztukę teatry Warsza
wy i Krakowa. 
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ANDRZEJ i\'OWlCKJ 

PIOTR ABELARD 

Od przeszło ośmiuset lat działa n<1 postępową ludzkość po
tężny urok śmiałego umysłu teologa, poety i filozofa Piotra 

Abelarda (1079 - 1142). 

Nie trudno wyjaśnić tajemnicę tego moku. W okresie, kiedy 
cały niesprawiedliwy ustrój społeczny opier3ł się na powadze 
uświęcających go autorytetów kdcidnych, Abelard mial odwa
gę przeciwstawić się autorytetowi Kościoła w imię rozumu 

i sumienia. 
Walcząc z autorytetami kościelnymi z pozyc]i chrze::icijań

skich, z pozyCJi teologa, Abelard rozsadzał od wevv nątrz gmach 
panującej ideologii średniowiecza. t0rując drogę h'.Jmanizmowi 
i racjonalizmowi Odrodzenia. 

Po upadku wspanialej kultury st ri: ożytncj EuropG chrześci
Jaóską zalegał przez wiele stuleci gl~boki mrok. 

Cala hierarhia feudalna żyła z nie0placoinej pracy chlcpów, 
pogardzanych, traktowanych gorz~j niż bydło i pozbawionych 
możliwości prawnych obrony przed uciskiem i wyzyskiem, p c
IIlieważ władzą sądową byli ci ~ami p:=mowie. którzy ich gnębili 
i obdzierali. W wyniku feudalnego .;;ystemu wyzysku chłopi 

żyli w nędzy i nieraz głodowali. 

Ale wyzysk rodzi nieuchronnie walkę z wyzyskiem. 

Pierwszym większym pow<; t.aniem . chłopskim , zarejestrowa
nym przez kroniki średniowieczne, bylo w Euro.pie feudalnej 
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powstanie chłopów Normandii około roku 1100. („.) Abelard 
mial wówczas około 20 lat, a jego rodzinne strony sąsiadowały 
z terenem powstania. Kto wie, czy okrucieństwo rycerzy wobec 
chłopów nie było jednym z powodów, dl::t których Abelard nie 
chciał być rycerzem i dokonał uroczystego zrzeczenia się prawa 
do feudalnego majątku swego ojca. 

(„.) Jaką postawę zajmował wobec ucisku i wyzysku chło
pów sam Abelard? Uciskanie ubogich uw<iża on za jeden z naj

·cięższych grzechów, w porównaniu z którym popełniony przez 
Adama grzech pierworodny był błahostką, ponieważ „Adam 
nikogo ni , uciskał i nikcrnu nicz·:=go gwałtem nie wydzierat. 
a tylko raz skosztował owocu". 

(„.) Czasy Abelarda obfitują w cnlą galerię wsp!łmfołych po-
taci rewolucyjmych kaznodziejów ludowych. którzy występo

\vali ze śmiałymi oskarżeniami przeciw świeckim i duchownym 
wyzyskiwaczom. Do najbardziej znanych nalPżeli: Piotr 
z Bruys, który działał przez 20 lat (1116-1126}. Właśnie wtedy, 
kiedy formowały się główne zręby poglądów Abelarda -
i Henryk z Lozanny, który wygłaszał kazani<1 przez 30 lat 
(1116 - 1147). Pierwszy z nich został spalony, drugi zaś umarł 
w biskupim więzieniu w roku 1150. 

(„.) Bezsporną zasługą Abelarda było rozbudzenie potęż

·nego ruchu umysłowego. Nikt przed nim - nawet spośród filo
zofów starożytnych nie posiadał tylu uczniów. Przy słabym 

wówczas zaludnieniu liczba pięciu tysięcy uczniów Abelarda 
jest liczbą olbrzymią. Osiągnięcie tak wielkich rezultatów było 
jednak możliwe jedynie dzięki temu, że obiektywne warunki 
dojrzały do przełomu w dziejach kultury. Jest to okres szyb
kiego rozwoju miast. Za czasów Abelarda toc7.ą się krwawe 
walki o wyzwolenie miast spod jarzma seniorów feudalnych, 
biskupów, książąt i hrabiów. Abelard wyrósł na olbrzyma dzie
jów kultury właś.nie dzięki temu, że jego walka z autorytetem 
Kościoła .wyrażała interesy miast walczących o wolność. ( ... ) 
Czołowym przedstawicielem hierarchii kościelnej , który zabrał 
-głos przeciw mieszczanom Laon był Radulf Ie Verd, arcybiskup 
Reims (1106 - 1124). Przed Abelardem stanęło więc zadanie 
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wystąpienia do wielkiego teologicznego pojedynku przeciw te
mu arcybiskupowi. Jak z tego widać, rozważania teologiczne
w czasach Abelarda nie miały wcale charakteru czysto teore
tyc21nego, oderwanego od życia, ale stanowiły nierzadko odpo
wiednik dzisiejszej publicystyki politycznej. ( ... ) Arcybiskup 
Reims podilrreślil, że obowiązuje p0sluszeństwo wobec wszel
kiej władzy, zarówno dobrej jak zlej . Przeciw temu właśnie 

wystąpił śmiało Abelard z własnym oryginalnym objaśnieniem 
Pawłowych wersetów. - To prawda - przyzDaje Abelard - że 

należy być posłusznym władzy, należy jednak rozróżniać mię
dzy władzą a tyranią: 

„Czym iinnym jest bowiem sprzeeiwianie się tyranii złego 
zwierzchnika, czym innym wś sprzeciwianie się prawowitej 
władzy, którą zwierzchnik otrzymał cd Boga ... " Tym rozróżnie
niem między władzą a tyranią Abelard usprawiedliwiał przede 
wszys tkim bunt miasta Laon, przeciw biskupowi - tyranowi, 
a zarazem toczOIIlą w całej Francji W[llką miast przeciw tyrań
skim rządom świeckich i duchoWJnych feudałów. 

( ... ) Abelard był najwybitniejszym .filozofem swojej epoki. 
Wielkość Abelarda, jako filozofa widać w tym, że w wielkim 
średniowiec:anym sporze o uniwersalia, czyli o przedmiot nazw 
ogólnych potrafił wystąpić z własnym, oryginalnym rozwiąza
niem, zbliżającym się do dzisiejszego, nauko\vego marksistow
skiego rozwiąwrnia tego zagadnienia .... Mając 20 lat, przybywa 
około roku 1100 do Pa1·yża, gdzie wykładał czołowy przedstawi
ciel ówczesnych „realistów" Wilhelm z Champeux, późniejszy 
biskup Chalons - sur - Mame w latach 1113 - 1122. Wkrótce 
młody uczeń, bez najmniejszego szacunku dli-1 autorytetu naj
większej ówczesnej powagi filozoficznej, zaczął publicznie kwe
stionować poglądy Wilhelma ( ... ) W ten sposób AbPlard zdobył 
sobie pier,wszego potężnego v.riroga. Wilhelm przez dwadzieścia 
lat (aż do swojej śmierci) czyni intrygi, żeby zniszczyć Abelar
da, który zgasił jego sławę. 

W raku 1101 dwudziestoletni Abelard otwiera własną szkolę 
w z.amku Melun, a 1nastę;prui.e w Corbeil. Lata 1102 - 1112 osło
nięte są w życiorysie Abelarda głęboką tajemnicą. Wiadomo 
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tylko, że pod koniec tego okresu po powrocie z rodzinnej Bre
tanii znalazł się w La.on, gdzie rozpDc:ząl walkę z największym 

autorytetem teologicznym swoich cwsów, Anzelmem z Laon. 
Wypędziwszy Abelarda z Laon, Anzel:Q:l potwierdzi tym samym 
swoją porażkę. Sława Abelarda rośnie coraz bardziej. Zaczyna
ją ściągać do niego uczniowie z Rzymu i z Anglii, z Anjou, 
Poitou i Gaskonii, z Hiszpanii, Normandii, Flamandii i Nie
miec. W opinii współczesnych Abehird wyrasta na duchowego 
olbrzyma, niezwyciężonego Goliata wiedzy średniowiecznej. 

Nie mogąc pokonać Abelarda w pubTicznej dyspucie, przed
stawiciel hierarchii kościelnej na czC'le ze znanym biskupem 
Radulfem Le Verd, skłaniają legata papieskiego, kardynala 
Kuno z Urrach, do zwołania synodu w celu odbycia sądu ko
ścielnego nad Abelardem. Po upokorzeniu go i zmuszeniu do 
rzucenia własnej książki w ogień zawlecz-0no go .,jako zlcczyń
cę i zbrodniarza" do więzienia w klasztorze św. l\'Icclarda w S::ii~
sons, skąd po kilku dniach odesłano do klasztoru św. Dionize
go pod Paryżem. ( ... ). Z pomocą kilku przyjaciół udało mu się 
zbiec z więzienia klasztornego do miejscowości Saint - Ayoul 
kolo Prowins. Kiedy opat Adam dowiedzi<lł się 0 miejscu 
schronienia Abelarda, zażądał wydam<i go. Szczęściem wkrótce 
zmarł i Abelardowi pozwolono osiąść w pustehi kole m iasta Nu 
gent nad Sekwaną. Pustelni.::i. ta zamieniła się szybko w ludną 
uczelnię ponieważ żądni wiedzy uczniowie przybyli do Abelar
da, prosząc go, aby z·nów zaczął wykładać. Prześladowania 

wrogów zmusiły go do opuszczenia tej pustelni. ( .. ·) Wygnanie 
trwało kilkanaście lat. Dopiero około roku 1136 mógl Abelard 
wznowić wykłady filozofii w Paryżu. Prześladowania go nie 
załamały. W okresie wygnania kiedy nie mógł wykh.J.dać, napi
sał swoje główne dzieła filozoficzno-teologiczne: Sic et Non 
(Tak i Nie), Introductio ad Theologiam (vVstęp do teologii) i 
Scito te ipsum, seu Ethica (Poznaj samego siebie, czyli Etyka). 

Dzieła te krążyły w licznych odpisach po całej Francji i docie
rały do innych krajów europejskich. ( ... ) Na początku roku 1140 
posypały się przeciwko Abelardowi j<idowite oskarżenia o here
zję. Oskarżenia te trafily do młodego dwudziestojednoletniego 
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króla Francji, Ludwika VII, który zażądał zwolani::i synodu 
w sprawie Abelarda. Synod został zwołany na dzień 2 czerwca 
1140 roku przez arcybiskupa Sens, Henrykn Sanglier. Synod 
zawczasu przygotowany i wyreżyserowany przez Bernarda, po
traktował Abelarda jak heretyka nó~d którym odbyto krótki 
sąd. Abelard, któremu uniemożliwiono obronę, odwołał się do 
Papieża. W dredzie do Rzymu zachorował i zmarł. (1142). 

II 

Abelard był nie tylko wielkim filozofem, ale również wiel
kim poetą. Z listu Heloizy wiemy, że. układane przez niego pieś

ni - nie tylko w języku łacińskim , ale również w języku ludo
wym (francuskim) - śpiewała cala Fnncja. Dla ludu ft ancus
kiego, który nie umiejąc czytać i nie znająć łaciny , nie z.nal jego 
dziel filozoficznych i teologicznych. Abelard był przede wszyst
kim poetą i. lmmpozytorem, autori:>m ulubionych śpiewa nych 

wszędzie piosenek. ( ... ) Od Abelarda biorą po12zątek wesołe pieś

ni studenckie, chłoszczące chciwość, nikczemność i głupo tę naj
wyższych dostoj1ników kościelnych. („„) Abelard był wielb icie
lem Hellenów. Za entuzjazm dla Platona atakowali Abelarda 
jego wrogowie. • 

Postawę humanistyczną i to jeszcze bardziej radykalnie 
niechrześcijańską od Abelarda, zajmowała również jego uczen
nica i żona, Heloiza. Listy jej świadczą, że była to kobieta nie
przeciętna, przerastająca śmiRlością umysłu 11ie tylko wlasne 
stulecie. Historyk rosyjski Traczewski stawia ją wyżej od Abe
larda, nie bez słuszności stwierdzając , że kiedy Abelard pod 
wpływem klęsk załamał się i w list a ~h do niej zaczął się upoda
bniać do świętego Hieronima czy Bernarda, Heloiz~ pozostała 

wierna światopoglądowi i postawie ich młodości, będąc w tym 
okresie - już jako przełożona klasztoru - bardziej Abelardem 
niż on sam. Na przykład jej Problemata zawierające wybór 
sprzecznoś_ci i niejasności z Pisma Swiętego były właściwie dal
szym ciągiem Abelardowego Sic ąt N on. 

Wielu historyków filozofii zwróciło uwagę na fakt, że świa
topogląd i 1postawa Heloizy wywracają nasze pojęcia o średnio-
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wieczu. W epoce głębokiego mroku, zabobonu i fan~tyzmu. kie
dy Bernard i Norbert czynili „cuda ', wypędzali z ludzi .. diabła", 

wyklinali muchy i próbowali wskrzesić (zresztą bez powcdze
nia) zmarłych - w światopoglądzie Hdoizy nie było wcale Boga. 

A kiedy zjawia się w li ście Heloizy Bóg, to„ . jako oskarż ::;ny 

o „najnowsze okruciel'l.stwo". 

Nawet wtedy, gdy wstę-powala do klasztoru, szeptała przed 
olt<uzem klaszt-01 nym ni modlitwę. lecz heksametiy pogań

skiego poety Lucana, bardziej przypominając podczas składania 
ślubów zakonnych - starożytną Rzymiankę niż chrzescijankę 

średniQwieczną . 

A NDRZEJ 1 "0W !CKI 

(Piotr illl lu"r' - H i.c tc, riu. 1n oic/1 n!cc/rJI" , PIW - 1952). 



LISTY ABELARDA I HELOIZY 

Pr:::cldod: L:!on Joa r h i 1r. 01ci.cz 

- List pierwszy Abelarda do przyjaciela 

(frngmenty) 

Żyła wonczas w Paryżu dzieweczka jedna imieniem Heloi
za siostrzenica niejakiego kanonika Fulberta. On t-0, gorącą ją 
darząc milośc,;ią , nie szczędził żadnego wysil.ku ni trudu, by dać 
jej wszechstronne .i pełne wykształcenie. Urodą nie byla naj
pośledniejsza , a oo do wiedzy. nie miała sobie równej. Albo
wiem zaleta ta, jaką jest bez wątpienia wiedza i ogłada literac
ka, im rzadsza jest w rodzie niewieścim, tym chlubniejszą była 
dla nie] ozdobą sławną czyniła ją w całym królestwie. Ja przeto 
zważywszy wszystkie szczegóły, które -nie są obojętne rlla zako
chanych, uzm1lem ją za wiele odpm:viednią na v ybrnnkę swoje
go serca i postanowiłem wzbudzić v1 niej miłe~ć wz::ijemną ku 
sobie. Wierzyłem zaiste , że łatwo mi się to ud a . Tak wielki byl 
bowiem w tym czasie rozgłos mojego imienia, taki wdzięk mo

jej urody. taka krasa młodości, iż ni e obawiałem '>tę zupełnie, 

by jakakolwiek niewiasta, ktr)rą bym zaszczycił swoim uczu
ciem, odmówiła mi wzajemności. Co do Heloizy, nie mi ałem na
wet cienia wątpliwości , że będzie chętnie powolna mni1 prag
nieniom wlaśnie dlatego, że tak w ysokie posiad ała v. yk<~z 1 alc.e

n;e i tak namiętnie lgnęła do wiedzy. Nawet gdyśmy pozosta
waii z daleka d iebiP. listownie wymienialiśmy na~ze uczucia 
i rn imo 1 %lak i rnvśl <1 b~r.iśrn y raz m . Niej dnokroinie tE'ż o wic 
ie śmielej wypow iada lism y sobie niej<>dno w piśmie niż w ust
nej r zmowie i tak bezustan:1ie prmvadziliś1uy lube świergoty. 

Płonąc tedy cały im.ilością do młodej dziewczyny, szu.kalem 
okazji, abym ją przez codzienne rozmowy w domu bardziej ze so
bą oswoił i łatwiej nakłonił do wzajemności. Ażeby tego dokona~ 
wszcząłem rozmowy z wujem i opiekunem Heloizy. Prosiłem go 
za ·wstawiennictwem jego przyjaciół, by mnie za wszelką cenę 
utrzymania przyjął do domu swego położonego opodal naszej 
.szkoły. Prośbę swą przystroiłem w pozory, że niby kłopoty 
i mitręgi domowe stanowią zbytnią pr?eszkodę w mych powin
nościach szkolnych, a samo prowadzenie gospodarstwa 1powodu
je nadmierne koszta. A był to starzec niepomiernie chciwy, 

a przy tym jak naJusilniej zabiegał a to. aby krewniaczka jeg0 
coraz lepsze czyniła postępy w nauce. Dla tych to dwóch powo
<lów z łatwością uzyskałem jego zgcdę i dopiąłem, czegom prag

nął: starca bowiem trawiła na wskroś żądza pieniędzy, a zara
zem żywił w duchu nadzieję, że jego siostrzenica nieJedną 

z mej obecności odniesie korzyść- Przychylił się zatem do bła
gań moich gorących i ponad nsjśmiel:::ze m oje marzenia zara

dził potrzebie kochania, powierzając mianowicie Heloizę całą 
memu nauczaniu i prosząc, żebym jej zawsze, nie szczędząc tru
du, pomagał w ksz,talceniu się zaróv:no w dzień jak i w noc:y, 
ilekroć wróciwszy ze szkoły będę m1::il chwilę walnego czasu; 
" nawet żebym ją ja k najsurowiej karcił, jeś libym 7 ~1uwa7-ył że 

jest niedbała. W takim rozstrzygnięciu sprmvy nad wyraz dzi
wiła mnie nie tylko niezwykła jego naiwność. a le i ;;am prze
ląkłem się w duchu, bo w ten sposób powierzał jakoby jagnię 
niewinne wyglodz,onemu \Vilkowi. Oddawal ją prze~icż bez za
~ rrzeżeń nie tylko na naukę, ale upoważnia} również do n iesz

czędzenia bezlitosnej chłosty -- a "" rzeczywi.stośc1 udzielał 

pr;:e:;: to pelnego zezwoL.:nia na spełnienie nwich pragnień g0 1·ą 

Lych i stwarzał takie okoliczności. Żr> wbrew naszf' woli, .i ~·śli

b ym nawet Heloizy miłosnymi um'.zgami n ic zdob ·!. grożb4 

i karq moglem złamać Jej upf)r. Ale dwa głównie wzgięcly uwal
nialy wuja od nieskromnego pcdejrz nia, a miano icie miłość 

o siostrzenicy i nieskazitelm 1 opini<1 o moich jak dotąd niena
gannych ob ·cz.ajach. 

Z początku łączy na wspólny dom -- następnie jedn CZ<\ s ię 

::::erca. Pcd pozerem zatem nauki cały rzas poświęcaliśmy milo:;-
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ci. A do tajnych schadzek, tak pożądanych i drogich dla zako
chanych, Lflastręczalo sposobność dawanie lekcji. Rozłożywszy 
zatem księgi o wiele częściej rozmawialiśmy z sobą o kochaniu 
niż o nauce. Więcej było całunków niż uczonych wywodów. 
I częściej ręce dotykały łona niźli knrt księgi. O wiele częściej 
miłością płonące źrenice spoczywały na licach dziewczyny niż: 

na martwych literach. I żeby uniknąć podejrzeń, nawet cięgi 
i razy nakazywała niekiedy nie złość, lecz miłość. Nie gniew 
lecz niezwalczony czar upojenia, który przechodzi wonnością 
olejki wszelakie. W miłosnym roznamiętnieniu nie v.miechaliś
my żadnych objawów kochania, ale najdziksze nawet podszepty 
rozigranej wyobraźni .spełnialiśmy . I tym namiętniej upajaliś
my się słodyczą uciech miłosnych, nie czując ni nudy, im mnieJ 
ich zaznaliśmy dotąd . A mnie im gwałtowniej ponosiła namięt
ność, tym mniej zajmowałem się filozofią i coraz bardziej za
niedbywałem szkolę. Do ona mi obrzydło samo prowadzenie 
wykładów i przebywanie wśród uczniów. Było to rzeczą zby 
uciążliwą i trudną noce bezsenne poświęcać na miłość, dnie za· 
na pracę szkolną. Stałem się ta.kim oziębłym leniwcem, iż 

w martwej drętwocie ni iskry natchnienia wykrzesać z siebie 
nie moglem, poprzestając już tylko na mechanicznym i bez
dusznym powtarzaniu w wykładach dawnych moich pomysłów .. 
A jeśli mi się przytrafiło jakoweś pieśni układać - nie miały 
one w sobie nic z mądrości filozoficznej; sławiłem w nich mi-· 
lość jedynie. Niektóre z tych pieśni rnze. zły się nawet szercko 
po świecie. J e.szcze i dzisiaj w wie] u krajach ci Jf' śpiewają 
ochoczo, którzy w urodzie życia pod0bną radość znajdują. Jakiż 
smutek, jakie lamenty i żale powst;;iły wśród uczniów moich 
skoro ::postrzegli, że tak mną miota, -·rzekłbym raczej, tak mme 
obezwładnia nieokicłznuna żądza . R:, :c~ bo•. i ~m ''.''· j'.lwr1.q mo
gla ujść uwagi chyba niewielu osób. Nikt nie miał w tym 
względzie żadnych wątpliwości ni złudzeń z wyjąt-:i em chyba 
jednego, w którego honor cala ta sprawa najmocniej godziła, 

~am oczywiście na myśli wuja Heloizy - Fulberta. 
O, jalci.ż ból targał sercem wuja, gdy się d0wiedzial o wszy

stkim! Jakie udręki żalu i skruchy z powodu cierpienia kochan
ki! Jaka rozpacz szalała w duszy Heloizy na widok mojego po-
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niżenia! Nikt jednak z nas dwojga nie biadał nad własną udrę
ką ani nie płakał nad swoim losem, .ale oboje wzajemnie ·cier
pieliśmy tylko z powodu niedoli drugiego. R<)Zląka wś ciał tym 
ściślej zespoliła nam serca. A miłość nasza, nawet nie nasycona 
nadmiarem szczęścia, silniejszym tylko ja:,zyła się ogniem. 
Spełniwszy raz do dna kielich panizr"11ia i hańby i zwolna wsty
du się zbywszy, kroczyliśmy n::-iprzód drogą jawnego zgorszenia, 
n iezdolni stawić oporu powabom miłości. I stało się z nami 
wedle tego, co opowiada poeta o Wenerze i Marsie prz:ydyba
ny<..h na igTach miłosnych. Niebawem młode dziewczę poczuło, 
że jest w błogosławionym stanie, i n ie () mieszkało z nrljwięk.szą 
radością natychmiast powiadomić mnie o tym, pytając w liście, 
ce ja w tym u.kładzie rzeczy zamierwm uczynić!. Pewnej nocy. 
zmówiwszy się uprzednd.o, pod nieobecność wuja milczkiem ją 
z demu wykradłem i nie zwlekając wysłałem do moich st ron 
rodzinnyc h, gdzie tak długo u sios try mej przebywała, aż p1-..wi
ła dziecię, któr emu nadała imię Astralab. 

Po przyjściu na świat dziecięcia powierzyliśmy je opie{:e 
m :::: jej sios t ry i potajemnie wróc;l iśmy do P aryza. A v-• kilka dni 
później w jednym z kcściolów. przy drzwi& _h zc1mkniętych, 

spędziwszy noc na czuwaniu i modlitwie, W(·zesnym rankiem 
w obecności wuja, niektórych jego i moich p.-zyjaciól złączyliś
my się węzłem małżeńskim. I zaraz potem w :-c islej ta jemnicy 
rczeszliśmy się i tylko od czasu d c-z<::.su widywaliśmy się, i to 
z dala cd wzroku ludzkiego, w miarę swych :oił ukr vwaj ąc to, 
cc śmy zrobili. Wuj jednak i domownicy jego .. zukając pociechy 
w swej hańbie, zaczęli ludziom rozgła szać o skojarzonym mal
żeńs t"l,vie i lamać dane nam przyrzeczenie dochowania tajem
nicy. 

Heloiza jednak na przekór wszystkim zaklinała i przysię
gała się , że jest to cLysta nieprawda. To sprawiało że wuj 
wściekle się na nią oburzał i często jf'j gorzkie czynił wyrzuty. 
Zwiedziawszy się o tym, umieściłem .ią u sióstr w opactwie Ar
genteuil kolo Paryża, gdzie niegdyś w dzieciństwie swym wy
chowywała się i uczyła. Tam dla niej przygotowałem szaty na 
mcdlę klasztorną, z wyjątkiem welcnu. i w nie ją przebrałem· 
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Skoro się tylko o tym dowiedzieli jej wuj, krewni i bliscy, my
śleli, że ja gorzko z nich sobie zadrwiłem. Mniemali bowiem, że 
po to właśnie osadziłem Heloizę w klasztorze, by w ten sposób 
łatwo się jej pozbyć. W szalonej wśriekłości uknuli przeciwko 
mnie spisek. I oto pewnej nocy, kiedy spokojnie spałem w swej 
odosobnionej izdebce w gospndzie, przekupiwszy jednego ze 
sług moich, dokonali na mnie najokrutniejszej i najhsniebniiej
szej zemsty, która oburzeniem najwyższym przejęła świat cały: 
pozbawili mnie mia.nowioie tych właśnie członków ciała, który
mi popełniłem to, co stanowiło dla nich kamień obrazy. Po do
konaniu tej ~brodni natychmiai:;t rzucili się do ucieczki. Dwom 
jednak z oprawców, których zdołano schwytać, wyłupiono oczy 
i otrzebi no częścL r cdne. Jednym z nich był ów wsp omniany 
sługa, który i:;ozc::: tawal stale w moim towarzystwie i żądzą 
złota wiedziony, dal się nakłonić do 7drady. 

Wyznam szczerze, że w takiej zgryzocie i smutku, racze] 
z upokorzenia i w;; tyd u niż z powol;:inia zmuszony bylem ukryć 
się w murach klasztornych. Heloiza jednak pierwsza na rozka
zanie m oje ochotnie wł ożyła ~1'l. się -;:a slcinę i wstąpiła do klasz-

• I 

toru. Oboje tedy jednego dnia przywdzialiśmy święte habity 
mnisze: ja w opactwie św. Dinnizego, ona we wspomnianym już 
klasztorze Argente uil. 

• 

LIST PIElłWSZY HELOIZY DO ABELARDA 

Dwie główne zalety Twoje, wierzaj mi, drogi, sprawiały, że 
stać się mogłeś niezwyciężonym pogromcą i lowcą błyskawico
wym serca wszelakiej kobiety, a to słodycz Twej zlotoustnej wy

mowy i wdzięk Twoich pieśni. Nie mniemam zgoła. by kogo
kolwiek z mędrców dwa te uroki w jednakie.i micrze zdobiły. 
Wiadomo przecie, że w żmudnych :rnnjach filozoficznych docie
kań godziwej szukając rozrywki, że niP. powiem igraszki, mno
gieś układał piosenki i rytmy, a to na naukę miłosną, które dla 

swoich słodkich melodii i myśli natchnionych szerokim s ię 

echem rn:z:nlosly po świecie. Imię zaś Twoje ani na ch·11vilę ni 
gasło melodią na ustach ludzkich. Te pio,-;enki Twoj ~ przecho
wały się nawet w pamięci pr0staczków , a to przez wd zięk sv„·o
ich melodii. I dla tych to nade wszystko względów piersi nie
wieści e dyszały milośc" ą ku T obie. Gdy nadto więk· z '< Ć 
z Twych śpiewów sławiła naszą mi.ln~ć wzajernną, imię H;;·lc1izy 
nucono szeroko po świecie , zazdrość żarząc w sercaC'h liczm-c r· 

niewiast. 

Bo jakaz uroda, ducha czy c1ala. nie dod:rvala kra sy Tv.;ojeJ 
młodości? Jakaż niewiasta, co ongi rniG cbrzucala zawistnym 
wzrokiem, dziś jednak, gdym postn1dala swr- szczęście pro
mienne. od politowania nad mol!n lcscm wstrzymać ~j ę zdoła! 
I któryż chr.ćb;: , ·:W yu1 rn ;,•ch n iEpr ,'.yja iól -- m( "Żt:LY '/ ria li 
to. ninviasta li t ·"J - nie plak rić j e~t .1r„ c n nw j doli? Nienawiść 

_arna przeinaczyła si ę w litość'. 

Ty wiesz na jlepiej. Jako j '1. sama jestem w szy<>tkiemu win
na - niczemu będąc niewinni\_ vVsvk sprawiedli\v(1ść n ie zwa-
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ża na to, co się nazewnątrz dzieje, lecz wnika w zamysly czło 

wieka; i nie w samych postępkach, Je.cz w ta jniach ducha lęże 
się wina; Tyś jeden zgłębił do dna me myśli , Tyś jeden doznał 
serca zapałów - Ty jeden sądzić mię moż '' Z! Zawierzam Ci 
w pełni jako sędziemu, zawierzam j<tko świadkcwi. 

Lecz, jeśli możesz, powiedz mi jedno, mój luby: czemu po 
naszym ws tąpieniu do zakonu, o którym sam sta nowiłeś nie 
radząc się w ".'.a le, Jaka jest w ola m 0Ja, tak b 1 dzo mnie po nie
chałeś i tak głębokoś pcigrzebal w p <trnięcL że mię ani rozmową , 

ani tcwarzystwem nie rozweselisz, :mi choćby listem p.~ cie

szysz dla umilenia rozłąki? Powiedz, raz jeszcz<-> Cię proszę, albo 
nie - lepiej ja sama Tobie odpowiem, co myślę : żądza to ci ała, 
w iuzaj. m ój miły. n:e p rzypzn. 7ew krwi plomiPnny - n:e 
miłość żadna rzuciły Ci ę w moje nbjęcia . A kiedy p <'zygei ł 

i wytlał żar Twoich u zuć . n ::i pa lenisku zost ri ły popi0Jy. 

Bogda j, mój miły , bylo to mojP tylko mniemanie! NLste
ty ! Wszyscy myśli.i pD dobnie. Nie jPst to osobis ta obawa, ale 
pcws72c.hn zapat1 yw~: nie , nie p1zc zucie jednostki, lecz zd'ł '1 ; C' 

ogólu. Bcgdaj mnie samej jednej tak się v.,ridz h lo, a miłość mo
ja m al· zl ':l chcć kilku rzeczników -;zczernści, którzy by, stajqc 
\ Twojej obronie, cośkolwiek zlagod zili mą żałość. B lJ gd aj
bym choć sama zmyśliła pomry, któreo by Ciebie uniewinniały , 

a we mnie rodziły złudzenia, że jeszcze warta coś jestem w 
Twych oczach! Zważ, proszę , o co Ci <; b l<i.gam. To w rzrczy sa
mej - zoba czysz - je~ t t aka ot sobiE' - lichc tka, która Cię 

zinąd niewiele trudu kosztować będ z i e . Gdy już si ę :iic mogę 
napawać widokiem oblicza Tv.rego, raczże ch0ś w s łowach wy
razić nastroje ducha, co by mi odc:wć dały w wspomnieniach 
wdzięk Twojej postaci! Bo w slow ach mistrz z Ciebie nie lada! 
Na próżno wyglądam od Ciebie prawdziwej szczodrobliwości, 

jeżeli winić Cię muszę o skąpstwo w słowach . Aż do niniejszej 
chwili żyw iłam śwj ęte przekona1nie, że j akaś nogr <: da i wdzięcz

ność należy mi się u Ciebie1 jako że wszystko spełniłam dla 
Ciebie nadal trwam wiernie w twardym peln :; niu Twej woli. 
To nie nabożriość żadna czy powoła nie v..,· za rnciku m ojej mło
dości strąciły mnie w kaźń klasztorną : znir~wolil mię tylko 
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Twój rozkaz. Jakże to plonno się trudzę i dręczę, jeżeli za me 
ofiary nawet mi wdzięczen nie jesteś! 

Wszak i od Boga samego nie w 0lno jest mi się sp dziewać 
zapłaty, gdyż niewątpliwą jes t rzeczą. że jeszrzem r.iczego do
tąd nie uczyniła z miłości ku Niemu. 

Gdyś się nawrócił do Boga, szaty swe odmieniwszy poszłam 
w Twe ślady, oo mówię! jam pierwsza kroczyła przed Tobą. 

Niby pamiętny na żonę Lota, wspak się rozglądającą, mnie 
pierwszą pogrzebałeś w murach klaszt,ornych, mnie i: ierwszą 

zaprzągłeś w jarzmo niewoli. Chociaż niebo mym świadkiem 

czynię, przenigdy bym się nie zawahała poś.pieszyć, czy to za 
Tobą, czy to przed Tobą, w same otchłanie piekielne, jeśliby 
tylko takie było Twoje życzenie. Wszak serce moje bije dla Cie
bie, nie dla mnie. I dzisiaj Z\•: laszcza , bardziej niż kiedykolwiek 
jeśli przebywa gdzie indziej niźli przy Tobie, w ogóle nie masz 
go nigdzie, gdyż żyć bez Ciebie jest dla niego istnym niepcdo
bieńst\vcm . Ale też blag°':-_:, mój miły, miej krztę litości dla 
niego, aby błogości zaznało, a będzie niechybnie mu błogo, jeśli 
Cię miłościwym odnajdzie, jeśli mu miłość w zamia.n oddasz za 
miłość i łaski małe za wielkie, za czyny - sl0 1Na. Dałby to Bóg, 
mój drogi. żebyś Ty mniej był pewien moj ej miłości! Na ten 
czas im kruchsza byłaby Twa ufność, tym większą byś mnie 
otaczał czułością i tro~ką . Niestety, r0zwielm0żniła się zbytnio 
dufność Twoja, jakąś Ty Wf' mnie pokładał , dlatego tak zim
nym się stałeś i obojętnym. 

Zachowaj w żywej pamięci , jak wiele uczynHam dla Ciebie, 
i przemyśliwaj, jakim Ty jesteś dłu7nikiem miłosnych unie
sień„ wielu ludzi pytało: czyli ja ro z pożądliwości czynię , czy
li z miłości. Jednakże już dzisiaj wiadomym się stało , jakie 
mnie naówczas ożywiały zamiary. Wyrzekłam się wszelkich 
przyjerD?ości, by być poddaną T\vej woli. Niczego w duszy nie 
zastrzegłam dla siebie okrom pragnienia, ażeby w ten sposób, 
stać się dzisiaj szczególną .Twoją wJ:::isnością. Przemyśl przeto, 
jakim sam jesteś nędznikiem, jeżeli w miarę mych coraz io 
większych poświęceń i ofiar szczupleje wdzięczność Twoja, 
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więcej - ze szczętem zanika . A przecie proszę Cię c tak niewie
le i rzeczy tak łatwe do spełnienia. 

Na koniec błagam Cię na wszytkie świętości, pozwól mi od
czuć swą bliskość w sposób dla CiebiP dostępny i dowolny. Nie
chaj to nawet będzie najzwyczajniejszy list z jakąś pociechą„ 

ażebym nią orzeźwiona, swobodniej się mogła oddawać służbie 
bożej. 

Przypomnij sobie, jakżeś to dawniej , chcąc mnie uwikłać 

w sidła światowej rozkoszy, natarczy·wie naprzykrzał mi się 

swoimi listami, jakżeś to w pieśniach nieschodzących z u st 
ludzkich sławił swoją Heloizę, jatką melodią rozbrzmiewalo me 
imię we wszystkich miejscach publicznych i w każdym ustro
niu domowym. O ileż słuszniejszą byleby rzeczą, by mnie dziś 
mocniej wspierało Twe ramię w zdążaniu do nieba, niźli to 
ongi czynił kuszeniem zwabi~jąc mię ku przyjemnościom ziem
skim. Rozmyślaj, proszę Cię, nad ty m , co mi się u Ciebie na
leży , i zważaj, czego od Ciebie żądam. 

Długi swój list przerywam tym krótkim pozdr01wieniem: 
Bądź zdrów, jedyny! 

„ 

• 

BARNAD Z CLAIRVAUX 

do 

Magistra Iwona, Kardynała Kurii Rzymskiej 

Magister Pic t r Abelard jest mnichem wyzutym ze czcL 
i wiary, opatem bez żadnej pieczy nad poddanymi ; reguł nie 
strzeże, z klasztorem nic go nie wiąże . Człowiek c;am sobie 
sprzeczny: od wewnątrz Herod, na zewnątrz Jan. Jest cały za
gadką, nic nie ma z mnicha okrom imienia i stroju. 

Ale co to ma do mnie? Każdy własne brzemię poniesie. 
Lecz jedno jest, czego mu w żaden sposób płazem nie mogę 

puścić; rozpowiada nieprawość na wysokości , w całości wiary 
czyni szczerby, zatruwa czystość nauki kościelne]. Przek ta('za 
granice zakreślone przez ojców naszych. Tak w dyskursach 
jak w swych dzielach czyniąc wywody o wierze, o sakramen
tach i Trójcy św„ rzecz każdą według własnego uzna nia zmie
nia , poszerza, zacieśnia. W księgach i czynach okazuje s1ę za
wołanym mistrzem kłamstwa i zapalonym rzecznikiem prze
w ro tnych dogmatów. Jest odszczepieńcem nie tyle przez błędy, 

ile przez zakamieniały upór, z jakim staje w ich obronie. We 
ws zystkim przebiera miarę , a mędrkowaniem nadwątla moc 
krzyża, hece zbereźne o Tr ójcy św„ rodzeniu się Syna, o pocho
dze.n:iu Ducha św. i wiele innych cudactw tak pr zykrych dl.a 
uszu i umysłu wier nych. Czytajcie inną rozprawę , tzw. , ,I<się

gę zdań" ja k również „Poznaj sam ego siebie" , a spostrzeż ecie, 

jakie się plenią ta m chwasty, jak s i ę ta m roi od bluźnierstw 
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i fałszu, co sądzi o duszy Chrystusa, o jego osobie, o zstąpieniu 
Chrystusa do piekieł, o sakramencie ołtarza, o władzy zwią

zywania i rozwiązywania, o grzechu pierworodnym, o przewi
nieniach pochodzących z nieznajomośri przykazań i ułomności, 
o dziele nieprawości i woli spełniania występków. A skoro 
uznacie, że świętym goreję gniewem. niechże i was oburzenie 
ogarnie; by zaś nie było daremne, w::?cząć 1powinniście postępo

wanie zaradcze, a to stosownie do miejsca zajmowanego oraz do 
sprawowanej przez was godności i władzy. I stanie się wtedy, 
co się do n"ebios śmie wspinać, runi1o~ w przepasc piekielną, 

a larwy zlężr'ne w ci emności, co pełzną ku słońcu, niechaj 
uśmiercą promienie światła. Kto jawnie dopw:zcza się grzechu, 
niech go też jawnie dosięga i kara, :iżeby inni, co czy11ią mro
ki z jasności i rozprawi.aja w szkołach o rzecz;::ich bożych. prze
jeci grozą, ,postępowal i przykładnie. by się trzymali w ryzach 
karności ci,- którzy szemrz<1 złośliwi.c w swyd-i sercach i niego
dziwość płodzą w swych księgach. Zawrzeć się muszą na ko
łek plugawe ich usta zlościq zionące. 

Zbadał już wszelkie zjawiska na niebie i ziemi: kim sam 
jest, jeszcze n.ie odgadł. Wyklęty wstał w Soissans w obliczu 
legata Kościoła rzymskiego, potępiona została tamże i księga 

jego. Lecz widno, że ,nie wyst8rcza mu klątwa na wiatr rzuco
na: nowe warzy herezje, iżby na nowo być potępionym. W ten 
sposób ostatni błąd staje się gorszy niż pierwszy. A przec1ez 
czuje się bezpiecznym, ponieważ się chełpi, że w Kurii ma kar
dynałów i dygnitarzy spośród swych ucZl11iów, których obiera 
obrońcami starych i nowych zbereże11stw. No dobrą sprawę wi
nien by raczej z ich strony wyroku .'>ię lękać i sądu. W kJmkol
wiek mieszka duch boży , niech za.pamięta te słowa: „lzalim nie 
miał w nienawiści tych, którzy ai.ę nienawidzą, Panie, i czy 
schnąłem dla nieprzyjaciół twoich?" 

Oby też w końcu wyzwolił Bóg przez was i innych swych 
synów Kościół święty od ust nieprawcść mówiących i od języ
ków złośliwych. 
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BFRENGARA NAUCZYCHLA APOLOGIA. 

(fragmeni) 

.. Kiedyż to, miły Boże, miał oskarżony nad sobą sędziów 
tak zaślepionych, iżby wszechstronn.ic nie ruzpatrywali spra

wy, nie przesłuchali jednej i drugiej strony i nie wydnli wyro
ku stosownie do pra•Na i zgodnie z wymagani3mi sprawiedli
wości? Owi niby 1..o sędziowie po omacku pełnią swój u:·ząd, 
aż nagle, jakby olśnieni oczywic:tością sprawy, napinają luk nie

Fawości i szyją z nienacka zatrutymi strzakmi. 
Jaka dokoła Abelarda rozpętała się burza szatańskiej nie

nawiści, a jak cblędnie szalała niep~·zejednana w.ścieklość -
te rzeczy w żadnym wypadku nie powinny ujść trzeźwej roz
·wagi, w niczym stępić bystrnści sądu Stolicy Apostolskiej. 
Lecz łatwo zbacza z drogi sprawiedliwości, ktnkolwiek w są

dzie bardziej się lęka czlowiek.:i l "ż Boga. Prawdą jest również. 
co przepowiedział prorok: ,J<ciżda głowa ch01·~1, a knżcle serice 
żałosne. Od stopy nogi aż do wierzchu głowy ni~~ masz w nim 
zdrowia''. 

BePnard chciał tylko naprowad?.ić Abelarda na dobrą dro
gę - rzekną strnnnicy Bern::irda. JPżeliś, debry człowieku, 

chciał go nawrócić na wia,rę i f'.klonić do niPnagannej prawo
myślności, w takim razie dlaczegoś go przed n;:irodem naznaczył 
niestartym piętnem nszczerstwa i hal'lby? Dalej, jeżeliś się sta
rał zburzyć w na1 odzie miłość do Abelarda, jak jednocześnie 

mogłeś na serio zmierzać do jego poprawy? 
. .. Z wszystkiego jeden wypływa wniosek, żeś się na rządzil 

pragnieniem popr::iwy człowieka, lecz że cię poniosła żqdza oso

bistej zemsty. 
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KRONIKA ŻYCIA PIOTRA ABELARDA 

1079 Urodził się Piotr Abelard. 

1095-1099 Abelard studiuje filozofię u Roscelina w Locminć. 

11 OO Abelard przybywa do Pciryża. 

1101 Abelard zwycięża w publicznej dyskusji Wilhelma 
z Champeaux. 

1102 Abelard zakłada własną szkolę w Melun, później 

w Corbeil. 

1108 Abelard wykłada w Paryżu. 
ok. 1110-1113 Abelard przebywa vv Laon. Zatarg Abelard':l 

z teologiem Anzelmem z Laon. 

1113-1118 Abelard wykłada w Paryżu. Poznaje Heloizę (1101-
ll64). 

1118 Abelard ma z Heloizą syna G\viazdochwyta (Astralaba). 
1120 Abelard wykłada w Maisoncellc (Szampania). Ma 3000 

uczniów. 
1122 Abelard demaskuje falszyw0śr. legendy o św. Dionizym. 
1123 Abelard zakłada w pustelni kolo Nogcnt szkołę zwanc1 

„Parakletem". 
1129-1134 Przypuszczalna data pcmr tania .,Historii niedoli". 
1136-1137 Abelard wykłada w Pm·yżu. Ma 5000 uczniów. 
1142 (2 kwietnia) Abelard urnieu:i w Saint Marcel kolo 
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Chf.lons-sur-Seine. 
Zona Abelarda Heloiza urodzil<1 się w r. 1101, zmarl<1 
w r. 1164. Po powrocie z Laf>n w r. 111:3 Abel ard wykła
dał w Paryżu do r. 1118; kiedy poznal Heloizę, miała 

zapewne 16 lat, on zaś 38. 

• 

• 

RSW „Pras a" Kielce 2733/65, K- 3-20. 



WYDAWCA 

PAŃSTWOWY TE.\TR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

KIELCE - RADOM 



CENA 3 zł 



PAŃSTWOWY TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

KIELCE RADOM 

ROGER VAILLAND 

HELOIZA I ABELARD 
(HELOISE ET ABELARD) 

SZTUKA W 3 AKT ACH 

Przekład: 

JAN KOTT 

Reżyseria : 

JÓZEF GRUDA 

Scenografia: 
BOŻENA KAROLAK 
KAROL JABŁOŃSKI 

Opracowa,nie mm:yczne : 
MIROSŁAW NIZTURSKI 

Asystent reżysera: 
PIOTR SOWIŃSKI 

Kierownik literacki: 
WIESŁAW GLOW ACZ 

Kierownictwo artystyczne: 
ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Premiera w Kielcach dnia 10 stycznia 1965 r. 

• 



OBSADA 

ABELARD 

HELOIZA 

FULBERT 

KSIĄŻĘ D'AN.JU 

MARGOT - kcchanka księcia 

GARLANDE - wielki sędzia 

POBOŻNA DZIEWICA 

DZIEWCZYNA 

BŁĘDNY RYCERZ 

KANONIK KAPITUŁY NOTRE DAME 

MAJSTER pn:P.vadzący budowę Katedry
Notre Dame 

OBERŻYSTA 

I MŁODZIENIEC 

II MŁODZIENIEC 

I DWORZANIN 

II DWORZANIN 

I MIESZCZANIN 

II MIESZCZANIN 

GONIEC KSIĘCIA 

Zygmunt Wiaderny 

Irena Olecka 

Bolesław Orski 

Jerzy Szmidt 

Eleonora Sowińska 

Stanisław Kamiński 

Sabina Mielczarek 

Nina Skoluba 

Jerzy Smoliński 

Piotr Sowiński 

Stanisław Łopatowski 

Mieczysla Bielecki 

K()nrad Fulde 

Jerzy Smoliński 

Bronjslaw Taborski 

Mieczysław Bielecki 

Bronisław Taborski 

Mieczysław Bielecki 

Konrad Fulde 



" 

OBSŁUGA PRZEDSTAWIENIA 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: Romualda Kamińska 

KIELCE - RADOM 

KONTROLA TEKSTU 

Romana Szczurek Eliza Krupska 

Bolesław Pobocha 

Jan Kubicki 

Stefan Dudzic 

Henryk Domagała 

BRYGADIER SCENY 

REKWIZYTOR 

ŚWIATŁO 

Mieczysław Wulczyński 

Stefan Sokołowski 

Mieczysław Stypiński 

Edmund Pomarański 

KOSTIUMY WYKONANE POD KIERUNKIEM 

Prace perukarskie 

Prace stolarskie 

Prace modelarskie 

Prace malarskie 

Prace tapicerskie 

Prace farbiarskie 

Bronisławy Borowikowej 

Mariana Mazura 

Władysława Kukułka 

Zbigniew Karyś 

Edward Morek 

Marian Sztuka 

Jan Staniec 
' Stefania Tomaszewska 

Kierownik techniczny Bogusł_aw Zieliński 


