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Czerwone Nosy są listem z przeobrażonego 
świata, tak iego jak nasz, w którym posągi powra
cają do życia, a ludzie zamieniają się w kamienie. 
Jest to list z życzeniami mądrych przemyśleń, ale 
przede wszystl im pozytywnych wrażeń. 

Peter Barnes 

Ze wsr1=pu do wydania an giel~kiego 

sztuki Red Noses . "Faber and Faber", 

London - Boston 1985 

Edward Albee 

Teatr dzieje się tu i teraz 
Czy świat staje się coraz dziwniejszy? Myślę, że tak, a w 

każdym razie ja go tak postrzegam. Muszę tylko dojść, czy 
dzieje się tak za sprawą absolutu, czy tego, że zmienia się 
mój ogląd świata - miewam przebłyski mądrości i poczucie 
przemijania. Odpowiedź zacznie się kiedyś klarować, ale 
wtedy nie będę już pewnie pamiętał dlaczego mnie to w 
ogóle obchodzi. 

Niemniej wciąż się zastanawiam. 
Na przykład, jak przeciwstawić się stagnacji, co robić, 

byśmy ruszy]i z martwego punktu i by dwa kroki do przodu 
nie były jedynie reakcją na dwa kroki wstecz? Gdy tylko 
jakiś system totalitarny wali się w gruzy pod własnym cię
żarem, jakaś kiełkująca młoda demokracja okazuje się złu
dzeniem. Każdy wspaniałomyślny czyn znajduje przeciw
wagę w akcie okrucieństwa i przemocy. Czy wiemy - a jeżeli 
nie, to czy się kiedykolwiek dowiemy - kim w istocie jeste
śmy? Czy człowiek jest panem samego siebie, czy tylko 
chętnym, bądź nawet gorliwym, niewolnikiem? 

Stworzyliśmy sztukę, by odpowiedzieć na pytania o sa
mych siebie, by nadać naszej świadomości jakiś ład, jasność, 
a być może nawet kierunek. W istocie odkryliśmy, że sztuka, 
aby zasłużyć na to miano, musi służyć nie tylko ozdobie, 
musi być użyteczna, musi w swojej całkowitej bezradności 
/sztuka niczego nie zmienia?/ zmieniać wszystko. 

Możemy naszą planetę uwolnić - lub starać się ją uwolnić 
- od wszelkich struktur władzy. Możemy się pozbyć - lub 
starać się pozbyć - wszelkich narzuconych z zewnątrz form 
kontroli myśli. Mimo to jednak nie uwolnimy się od najbar
dziej niszczycielskiej cenzury - od autocenzury stosowanej 
przez tych, którzy nie chcą, lub boją się wykonać krok ku 
samoświadomości. 

Sztuka nam w tym marszu towarzyszy, gotowa jest nas 
wspomagać, a odrzucając jej pomoc i przewodnictwo odrzu
camy także możliwość zerwania pęt i zdjęcia z oczu łusek. 

Bywałem w krajach totalitarnych, gdzie ludzie siedzieli 
w więzieniach i umierali za dostęp do sztuki, a żyję w 
społeczeństwie, gdzie autocenzura jest tak bezwzględna jak 
wszelka cenzura narzucona z zewnątrz. 

Teatr dzieje się tu i teraz. Dzięki temu ma wyjątkowe 
możliwości - może stworzyć wszystko, może przeobrazić 
naszą cywilizację w taki sposób, że przestaniemy zadowalać 
się tym, co jest bezpieczne, przewidywalne, co nie wpływa 
na zmianę naszego widzenia świata. 



Przypomnijmy sobie o tym w Międzynarodowym Dniu 
Teatru . Przypomnijmy sobie, że jedynym ograniczeniem 
teatru są ograniczenia, które mu sami nałożymy „. które 
nałożymy sobie. 

Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru 1993 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Patrząc dalej, niż na czu
bek własnego nosa, 
na Czerwone Nosy 

Petera Barnesa 
Spojrzenie pierwsze, panoramiczne 

Pamiętny rok I 348, pontyfikat Klemensa VI, Auxerre i Awi
nion we Francji, pierwsza dekada wojny stuletniej, słynna epide
mia "czarnej ś mierci", prawdziwa tak w ascetycznym opisie 
paryskiego karmelity Jana de Venette, jak i w beztroskim Deka
meronie Giovanniego Boccaccia. 

Teatr do samych trzewi, teatr do rozpuku, misteria, jasełka, ośla 
msza, święto głupców, dziwocudowisko . Intryga. brawura, witz, 
kalambur, pląs , kuplet, parodia, teatr w teatrze, skecz. Okropność, 
bluźnierstwo, żarcie, kopulacja, taniec śmierci, życie pozagrobo
we. 

Dlaczego? Bo zgrywa i śmiech toczą bój ze zgrozą i śmiercią? 
Bo zdrowy humor bierze się za bary z indyczą powagą? 

Z jednej strony: archetypy. Walka Karnawału z Postem, Grze
chu z Cnotą, Raju z Czyśćcem, Betlejem z Golgotą. Bóg nadziei, 
wesoły i krzepki, mocuje się z Bogiem rozpaczy, mściwym i 
ślepym. Z drugiej strony: stereotypy? Kościół, władza, pieniądze, 
prawo, seks, polityka. Wolność i zamordyzm, prawda i zbrodnia. 

Barnes ukazuje świat w konwulsji śmiechu. Dramat życia jest 
tu tylko kalamburem. posępny los ma lekkość gagu, a śmierć 
wzbudza rechot jak karlica w cyrku. 

Spojrzenie drugie, spoza okularów 
Różnica między historycznym freskiem a powidokiem awne

go życia? 
Fresk jest jak pudełkowa scena - powidok nie ma rampy, to 

cercle aktorów i widzów, żywych i umarłych. Fresk posiada wia
rygodność fotografii, jest skończony i zamknięty, trwa prawem 
odcisku, wielokrotnej, lecz wciąż takiej samej odbitki. Powidok 



dawnego życia ... Życie nigdy nie umiera do końca, nie ginie bez 
reszty . .Powidok historii: klisza, na której dawne i tylko do pewne
go stopnia minione życie utrwaliło się wraz z zapisem swych 
dziejów pośmiertnych. Czasami możemy na takiej kliszy ujrzeć 
siebie. 

Czerwone Nosy, czyli powidok, a nie fresk. Czy trzeba opowia
dać, co z tego dla nas wynika? 

Spojrzenie trzecie, dogłębne 
Pokazuje się nam teatr rodzajowy, bezpośredni, wręcz fizjo

logiczny. I wprost proporcjonalny: im więcej celebry i rytuału, tym 
mocniejsze odtrutki. Cała apteka, od witamin prostych psot i figli 
po ciężkie antybiotyki, demaskację, szyderę i drwinę . Dawki czy 
dozy nie są obojętne - granica dobrego smaku bywa krucha. 

Na powierzchni, po zewnętrzu - parady kostiumów, ról, masek, 
rozgrywających przeciwieństwa : życie i śmierć, wiara i wina, 
upadek i ekstaza, obłęd i rozum, przepych i nędza, miłość i kurew
stwo. 

W głębi, pod powierzchnią, we wnętrzu kłębią się pytania tak 
potężne, że ich serio czyni igraszką tamto serio z zewnętrza, z 
powierzchni. Człowiek i Bóg. Walka Jakuba z aniołem. Materia i 
forma. Fatum i bunt. 

O tak, mógłby to być - jak u Szekspira - glob od wewnątrz, z 
uniesioną kurtyną. Lecz przeciwieństwa, rozgrywane po zewnę
trzu, są jak półprzezroczysta zasłona. I to jest właśnie wbudowana 
w Czerwone Nosy klapa bezpieczeństwa: nigdy nie dowiemy się, 
czy mieliśmy do czynienia z epifanią jawy, czy z przywidzeniem. 

Spojrzenie czwarte, nerwowe 
Gwarna i liczna trupa bohaterów staje wobec wydarzeń i sytu

acyj ekstremalnych. 
Dżuma. Ile tragedii i jakiż ładunek komizmu! Moncriff jak 

opętany wciąga w nozdrza zapachy z puzderek z ziołami, Viennet 
usiłuje owinąć się w całun, Ewelina jęczy, Bonville na małym 
bębenku wybija takt tańczącej resztkami sił pani Bonville . Toulon 
stosuje dezynfekcję octem, Monselet ogania się packą na muchy, 
Klemens VI tkwi w komnacie między ogniskami, Lefranc i Pellico 
intensywnie kopuluj<t z dziwkami , przebrany za kobietę Bigod 
wierzy, że zarazę przetrwa żeński pierwiastek bytu, Vasque siedzi 
w bezruchu, gdyż robaki morowe rzucają się podobno na wszy
stko, co się rusza. Bractwo Biczowników nawołuje do pokuty i 
zadawania sobie cierpień, Czarne Kruki zbierają, ograbiają i grze
bią zwłoki, Czerwone Nosy wojują orężem śmiechu. Człowiecza 
komedia i ludzka mizeria w jednym. 

Wszystko ciekawe, średniowieczne, czyli egzotyczne. 
I daje luksus dystansu jak przed telewizorem, gdzie bezpiecznie 
ogląda się rzeczy straszne, lecz odległe. 

Jest jednak coś jeszcze i Czerwone Nosy nie pozwalają na 
bierność. Ta sztuka denerwuje, jątrzy, dopada, prowokuje. "Chwy
ta za pysk". 

I trzyma. 

Spojrzenie piąte, zawstydzone . : · 
Uderzająca, wpędzająca w kompleksy szczerość . : ; „~ ~ 
Pod wieloma względami, mimo wszystko, jesteśmy do siebie . ' 

/ 

podobni. Ja i Grez,jak i Bembo,ja i Roch fort- to mogą być cząstki . 
jednej, sprzecznej w sobie, dwudziestowiecznej osobowości. Nie 
twierdzę, że sześćset , czterysta czy tysiąc lat temu nasz praszczur 
był chodzącą prostotą : "tak tak", "nie nie", bez żadnych "tak, ale" , 
"nie, aczkolwiek". Mówię tylko, że stracili śmy cnotę szczerości, 
my, krętacze, bigoci, cynicy, łgarze, stratedzy, winowajcy, głupcy, 
zdrajcy, karierowicze, łajdacy, obłudnicy. 

Nie mamy zwłaszcza tego, o czym woła arcybiskup Monselet 
- "w dzisiejszych czasach byle Wacek Krowi Placek słyszy Pana 
Boga grzmiącego z każdej niewyrośniętej krzewiny i płynącego 
po niebie obłoku" - bo Bóg chowa się przed nieszczerymi. 

Wstyd. 

Spojrzenie szóste, zdziwione, 
co znać po uniesieniu brwi 

Głównymi osobami w Czerwonych Nosach s ą księża Flote i 
Toulon. Oto Augustyn i Tomasz z Akwinu, Biedaczyna z Asyżu 
i Jan od Krzyża . 

Flote: "Bóg chce oglądać pawie a nie kruki, iskm1ce się gwiaz
dy a nie smutne komety, czerwone nosy a nie czarną śmierć . 

Pragnie rado c i. /„./ Będziemy śpiewać , tańczyć , opowiadać dy
kteryjki, aż wokół nas ludzie będą wybuchali śmiechem, a w 
samym Raju święci przerwą swoje nieskończone hosanny i też 
wybuchną śmiechem . Anioły zapomną o swoich nocnych misjach 
/„./ Sędziowie Sądu Ostatecznego będą musieli przerwać swoje 
sądzenie, bo będą rechotać z uciechy. Sam zaś Najwyższy Sędzia 
/„./ może zapomni o swym gniewie, gdy posłyszy,jak Jego ludzki 
ród wysławia Jego imię śmiechem, aaa-uuu-aaa" . 

Toulon: "śmiech to / „ ./ pestka z zielonego jabłka Ewy. /„ ./W 
Biblii śmiechu nie uświadczysz, poza haaa-haaa sameoo Booa b b , 

ryczącym haaa-haaa Jego triumfu. /„ ./ To nie śmiech jakichś 

błaznów, gdaczący chichot lekkoduchów hiii-hiii-hiii". 
O dziwo, Toulon przyłączy się do Flote' a, mistrza Bractwa 

Czerwonych Nosów. Być może, Barnes opowiada tylko o krętych 
drogach tych dwu ludzi i o ich wspaniałym spotkaniu . 

O dziwo, być może . 

Spojrzenie siódme, nieco artystowskie 
"Kiedy świat znów wraca do punktu wyjścia, doskonale urzą

dzony i doskonale martwy" „. 
Bohaterem Czerwonych Nosów pozostaje arty ·ta . Ten, kto w 

świecie bez nadziei szerzy jak kręgi na wodzie sztukę, czyli 
wolność . 

Ale czym staje s ię sztuka artysty, ody biegunami świata znów 
są uległość i wiara? Anarchią? Kontestacj<1? Ornamentem? 

Sztuka ustanawia kręgosłup świata. Trzyma pion między bie
gunami. 

Spojrzenie ósme, okiem mędrca 
r;iie można budować życia na śmierci, lecz można zbudować 

życie, życie pełne i radosne, na bólu. 



Budowanie pełnego życia na totalnym i na pozór beznadziej
nym cierpieniu okazuje się wielkim, wręcz religijnym i jednocześ
nie egzystencjalnym obowiązkiem miażdżonego przez historię i 
żywioły bólu człowieka. 

Staje on przed zadaniem paradoksalnym. 
Winien z bezkształtu bólu wyprowadzić dojrzały akt istnienia. 

Spojrzenie dziewiąte, prawże mistyczne 
Czerwone Nosy to ludzie wyprostowani, opętani odwagą i „. 

nie wiedzący. Dokładniej : wiedzący świetnie, że niczego nie wie
dzą, i dlatego posiadający tak mocną wiarę. "Męsko wyprostować 
się w świetle wymaga opętańczej odwagi i niewiedzy: płonąć jak 
żagiew, krzyczeć z radości, czekać spokojnie na śmierć zwiasto
waną przez nieznaną, niezrozumiałą Obecność; samemu stać się 
miłością i światłem oślepłym, osiągnąć doskonałą niezrozumia
łość słońca" /Georges Bataille, Na marginesie zycia/. 

Ci klowni Chrystusa ginąc zwyciężają - z jednej i tej samej 
przyczyny, przez wolność. Chociaż wolność Czerwonych Nosów 
jakże jest odległa od wolności zupełnej, wolności Boga. To ana
rchiści i buntownicy, którzy zrozumieli, na czym polega mistyka 
wolności - tej, która stanowi już bardziej atrybut Boga, niż prawo 
człowieka. "· i :J.IJ'"!llliil~~ 

Dokąd po śmierci idą tak radośnie księża Flote i Toulon,"..._,,,~._,. 

Brodin, Le Grue, Frapper i inni? Kogo Małgorzata zapyta, jak 
doszło do tego, że tak wszystko spaprał, a Frapper będzie dociekał, 
czy naprawdę planował taki wygląd dla żyraf i wielbłądów, czy 
też tak Mu przypadkiem wyszło? 

Wolność niesie radosną zgodę na Niepoznane i ksiądz Flote 
wyznaje: "Panie, usłysz mnie, śpiewam piosenkę radości, zielo
nych zachodów, purpurowych jutrzenek, grzebieni na ptasich łeb
kach . / .. ./ Przedtem nic nie widziałem. Och, ale teraz widzę Boga, 
widzę, jak jaśnieje w blasku chwały. I od razu wam zdradzę - Ona 
jest Murzynką". 

Gdy w połowie XX wieku Gregory Corso napisał swój sławny 
wiersz Bóg? Ona jest Murzynką, ktoś zauważył, że do czasu, gdy 
zrozumiały będzie zawarty w tych słowach dowcip, ludzkości 
będzie daleko nie tylko do tolerancji, ale i do rozpoznawania o 
wiele prostszych sytuacji życiowych i codziennych rasizmów. 

Spojrzenie dziesiąte, 
umiarkowanie optymistyczne 

Wbrew mojemu tytułowemu przeświadczeniu, że patrzy się tu 
dalej, niż na koniec własnego narządu powonienia, marzy mi się 
publiczność, która w tej sztuce potrafi dojrzeć także czubek swo
jego polskiego, współczesnego nosa. 

Jeśli nie potrafimy dojrzeć w Czerwonych Nosach siebie, na
szego "tu" i naszego "teraz" - całe ambitne przedsięwzięcie, jakim 
jest dzieło sztuki, okaże się jeszcze jednym nosem w płot. 

Poznwi, w styczniu 1993 
Sergiusz Sterna-Wachowiak 

FRANCOIS VILLON 

N a grobek w formie ballady, 
który Villon sporządził dla siebie 
i swoich kompanów, nadziewając się 
być z nimi powieszony 

Bracia: z was, coście ostali na świecie, 
Niech nienawiści nikt ku nam nie czuje; 
Gdy miękkie serce mieć dla nas będziecie, 
I was Bóg radniej kiedyś się zlituje; 
Widzicie nas tu, wiszące straszliwie: 
Ciało, o które dbaliśmy zbyt tkliwie, 
Zgniłe, nadżarte, wzrok straszy i hydzi: 
Kość zwolna w popiół i proch się przemienia; 
Niech nikt z naszego nieszczęścia nie szydzi, 
Lecz proście dla nas wszystkich odpuszczenia! 

Jeśli błagamy was, toć się nie godzi 
Odpłacać wzgardą, mimo iż skazano 
Nas prawem. Wiedzcie, po ludziach to chodzi, 
I że nie wszystkim w głowie statek dano; 
Wspomożcież tedy biednych modły swemi, 
U Syna Marii, Pana wszelkiej ziemi, 
Iżby nie chybił łaski i pomocy, 
Od czartowskiego broniąc nas płomienia. 
Zmarłe jesteśmy:tu kres ludzkiej mocy; 
Lecz proście dla nas wszystkich odpuszczenia! 

Deszcze nas biednych do szczętu wyprały, 
Do cna sczerniło, wysuszyło słońce; 
Sępy i kruki oczęta zdzióbały, 
Włoski w brwiach, w brodzie, wydarły chwiejące; 
Nigdy nam usieść ni spocząć nie wolno; 
Tu, tam, na wietrze kołyszem się wolno; 
Wciąż nami trąca wedle swego dechu, 
Ptactwo nas skubie raz wraz bez wytchnienia: 
Nie daj Bóg przystać do naszego cechu, 
Lecz proście dla nas wszystkich odpuszczenia! 

Przesłanie 
Ty, książę Jezu, nad wszem państwem możny, 
Chroń dusze nasze od Piekieł roszczenia: 
Nijak mieć z niemi nie chcemy zbliżenia: 
Ludzie, nie czas tu na pośpiech bezbożny, 
Lecz proście dla nas wszystkich odpuszczenia! 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 



Ważną rolę grają w popu larnych imprezach rozrywkowych 
intermedia, żywe obrazy i przedstawienia mimiczne. Towarzyszą
ce im zainteresowanie i emocja świadczą o niezwykłym upodoba
niu jakie znajdują ówcześni ludzie we wszelkich widowiskach. 
Pozwala to lepiej zrozumieć funkcję, jaką pełnił teatr w życiu 
społecznym tej epoki. 

Istotnie nigdy teatr nie był tak blisko powiązany z życiem 
organizmu społecznego, jak to widzimy w w. XV. Jeśli chodzi o 
ówczesną twórczość dramatyczną, historia literatury zdołała zano
tować niewiele dzieł - farsa o Mistrzu Piotrze Pathelin. Męka 
Pmfska Arnulda Greban - a w dodatku są to utwory o bardzo 
skromnej wartości literackiej. Te misteria, moralitety, farsy napi
sane zostały nie ku rozrywce ludzi wykształconych, lecz aby 
cieszyć szerokie masy. Publiczno ć , która tłoczy się wokoło sce
ny,przychodzi tam, aby zobaczyć, zmaterializowane dzięki grze 
aktorów, własne swoje obyczaje, poglądy, wierzenia. Wieki śred
nie w okresie swego schyłku znalazły wyraz w barwnym fresku 
ówczesnego teatru: "Wówczas to - pisze Petit de Juleville - scena, 
w każdym mieście, gdzie istnieje, stanowi prawdziwy ośrodek 
życia zbiorowego. Jest zarazem trybunałem i kazalnicą, ona sądzi, 
z niej prawi się kazania, wygłasza przemówienia.Trzeba by się 
cofnąć do czasów Peryklesa.aby znaleźć przykład teatru tak zwią
zanego z dziejami epoki i połeczeństwa. 

Nie ma wydarzenia, które by poruszało miasto tak głęboko jak 
sprawa zorganizowania serii widowisk teatralnych; teatru nie two
rzą bowiem trupy zawodowych aktorów, lecz jest on zbiorowym 
dziełem całej ludności miejskiej. Wszyscy mieszkańcy, można 
powiedzieć, wnosili tu swoją cząstkę. Władze miejskie uchwalają 
kredyty, niekiedy znaczne, aby pokryć wydatki; aktorzy rekrutują 
się ze wszystkich klas miejskich ludności; duchowni działają 
wspólnie z mieszczanami i przedstawicielami ludu, a sama już 
liczba występujacych osób, która może wzrosnąć do kilku setek, 
sprawia, że nie ma rodziny nie zainteresowanej bezpośrednio w 
powodzeniu widowiska. Toteż cała ludność tłoczy się w dniu 
przedstawienia na placu lub dziedzińcu kościelnym, gdzie na wol
nym powietrzu wznosi sie scena. Domy wyludniają się z miesz
kańców i niejednokrotnie władze miejskie muszą organizować 
specjalną straż, aby opuszczone domostwa nie stały się pastwą 
włóczęgów . Zdarza się nawet, że zwierzchność nakazu je przerwać 
wszelką pracę i zamknąć sklepy i warsztaty na czas trwania spe
ktaklu . Z sąsiednich wiosek, gdzie ogłoszono przedstawienie, lu
dzie tłumnie zbiegają się do miasta, toteż Eustachy Deschamps 
słusznie widzi w teatrze j edną z przyczyn, iż życie miejskie ma tak 
wielki powab dla kobiet : 

Miasta się onym zachciewa. 
Bo słodkie tam prawią im słowa, 
Festynów, jarmarków, teatrów, 
Bo rozkosz tam i zabawa .. . 

Nie istnieją więc aktorzy zawodowi. poza muzykantami i żon
glerami, którzy współpracują przy spektaklu. tworzą się natomiast 
kompanie aktorów- amatorów. którzy dla własnej przyjemności i 
rozrywki tłumu organizują przedstawienia i odtwarzają w nich 
główne postacie. Tak było z kompanią "Bazoche", skupiającą w 
sobie przeważnie pisarzy Parlamentu, lub z "Dziećmi Beztroski" 
czy też "Szalonymi", którzy wraz ze swymi władcami, "Księciem 

Szalonych" i "Matką Szaloną", tworzą coś w rodzaju wesołej 
cyganerii, rekrutującej się spośród studentów uniwersytetu, a któ
rych satyryczne koncepty znajdują swobodny wyraz w farsach i 
wesołych przemowach. Przybrani w suknie półżółte i półzielone, 
w kapturach, opatrzonych długimi uszami, "Szaleni" bez ogródek 
rąbią prawdę w oczy możnym tego świata . Takie same kompanie 
tworzą "Connards" w Rouen, "Kamraci Muszli" w Dijon . Widy
wano nawet duchownych, zbierających się, wbrew ciągle pona
wianym zakazom, na tradycyjne "Święto Szalonych", które z 
kościołów, gdzie odbywało się początkowo, przeniosło się na 
ulicę, a wybryki jego uczestników wywoływały czasem interwe
ncję władz. W r. 1445, w Troyes, w Szampanii, w niedzielę po 
Obrzezaniu, "ludzie z kapituł Św. Szczepana i Św. Urbana zgro
madzili na głos swojej trąby lud miejski w najbardziej uczęszcza
nym miejscu i na wysokich rusztowaniach odegrali pewną scenkę; 
osoby w niej występujące ganiły i milcząco lżyły biskupa i najważ
niejsze persony z katedry, które na mocy sankcji pragmatycznej 
(wydanej w r. 1438 przez Karola VII) domagały się zniesienia 
"Święta Szalonych." W przedstawieniu były zwłaszcza trzy osobi
stości o imionach Hipokryzja, Obłuda i Fałszywe Pozory, w któ
rych obecni dopatrzyli się biskupa i dwóch kanoników, z tych, co 
to chcieli przeszkodzić uroczystości, z czego ludzie, którzy ich 
słuchali, byli nieradzi i bardzo się gorszyli." W tym samym roku 
biskup z Melu n rzuca klątwę na "tych ludzi nagich lub nieprzystoj
nie odzianych, co przebiegają miasto pokazując swój teatr na 
wozach lub innych prostackich pojazdach, aby wywołać śmiech 
widzów przez haniebne widowisko". Ale "Szaleńcy" często cieszą 
się opieką książąt i mimo wyroków kościelnych widzimy, że Filip 
Dobry umacnia - w mowie wiązanej - przywileje "Szaleńców" z 
kaplicy książęcej : 

Imieniem własnym i dziedziców naszych, 
My, co tej ziemi jeste.śmy panami, 
Chcemy, pragniemy a tei przyzwalamy, 
Aby to święto po wszelakie czasy 
Raz w rok święcone było ... 
Również trupy teatralne, bądź stałe, bądź istniejące czasowo, 

przez długie miesiące organizują przedstawienia misteriów, to 
znaczy inscenizację fragmentów Biblii lub Zlotej lege1U/y, oraz 
moralitetów, w których lubował się alegoryczny zmysł epoki . 

Zdarza się, że wystawienia jakiegoś misterium podejmuje się 
cech albo bractwo: w r. 1443 i 1450 szewcy paryscy organizują i 
wystawiają Misterium fwiętych Kryspina i Kryspiniana, patronów 
swojej korporacji. Gdy chodziło o odtwarzanie najważniejszego z 
misteriów, to znaczy misterium Męki Pańskiej, którego wątek 
dominuje w teatrze religijnym - jak panuje również w sztukach 
plastycznych - w Paryżu i w innych miastach powstają specjalne 
bractwa. "Bracia Męki Pańskiej" zjawiają się w Paryżu za pano
wania Karola VI i otrzymują coś w rodzaju monopolu na przedsta
wianie świętego dramatu przy współpracy "Dzieci Beztroski", 
ponieważ najpoważniejsze nawet widowisko bywało przedzielane 
komicznymi intermediami. Duchowni często figurują wśród akto
rów odgrywających misteria, Kościół bowiem nie żywi w tym 
wypadku takiej nieufności jak w stosunku do widowisk świeckich . 

W mieście Bar-sur-Aube kanonicy od św. Maclou otrzymują od 
biskupa z Lang res upoważnienie do "przedstawiania i recytowania, 



przy rozmaitości ubrar1 i osób, na placach publicznych". W wido
wiskach Męki Par1skiej, które odbywały się w Metzu w latach 1409 
do 1437, role Chrystusa, św. Jana, Judasza i Tytusa kreują probo
szczowie. Wśród aktorów figuruje również wielu prawników, 
adwokatów i prokuratorów; nie brak też ludzi z najniższych 
warstw, wybieranych niewątpliwie dla ich zdolności. W przed
dzie11 przedstawienia, gdy zostało ono już oznajmione za pomocą 
afiszów i dźwięku trąb, odbywa się ogólny "pokaz" (montre) 
wszystkich aktorów, którzy defilują w kompletnych kostiumach 
ulicami miasta, ciągnąc czasem na wozach fragmenty dekoracji, 
wśród których będzie się rozgrywała akcja. Samo przedstawienie 
ciągnie się na ogół przez wiele dni, nawet gdy chodzi o jedno 
dzieło. Na przykład moralitet Człowiek sprawiedliwy i człowiek 
światowy liczyło sobie ponad dwadzieścia tysięcy wierszy„. Ale 
tak ogromnymi rozmiarami odznaczają się przede wszystkim mi
steria; Pasje opowiadają właściwie cały żywot Chrystusa, poprze
dzony nieraz częścią Starego Testamentu i całym materiałem 
zawartym w apokryfach. Do akcji głównej wprowadzano "dodat
ki". których celem było pobudzić uwagę publiczności; wiązano je 
z właściwym wątkiem w sposób sztuczny, takjak sceny baletowe 
wmontowuje się w nowoczesną operę; są to uroczyste wejścia, 
orszaki ukazujące egzotyczne zwierzęta, wielbłądy i słonie, lub też 
sceny w tawernach i sklepach, scenki komiczne, regularne bitwy 
lub szturmy na miasta przy obfitym stosowaniu ognia, a czasem 
artylerii - nawet gdy chodzi o zdobycie Jerozolimy przez Rzy
mian.„ Wreszcie prawie zawsze w widowisko nawet bardzo po
ważne - a więc moralitet lub misterium - powtykane S<! komedie, 
farsy lub żartobliwe przemówienia. W r. 144 7 misterium o świę
tym Eligiuszu przedstawili w Dijon "pewni zakonnicy z zakonu 
braci karmelitów i niektórzy księża oraz ludzie świeccy i w miste
rium wpleciona była jedna farsa, tak aby widzów rozbudzić i 
rozśmieszyć„." 

Długi czas trwania spektaklu wymaga, aby dzielono go na 
"dni"; na każdy "dzień" składa się jedno przedstawienie ranne i 
jedno popołudniowe. Antrakty bywały nieraz bardzo krótkie, jeśli 
można wnioskować o tym na podstawie jednej z formuł oznajmia
jących przerwę: 

Ci wszyscy, co się tu zbiegli, 
A teraz radzi by zjedli, 
Niech to czynią nie zwlekając, 
W pół godziny powracając. 

Pod koniec przedstawienia popołudniowego informuje się wi-
dzów o treści następnego epizodu: 

Jutro wam tu pokaiemy 
Atak do Jeruzalemy, 
Jako do cna ją zburzyli; 
Przyjdźcie, byście nie chybyli. 

Rozmiary widowiska oraz wielka ilość widzów wyjątkowo 

tylko pozwalają odgrywać przedstawienia w pomieszczeniu za
mkniętym (jakkolwiek Bractwo Męki Pańskiej korzystało w Pary
żu ze szpitala przy kościele Trójcy Św.). Tak więc na wolnym 
powietrzu, pod gołym niebem, buduje się rusztowania stanowiące 
scenę i galerie, gdzie zasiadają znaczniejsi z widzów; poniżej 
galerii, na amfiteatralnie ustawionych ławkach, sadowi się reszta 
publiczności . 

Dekoracja jest symultani zna i ukazuje wiele "miejsc" lub 
mansjonów, gdzie zlokalizowane są główne etapy akcji; pomiędzy 
rajem a piekłem, które w misteriach zajmują dwa przeciwległe 
krańce sceny, różne budynki przedstawiają Nazaret, Jerozolimę, 
górę Tabor itd. Jednakże jest ich mniej ni ż kolej nych miejsc akcji, 
toteż ta sama dekoracja bywa używana dla wyobrażenia różnych 
miejsc, a widownia orientuje się w tym dzięki odpowiednim napi
som. 

Znaczny wysiłek inscenizacji idzie w tym kierunku, aby ożywić 
tę dość prymitywną dekorację i oddziałać na wyobraźnię widzów. 
Maszyneria pozwala przeprowadzić "zmiany na oczach widowni": 
przemienienie, wstąpienie do nieba, zjawy; znacznych rozmiarów 
baseny przedstawiają morze lub wzbierające wody potopu, ognie 
sztuczne oświetlają czeluść piekielną, z której buchają czerwone 
płomienie dymu siarkowego. W Miste rium Zmartwychwstan ia 
(pochodzącym z połowy XV w.) piekło przedstawione jest za 
pomocą wieży warownej, studni, w którą Jezus ma wtrąc ić Szata
na, i wejścia w kształcie zamykającej się i otwierającej paszczy. 
Gdy Chrystus podchodz i, aby skruszyć bramy piekielne, "wszyscy 
diabli, z wyjątkiem Szatana, gromadą przybywaj ą do wrót piekła 
i wielce przerażeni czynią znaki podziwienia i biorą się do śmi
gownic, ku z i armat, aby się bronić". "Zmiana na oczach widzów" 
odbywa ię, gdy Chrystus kruszy wrota piekieł: czarne płótno, 
które zakrywało odchłar1 (położoną pod piekłem). odsłania s ię i 
publiczno ~ć widzi "dusze '', które przebywają tam zamknięte, za 
siatką z przezroczystej tkaniny. 

Zamierzony anach ronizm, jakim było zastosowanie artylerii w 
mi steriach, odnajdujemy w kostiumie aktorsk im, który z nielicz
nymi wyj<1tkami nie zdradza najmniejszej troski o koloryt lokalny. 
Natomiast nie cofano się przed najjaskrawszym realizmem, gdy 
chodzi ł o na przykład o sceny męczer1stwa; żaden efekt nie wyda
wał się zbyt mocny, by le oddziałać na widownię, przywykłą do 
brutalnego życia w społeczeństwie, w którym ż<1dzi przemoc. 
Realizm ów miewa niekiedy przykre następstwa dla aktorów. W 
r. 143 7, w Metzu , proboszcz N icole, który odtwarzał rolę Chrystu
sa w Męce Pafiskiej, "omal nie umarł na drzewie krzyża, gdyż serce 
tak w nim osłabło, że byłby na pewno ducha wyzionął , gdyby nie 
pospieszono mu z pomocą„ . W wymien ionej sztuce uczestniczył 
jeszcze inny ksiądz, nazwiskiem Jan de Missey, odgrywający rolę 
Judasza; ale ponieważ powies ił się na zbyt dłuaą chwilę, on rów
nież zdrętwiał i był prawie martwy, bo serce w nim omdlało, toteż 
pośpiesznie zdjęto go z powroza, zaniesiono w jakieś pobliskie 
miej sce i natarto go octem i innymi lekami, żeby odzyskał siły". 

Gdy ju ż widownia nasyciła ię widokiem tortur i męcze11stwa i 
przeraziła mękami p iekielnymi, przedstawienie ko 11c zyło się we
sołym intermedium, któ re dawało umysłom odprężenie. Wówczas 
tłum się rozchodz i ł komentując widowisko, pokpiwając z aktorów 
powracających ze sceny do życia realnego i czyn i ł pro tac ie żarty 
na temat scen, które niedawno budziły w nim tak mocne wzru ze
nia. Życ ie codzienne odzysk iwało woje prawa.„ 

Marcelin Deforneaux 

Z ks iązki: Zyó e codzienne w czasach 

Joanny D 'Arc;, przcklud El igia B:1kows ·a, 

Warszawa 1963 



Peter Barnes 
Peter Barnes urodził się w 1931 roku w Anglii. Karierę rozpo

czął w latach pięćdziesiqtych jako krytyk teatralny i filmowy . W 
roku 1956 napisał sw~i pierwszą sztukę telewizyjną, zapoczątko
wując tym samym kilkuletnią współpracę z telewizją . Utworem, 
który przyniósł Barnesowi pewien rozgłos była telewizyjna jed
noaktówka The Man with the Feather in His Hat (Człowiek z 
piórkiem w kapeluszu, 1960). Nie będąc jednak w pełni zadowo
lonym ze sposobu adaptowania swych sztuk przez reżyserów 
telewizyjnych, którym zarzucał mało klarowny przekaz tekstu i 
nielogiczną interpretację, postanowił nawiązać współpracę z te
atrem. Szybko okazało się, że teatr jest dla Barnesa wymarzonym 
środkiem wypowiedzi artystycznej . Drugi, ściśle więc teatralny 
etap jego dość błysk ot! iwej kariery, wiąże się z rokiem 1965, kiedy 
to edynburski Traverse Theatre wystawił jego krótką sztukę pt. 
Sclerosis (Skleroza) . Grana później w londyńskim Aldwych, 
przyjmowana była entuzjastycznie zarówno przez widzów jak i 
krytykę. Barnes nie przywiązywał jednak większej wagi do swych 
wczesnych utworów teatralnych, których w połowie lat sześćdzie
siątych napisał ki !ka, i określaj ac je mianem amatorskich wprawek 
nie zgodził się nawet na ich rozpowszechnienie. Utwór, który w 
pełni zaakceptował i który przyniósł mu prawdziwą sławę, to 
"barokowa", jak ją nazywano, komedia The Ru ling Class (Klasa 
rządząca, 1968). Wystawiona najpierw w Nottingham Playhouse, 
została później sfilmowana i otrzymała prestiżową nagrodę Johna 
Whitinga. Krytyka postawiła wówczas Barnesa w rzędzie takich 
sław dramatopisarskich jak Beckett, Pinter, czy Osborne, mimo iż 
pod względem formy przedstawienia jego mocno różniły się od 
twórczości autora Godota, czy prekursora" młodych gniewnych" . 
W Klasie rządzącej objawiły się główne cechy dramatopisarstwa 
Barnesa: wybujała teatralność, dynamizm, żywiołowość, scenicz
na ekspresja. Stosując różne środki stylistyczne, głównie satyrę i 
groteskę, ukazuje bankructwo wszelkich dotychczasowych war
tości, szczególnie zaś upadek autorytetu religii. Jawi się przy tym 
jako wróg struktur klasowych i przywilejów, podważający stale 
polityczne, ekonomiczne i moralne prawa, które rządzą zachodnią 
cywilizacją. 

Obnażaj4c naturę klasy dominującej,jej perwersyjność, zakła
manie i pozorną charyzmę, Barnes pokazuje jednocześnie to 
wszystko, co istnienie owej klasy warunkuje - warstwy rządzone. 
Władza potrzebuje grup ucisku, gdyż tylko tak może być zacho
wany status quo. Czyż nie jest to samo w sobie jakimś koszmar
nym absurdem ? - zapytuje autor. Klasa rządząca to obraz 
angielskiej arystokracji, u której religijny fanatyzm prowadzi do 
wynaturzeń, sadyzmu, zawiłych praktyk fetyszystycznych, utoż
samiania się z mesjaszem, z Bogiem. itd. Postacie te , o mocno 
niezrównoważonej psychice, zasiadają na końcu sztuki w Izbie 
Lordów. 

Do swych kolejnych dramatów, głównie komedii, angażuje 
Barnes głośne postacie historyczne, również uwypuklając ich 
wypaczanie ideałów religijnych oraz fałszywe pojmowanie prawa 
Leonardo's Last Supper (O~tatnia wieczerza Leonarda,1969), 

Noonday Demons (Demony w biały dzień, 1969), The Bewitched 
(Opętani, 1974). W imię Boga dokonuje się tu mordów, stosuje 
tortury, organizuje wyrafinowane rozrywki (Opętani). Ludzie 
dzierżący ster władzy ukazani są u Barnesa groteskowo, jako 
infantylni nieudacznicy, impotenci, niebezpieczni w swym religij
nym fanatyzmie. Dla uwydatnienia cech charakteru autor z niemal 
kliniczną dokładności<) opisuje wygląd zewnętrzny swych boha
terów. Zdaje się być bardzo uwrażliwiony na szczegół, dlatego 
zapewne fascynowała go twórczość karykaturzysty, Bena Jonso
na, dramaturga współczesnego Szekspirowi, który sprowadzał 
swe postacie do groteskowych wymiarów . Bohater Opętanych, na 
przykład, król Hiszpanii, Carlos II, to zdziecinniały, fizycznie 
odrażający impotent, cierpi4cy na wszystkie możliwe przypadło
ści. Porusza się po scenie w epileptycznych drgawkach, jąka się, 
miewa torsje, nie kontroluje swych potrzeb fizjologicznych, itd . 
Mianowany przez Carlosa następca tronu, francuski książe Filip, 
pokazany jest przez Barnesa równie groteskowo. Monstrualnie 
duży, ma wydęty brzuch, a z twarzy o rysach imbecyla, w miejscu 
gdzie powinien znajdować się nos, wyrasta coś , co przypomina 
zminiaturyzowaną trąbę słonia. 

Barnes zdaje się głosić tezę, jakoby zmieniający się od zarania 
dziejów władcy , różnili się od siebie jedynie wyglądem fizycz
nym. Wszyscy są równie "opętani". Każdy nowy monarcha roz
poczyna swe panowanie od okrzyku wołających mas: "Niech żyje 
król", by potem wszczynać krwawe wojny , rujnować kraje i 
narody, wprowadzać despotyczne prawa dla poddanych, uspra
wiedliwiać ideo I ogi ą masową zagładę w obozach koncentra
cyjnych (jak na przykład w sztuce Laughter! (Śmiech!) z 1978 
roku). 

Red Noses, Black Death (Czerwone nosy, Czarna śmierć, 

1978) uznane zostały za najlepszy utwór Barnesa. W sztuce tej, 
zaskakującej ogromnym bogactwem efektów teatralnych, pojawia 
się znana wcześniej problematyka, ale zostaje wzbogacona o 
nowy element. Obok ciągle ostrej satyry na władzę, autorytety, 
religię, pojawia się w Czerwonych Nosach głos poszukujący dróg 
wyjścia, konstruktywna siła mogąca osłabić społeczne zło. Mimo, 
że siły postępowe giną na końcu sztuki, idea rewolucji pozostaje 
i jest na tyle żywa, by prowokując śmiech widza, pozostawić 
odrobinę optymizmu . 

Dramat dla Barnesa to przede wszystkim dbałość o język. 
Każda nowa sztuka to jakby nowy koloryt tego samego języka, z 
którego niezwykle starannie wybiera słowa, przypisując je okre
ślonej postaci, dbając o miejsce i czas historyczny . Barnes stwo
rzył charakterystyczny dla siebie styl. Preferuje język dosadny, 
ostry, skrajnie emocjonalny . Często, by wywołać efekt grotesko
wy, stosu je neologizmy , zaskaku j4ce i zabawne połączenia języka 
kultury pop i literatury, sięga do literackich aluzji, wprowadza 
prozaizmy, cytaty, uprawia pastisz i parodię. Błyskotliwe, nagłe 

zwroty w dialogach, żonglerka znanymi cycatami z Sze spi ra czy 
Yeatsa, gdzie kontekst aktualnej wypowiedzi skrajnie różni s ię od 
pierwowzoru, świadome burzenie szyku wyrazów sprawiają, że 
widz znajduje w teatrze wyborną rozrywkę. 

Opracowała Ewa Elandt 



Wolność śmiechu, jak każda wolność, była względna; jej 
terytorium to się zawężało, to poszerzało, ale całkowicie 
nigdy nie uległo likwidacji. Jak widzieliśmy, była ona zwią
zana ze świętami i w pewnej mierze określona granicami dni 
świątecznych. 

Zlewała się z atmosferą świąt i jednoczesnym zezwole
niem na spożywanie mięsa, tłuszczów zwierzęcych, na życie 
płciowe. Ś w i ą t e c z n e o s w o b o d z e n i e ś m i e -
c h u i c i a ł a wyraźnie kontrastowało z minionym lub 
zbliżającym się postem. 

Święto było jak gdyby chwilowym powstrzymaniem fun
kcjonowania oficjalnego systemu, wraz ze wszystkimi jego 
zakazami i barierami hierarchicznymi. Na krótki okres życie 
wychodziło ze zwykłych prawomocnych i uświęconych ko
lein i wstępowało w sferę utopijnej wolności. Jej efemerycz
ność potęgowała jedynie fantastykę i utopijny radykalizm 
obrazów powstających w świątecznej atmosferze. 

Michaił Bachtin 

Z ksiqżki: Twrlrczm't' Fran ciszka Rabelais' go 

przeklad Anna i Andrzej Gorcniowie, Kraków 1975 

Bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika, że może przez 
dziesiątki lat pozostać uśpiony w meblach i bieliźnie, że 
czeka cierpliwie w pokojach, w piwnicach, w kufrach, w 
chustkach i w papierach, i że nadejdzie być może dzień, kiedy 
na nieszczęście ludzi i dla ich nauki dżuma obudzi swe 
szczury i pośle je, by umierały w szczęśliwym mieście. 

Albert Camus 

Z ksiqżki: Dt.umn, przekład Joanna Guze, 

Warszawa 1965 

Ciężkie skutki wojny stuletniej w XIV i XV wieku przy
niosą nie tylko upokarzające panoszenie się histerycznej 
dewocji, czysto formalnej i mechanicznej, lecz i potworne 
wynaturzenia religijności w ogóle: zabobony, magię, nekro
mancję, satanizm, a także zastraszające szerzenie się seksu
alnych perwersji indywidualnych i masowych./ .. ./ 

Realizm dochodzi szybko do krańców trywialności, po
rnografii i skatologii, zyskujących snobistyczne wzięcie na
wet na wytwornych salonach ; dominuje w powieści i w 
teatrze. Wzbogaca się motywami o modnej tonacji niesionej 
groz<1 wojny stuletniej, masowymi rzezian-U, torturami, zara
zą- motywami i tonacją, które weszły do sztuk plastycznych, 
malarstwa, grafiki, nawet rzeźby: Taniec nwkabryczny, 
Trzech żywych i trzech umarłych, i zalały wszystkie rodzaje 
literackie obsesją śmierci, grobów, trupów, zgnilizny, roba
ków i szkieletów. /„./ 

Największą, najbardziej oryginalną i popularną nowoś ią 

XIV i XV wieku są jednak misteria, rodzaj masowych przed
stawień teatralnych, a raczej widowisk. Po raz pierwszy od 
starożytności i to o wiele pełniej niż grecka tragedia, misteria 
realizują syntezę wszystkich sztuk. Mieszają wszystkie ka
tegorie estetyczne: powagę, wzniosłość, tragizm. patetycz
ność, piękno i brzydotę, komizm, satyrę i groteskę. Tekst 
literacki jest tylko pretekstem lub kanwą. Natomiast istot
nym ośrodkiem misteriów jest spektakl o nieprześcignionej 
wspaniałości i rozmaitości: kilkuset aktorów, bogate deko
racje, drogocenne kostiumy i klejnoty, przedziwnie wymy
ślna maszyneria, śpiewy solowe i chóralne i muzyka 
instrumentalna, tańce, balet i akrobacja, konne kawalkady, 
turnieje samowtór i bitwy wielkich mas zbrojnych, lądowe, 
konne i piesze oraz morskie /te na specjalnych basenach/ -
ostatni krzyk mody i pomysłów inicjatywy twórczej z wszy
stkich dziedzin sztuk, porywający spektakl dla mas, trwający 
przez kilka dni, skupiający całą ludność miast i okolicy. 

Zygmunt Czerny 

Z przedmowy do antologii: Arcydzieła 

jrw1cu.~kieg11 śred11iowicc;a, Warszawa 1968 



Zarazę, która wybuchła na Wschodzie i w Indiach w 1347 r., 
przywlekły w styczniu następnego roku trzy statki do Genui, 
skąd rozszerzyła się w całej Europie południowej. Prawnik z 
Piacenzy, Gabriel de Mussi , umiejscowił ognisko choroby 
w oblężonej przez Tatarów Kaffie, gdzie zaraza miała rozpo
cząć się już w 1346 r. ; uciekinierzy z Kaffy mieli ją przewieźć 
do Italii, przede wszystkim zaś do Genui. Skądinąd wiemy, 
że na Sycylii d żuma wybuchła już w początku października 
1347 r., przeszła stamt<1d na Sardynię i Baleary, ogarnęła 
najpierw południową, potem północną część Hiszpanii oraz 
Katalonię; najwcześniejszy traktat lekarski hiszpański nosi 
datę 24 kwietnia 1348 r. Prawie równocześnie choroba objęła 
wybrzeże dalmatyńskie, wschodnie i zachodnie wybrzeże 
Italii, następnie Prowansję, Langwedocję i Gaskonię, po 
czym rozprzestrzeniła się na północ i wschód. 

Narastający lęk przed śmiercionośną dżumą przyczynił 
się do uzewnętrznienia dwóch postaw, zależnych od tłuma
czenia przyczyny epidemii, bądź jako ponadziemskiej (wola 
Boska, zsyłająca klęskę jako karę za grzechy), bądź jako 
ludzkiej. W obliczu zarazy można więc było przyjąć dwa 
rodzaje postępowania: ponieważ mocy niebios nie można 
przemóc niczym, poz staje jako jedyna droga - pokuta za 
grzechy oraz polecenie 'ię Bogu i jego świętym orędowni
kom. Skoro jednak morowe powietrze sprowadzili ludzie, to 
należy ich zniszczyć; jeśli nawet nie dało się powstrzymać 
zarazy, można będzie przynajmniej zapobiec jej na przy
szłość. Między tym dwojakim rozumieniem genezy dżumy 
wybór następował w zależności od rysujących się wcześniej 
tendencji kulturowych. Wybuch dżumy ujawnił w bardzo 
jaskrawy sposób skłonności bądź spirytualistyczne, bądź 
racjonalizujące; często łączone w świadomości ludu wyzwo
liły agresywną postawę mas i wzbudziły nienawiść do okre
ślonych grup społecznych. / .. ./ 

Zaraza, objawiająca się w tak groźnej formie sprzyjała 
wydobyciu na światło dzienne tajonych przedtem niechęci, 
wyzwalała agresywną postawę wobec nędzarzy, kalek i ob
cych./ .. ./ 

W niektórych regionach winą za spowodowanie zarazy 
obciążano ubogich i kaleki, w innych natomiast Żydów, 
oskarżano też przybyszów z krajów wcześniej dotkniętych 
zarazą . Badania pozwoliły ostatnio na znaczne rozszerzenie 
informacji dotyczących położenia Żydów w Prowansji w 
połowie XIV w., a także chronologii najwcześniejszych po
gromów, datowanych obecnie na okres między 13 kwietnia 
a 16 maja 1348 r. 

Również we wsiach do sierpnia 1348 r., miały miejsce 
pogromy Żydów, oskarżonych o zatruwanie źródeł./ .. ./ 

Wrogość wobec obcych była tylko jednym z elementów 
ówczesnej mentalności; innym były dewocyjne praktyki 
masochistyczne, podejmowane w przekonaniu, że tylko po
kutna dyscyplina i spływająca krew mają moc, podobnie jak 
w Starym Testamencie, przebłagania Boga. / .. ./ 

W ówczesnym zespole postaw psychicznych poczesne 
miejsce zajmuje stosunek do praktyk religijnych. Z zobojęt
nieniem w stosunku do tradycyjnych nabożeństw łączyło się 
znaczne wzmożenie dewocji, rozkwitającej w nowych for
mach, czasem nawet bez udziału kleru. Różne warstwy i 
klasy społeczne jednoczyły się w nabożeństwie do Chrystusa 
i Matki Bożej, ukazujących się w nowych postaciach. Chry
stus - Mąż Boleści ukazywał swe rany Bogu Ojcu, by odwró
cić jego słuszny gniew; Maria - Matka Pośredniczka 
wstawiała się u Syna za ludźmi, szukającymi pod jej opie
kuńczym płaszczem obrony przed zarazą. Coraz silniejszy 
akcent ówczesna dewocja kładzie na kulcie chrystusowych 
ran, do którego rozpowszechnienia przyczynił się ruch bi
czowników./ .. ./ 

Pojawiające się pod koniec XIV w. tańce śmierci pozosta
wały w niewątpliwym związku z motywem spotkania trzech 
zmarłych z trzema żywymi oraz tematem literackim Vado 
mori - nieubłaganym pochodem śmierci, obejmującym 
wszystkie klasy społeczne. Stąd też zasadniczymi elementa
mi tańców śmierci było przedstawianie żywych w bliskim 
kontakcie ze zmarłymi, a także wprowadzenie do nich wszy
stkich stanów i grup ludzkich, uszeregowanych jednak w 
hierarchicznym porządku. W tańcach śmierci wystąpiło rów
nież mieszanie wyobrażeń zmarłych z przedstawieniem 
śmierci. Nie tylko bowiem ujmowano je podobnie, ale nie
kiedy wyposażano postacie w identyczne atrybuty i przypi
sywano im podobne zachowanie. Tak zmarli bowiem, jak 
personifikacja śmierci, trzymają wymierzone przeciw żyją
cym pociski, albo chwytając ich za ręce porywają w korowód 
śmierci. Rozpowszechnienie tańców śmierci w twórczości 
artystycznej można przypisać wpływom epidemii dżumy. 
Forma rytmicznego ruchu wiąże ikonografię korowodów 
śmierci z elementami treści literackiej różnych odmian Roz
mów człowieka ze śrniercią, zawierających motyw nieodwra
calności śmierci zespolony z satyrą społeczną. 

Anna Rutkowska-Plachcińska 

Z anykulu: Di wna w Europie Zachodniej w XIV w. , 

PrLcglqd Historyczny 1978 z. 1 



Święto głupców jest jednym z najbardziej dobitnych i 
czystych wyrazów średniowiecznego podkościelnego świą
tecznego śmiechu. 

Innym jego wyrazem jest ś w i ę t o o s ł a , ustanowione 
na pamiątkę ucieczki na ośle do Egiptu Marii z maleńkim 
Jezusem. W centrum tego święta znalazła się nie Maria i nie 
Jezus (chociaż i tutaj występowała panna z dzieciątkiem), ale 
właśnie os i o ł i jego krzyk: " H i n h a m ! " . Odprawiano 
specjalne ośle msze. Dotarło do nas oficjum takiej mszy 
sporządzone przez surowego duchownego Pierre'a de Cor
beil. Każdej części mszy towarzyszył komiczny ośli krzyk -
"Hi n ha m ! " . Po skończeniu mszy kapłan, zamiast jak 
zwykle udzielić błogosławieństwa, wydawał trzykrotny ośli 
krzyk i zamiast amen, trzykrotnie odpowiadano mu takim 
samym oślim okrzykiem. Zauważmy jednak, że osioł to 
jeden z najstarszych i najbardziej żywotnych symboli mate
rialno-cielesnego dołu - równocześnie degradującego 

(uśmiercającego) i wskrzeszającego. Wystarczy przypo
mnieć Złotego osła Apulejusza, popularne w starożytności 
ośle miny, a wreszcie występującą jako symbol pierwiastka 
·materialno-cielesnego postać osła w legendach o świętym 
Franciszku z Asyżu. Święto osła jest jednym z wariantów 
tego starożytnego tradycyjnego motywu. 

Święto osła i święto głupców to święta specyficzne, w 
których śmiech odgrywa rolę dominującą; pod tym wzglę
dem przypominają one swych rodzonych braci, a więc kar
nawał i charivari. Jednakże w średniowieczu, śmiech zawsze 
odgrywał mniejszą lub większą rolę również we wszystkich 
innych zwykłych świętach kościelnych , organizując ich 
części ludowo-jarmarczne.Śmiech w wiekach średnich (tak 
jak pierwiastek materialno-cielesny) był na stałe związany 
ze świętem, był przeważnie ś w i ą t e c z n y m ś m i e -
che m. Wspomnijmy przede wszystkim tzw. risus pascha
lis. Stara tradycja pozwalała w dzień Wielkiejnocy na śmiech 
i swobodne żarty nawet w kościele. W te dni i ksiądz z 
ambony pozwalał sobie na najrozmaitsze opowieści i dowci
py, ażeby po długich postach i umartwieniach przywołać na 
usta swoich parafian wesoły śmiech - r ad o s n e o d ro -
d z e n i e ; śmiech ten nosił nazwę §niieclzu paschalnego 
(wielkanocnego). Owe żarty i wesołe opowieści dotyczyły 
przeważnie życia materialno-cielesnego; były to żarty kar
nawałowego typu. Wszak zezwolenie na śmiech wiązało się 
z równoczesnym zezwoleniem na jedzenie mięsa i życie 
płciowe(zakazane w czasie postu). Tradycja śmiechu pa
schalnego żyła jeszcze w XVI wieku, czyli w czasach Rabe
lais'go. 

Michaił Bachtin 

Z ksiqżki: Twórczo.fr Franciszka Rabelais'go, 

rra ·klad Anna i Andrzej Gorcniowie, Kraków 1975 

Dawna medycyna u trzymywała, że przygnębienie i strach 
predysponują do zakażenia. Liczne uczone dzieła, któr 
ukazały się w wiekach XVI do XVIII, są w tym punkcie 
zbieżne. Paracelsu wierzy, że zatrute pow ietrze nie może 
samo z siebie spowodować dżumy . Prowadzi do niej tylko 
łącząc się w nas z zarodkiem przerażenia. A. Pare naucza, że 
w okresie "gorączki morowej", "trzeba zachowywać radość, 
przebywać w dobranej i niewielkiej kompanii, a cza em 
słuchać kantorów i instrumentów muzycznych, trochę zy
tać i słuchać jakiejś przyjemnej lektury". Pewien lekarz 
lotaryński z XVII wieku mówiąc o dżumie stwi rdza z 
emfazą: "O ·pokoj u! najdr ż , zy przyjacielu usz, w twoi m 
ręku niebiańskie klucze do zdrowia ''. Jeden z jego konfra
trów z Owernii widzi podobnie, w zachowaniu stoików 
doskonały "odgania z dżumy ", bowiem ą oni "bez lęku , bez 
strachu , bez wzruszeń ; i rzeczywiście, w. zyscy najbardziej 
uczeni utrzymuj ą że tylko obawa przed tą chorobą może 

sprowadzić j ą w podej rzanym powietrzu. To bierze się z 
wyobraźni i z serca przerażonego, że j st tak łabym iż nie 
stawi już oporu temu j adowi". Taka sama opinia wyszła spod 
pióra włoskiego erudyty M uratoriego, który publikuje w 
1714 roku traktat o tym, jak należy prowadzić się w okresie 
zarazy: "Lęk - pisze - przerażen ie, melancholia ą także 

zarazą , bo niweczą radość życia i u kładają ogół humorów 
tak, by łatwo przyjmować i jakby przyciągać z daleka truci
znę, która unosi się w powietrzu, jak to dowiodło doL wiad
czen.ie w nieskończonej liczbie przypadków". W tym samym 
duchu autor opra owania statystycznego współczesnego 

epidemii cholery z 1832 roku, napisz : "Uzn waliśmy żywe 
emocje duszy za mogące pogorszyć w wielu przypadkach 
stan chorych, a nawet przekaza , horobę; w ten sposób 
między przyczyny cholery wliczono nadmierną pracę, uno
szenie się gniewem, nieoczekiwane zgryzoty, wszelkie na
ruszenie równowagi psychicznej a nade wszystko strach". 

Jean Delumeau 

Z ks iąl.k i: St m eli w ku/111 1 e Zachodu XIV-X\!/!/ wiek u. 

tł. Adam Szymanowsk i, Warszawa I 986 



Cały lud zdążał ku temu, czego przed kilku miesiącami szukał 
Cottard w miejscach publi znych, ku zbytkowi i szerokiemu ży
ciu, ku temu, o czym marzył, nie mogąc swego pragnienia zaspo
koić, to znaczy ku wyuzdanej rozkoszy. Ceny wszystkiego 
niepohamowanie szły w górę, ale nigdy nie trwoniono tyle pienię
dzy, i gdy większości ludzi brakło rzeczy koniecznych, w najle
p. z marnowano bogactwa. Mnożyły ię zabawy próżniactwa, 
które było przecież bezrobociem. 

Albert Camus 

Z k i ;-iż ki : Di.11 ma, przekład Joanna Guzc, 

Warszawa 1965 

Obraz groteskowy przedstawia zjawisko w trakcie zmiany, w 
stanie nie uko11czonej jeszcze metamorfozy, w stadium śmierci i 
narodzin, wzrostu i stawania się. Związek z cz as e m, ze st a -
w a n ie m s i ę jest nieodzowną, konstytutywną, nadrzędną ce
chą obraZLI groteskowego. Łączy się z nią ściśle druga cecha 
niezbędna, a mianowicie amb i w ale n c j a obrazu groteskowe
go: w różnych jego formach zawarte są (czy też aluzyjnie zazna
czone) o b y d w a b i e gu n y z m i , n y - to co s t a re i to co 
n owe, to co umiera i co się rod z i, i początek, ikonie c 
m e tamorfozy./ ... / 

Utraciwszy żywe związki z ludową kulturą jarmarczną, zosta
wszy już tylko czysto literacką tradycję , groteska wyrodnieje i 
przeistacza się. Dokonuje się pewna określona form a 1 i z ac j a 
obrazów karnawałowo-groteskowych, która pozwala na wykorzy
stanie ich przez różne kierun ki i w różnych celach. Ale ta forma
lizacja nie była wyłącznie zewnętrzna i zawartość treściowa formy 
karnawałowo-groteskowej, jej artystyczno-heurystyczna i uogól
niacąca siła przetrwały we wszystkich istotnych zjawiskach tego 
czasu (to znaczy w XVII i XVUI wieku): w komedii dell'arte (ta 
zachowała najpełniej szą łączność z karnawałem, który ją zrodził), 
w komediach Moliera (związanych z komedią dell'arte ), w po
wieści komicznej i w siedemnastowiecznych trawestacjach, w 
powiastkach filozoficznych Woltera i Diderota (Niedyskretne klej
noty [Les bijoux indiscrets], Kubu§ fatalista), w twórczości Swifta 
i niektórych innych utworach. We wszystkich tych zjawiskach -
przy całym zróżnicowaniu ich celów i charakteru - forma karnawa
łowo - groteskowa pełni podobne funkcje: uświęca swobodę fikcji, 
pozwala połączyć to co różnorodne i zbliżyć to co dalekie, pomaga 
wyzwolić się spod nacisku panującego światopoglądu, wszelkich 
konwenansów, obiegowych prawd, spod nacisku wszystkiego co 
zwykłe, zrutynizowane, ogólnie przyj ę te , pozwala ·pojrzeć na 
świat po nowemu. odczuć względ ność wszystkiego co istnieje i 
przecwć całkowicie inny porządek ' wiata. 

Michaił Bachtin 

Z ksi;1żki: Twrirczo.<c: Franciszka f?abelais'go, 

przekład Anna i AndrLej Gorcniowic, Kruków 1975 

Święto głupców, niezmiernie uporczywie utrzymywało 
się we Francji. Dotarła do nas jego interesująca, XV-wieczna 
apologia. Obrońcy święta głupców powołują się w niej prze
de wszystkim na fakt, iż zostało ono ustanowione w naj
wcześniejszych wiekach chrześcijaństwa przez naszych 
przodków, którzy lepiej wiedzieli, co czynią. N as tęp nie pod
kreślają, że świat posiada nie poważny, ale wyłacznie żar
t ob 1 i wy (błazeński) charakter święta. Świąteczna zabawa 
istnieje po to, by: 
głupota (błazeństwo),którajest naszą drugą naturą i wydaje 
się człowiekowi przyrodzona, mogła swobodnie się wyiyć 
chociai raz do roku. Beczki z winem pękają, jeśli się ich od 
czasu do czasu nie odkrywa i nie wpuszcza do nich powie
trza. My wszyscy, ludzie - jesteśmy źle skleconymi beczka
mi, które pękną od wina mądrości, jeśli wino to będzie 
znajdować się w stanie ciągłej fermentacji nabożności i 
bojaźni bożej. Trzeba wpuścić do niego powietrze, aby się 
nie zepsuło. Dlatego to pozwalamy sobie w określone dni na 
błaznowanie (głupotę), by potem z tym większą gorliwością 
powrócić do służby pańskiej. 

Apologię tę zawiera list obiegowy paryskiego wydziału 
teologicznego z 12 marca 1444 roku. Potępia on święto 
głupców i obala argumenty przytaczane przez jego obroń
ców. 

W ten sposób broniono świąt głupców w XV wieku. 
W tej znakomitej apologii błazeństwo i głupota, tzn 

śmiech, zostały wręcz uznane za "drugą naturę człowieka " 
i przeciwstawione monolitycznej powadze chrześcijańskie
go kultu i światopoglądu ("ciągłej fermentacji nabożności i 
bojaźni"). To właśnie wyjątkowa jednostronność powagi 
prowadziła do konieczności stworzenia ujścia dla "drugiej 
natury człowieka", czyli dla błazeństwa, dla śmiechu. Tym 
ujściem - "choć raz do roku" - było również święto głupców, 
kiedy śmiech i związany z nim pierwiastek materialno-cie
lesny, cieszyły się absolutną wolnością. Mamy zatem w 
konsekwencji do czynienia z uznaniem drugiego świątecz
nego życia człowieka średniowiecznego. 

Oczywiście, śmiech podczas święta głupców nie był by
najmniej abstrakcyjnym i wyłącznie negatywnym szyder
stwem z chrześcijańskiego rytuału i hierarchii kościelnej. 
Negatywny, drwiący moment był głęboko ukryty w trium
falnym śmiechu materialno-cielesnego odrodzenia i odno
wienia. Śmiała się "druga natura człowieka", śmiał się dół 
materialno -cielesny, który nie znajdował dla siebie wyrazu 
w oficjalnym światopoglądzie i kulcie. 

Michaił Bachtin 

Z ksi:1żki: Tiwirczn.oić Franciszka Rabelais'go 

przekład Anna i Andrzej Goreniowic, Kraków 1975 
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Była to atmosfera trwogi. Wokół panowała lodowata i 
przerażajaca cisza.I. . ./ We wszystkich regionach dotkniętych 
dżumą /a więc na niemal wszystkich terenach chrześcijań
stwa łacińskiego/ zatrzymała się ona dopiero wówczas, gdy 
niemal połowa ludno: i u legła zagładzie. Społeczeństwo, 

które przeżyło taką apokalipsę, jest przez długi czas rozło
żone. /. . ./ "Podczas gdy surowość czasów wywołuje u jed
nych wybuch instynktów nieuczciwości lub gwałtu - pisze 
Elisabeth Carpentier - u innych rodzi pragnienie doskonal
szego życia lub niekiedy skłonność do ucieczki w nierzeczy
wistość. Dowodem jest upowszechnienie się bractw 
tercjarskich i biczowników oraz rozkiwt ich obrzędów. Dru
ga połowa XIV wieku była złotym wiekiem teatru religijne
go/ . ../. Nie chodzi tutaj o owe zdezorganizowane gromady 
pokutników, przebiegających niektóre regiony Europy, ale 
o zrzeszenia s tałe kierowane przez duchowieństwo" / . ../. 
Epizod z roku 1348, który wystarczył by złamać duchową 
równowagę społeczeństwa, niósł tym większe zagrożenie, iż 
nie był izolowany. Szkocja i niemal cała Irlandia zostały 
dotknięte zarazą w roku 1349; wschodnie Niemcy, północna 
Polska i Skandynawia - w roku 1350. / .. ./Ci, którzy przeżyli 
lata 1348-137 5 musieli widzieć na własne oczy rozkład 
ludzkich ciał / .. ./. Po przełomie lat l 348-1375 obserwujemy 
szczególną dialektykę, dialektykę ascezy śmierci jako środ
ka wyrzeczenia i uduchowienia, taką, jaka była tradycyjnie 
praktykowana przez górne warstwy duchowieństwa; a jed
nocześnie widzimy wielką potrzebę mas, wciąż w przewa
żającej części analfabetów, znajduj c!Cych się w głębokim 
szoku pod wpływem powszechnego widoku śmierc i. 

Pierre Chaunu 

Z ksiqżki: Cz.as re/i11w. Historia religii i cywiliwcji 

11250-15501. tł. Jan Grosie Id, Wcm;zawa 1989 

Wszystkie kroniki epidemii notują jako rys niezmienny 
zachowanie ludzi , którzy w okresie zarazy oddają się szaleń
czym wybrykom i rozpuście. "Dawniej oddawano się użyciu 
po kryjomu - pisze Tukidydes - teraz jawnie korzystano z 
chwili". Boccaccio potwierdza jego. łowa w Dekameronie: 
"Inni zasię całkiem przeciwnie postępowali twierdząc , że 
najlepszym lekarstwem na zarazę jest nie myśleć o niej, pić 
tęgo i żyć wesoło, śpiewać i żartować, wszystkie swoje ' 
pragnienia zaspokajać i śmiać się z tego, co się wokół dzieje. 
Tak też i czynili. Dzieil. i noc włóczyli się po oberżach, pili 
na umór, a częściej swawolili w cudzych domach, opuszczo
nych przez prawych właścicieli, tak iż każdy mógł je zajmo
wać rządząc się tam do woli". Dziennik zarazy Daniela 
Defoe notuje z kolei, że w 1665 roku w Londynie praktyko
wano wszelkiego rodzaju przestępstwa, a nawet zbrodnię i 
rozpustę. Zapewnia się nas, że w Marsylii w 1720 roku 
"widziano wśród ludu powszechne rozpasanie, niepohamo
waną swawolę, straszliwe rozprzężenie"./ .. ./ Często zdarza
ły się pijaństwo i rozwiązłość, dla których natchnieniem było 
szaleil.cze pragnienie skorzystania z ostatnich chwil życia. 
Było to carpe diem przeżyte z intensywnością zaostrzoną 
wskutek prawie niechybnej bliskości straszliwej śmierci. 
Tukidydes i Boccaccio opisali to samo zjawisko, chociaż w 
odstępie tysiąca ośmiuset lat. 

W Atenach w IV wieku przed Jezusem Chrystusem: 
"Każdy chciał prędko i przyjemnie użyć życia uważając 
zarówno życie jak pieniądze za coś krótkotrwałego. / .. ./ 
Uchodziło za piękne i pożyteczne to, co było przyjemne i 
służyło rozkoszy. Ani obawa przed bogami, ani żadne prawa 
ludzkie nie krępowały nikogo. Jeśli idzie o bogów, ludzie 
uważali, że pobożność tak samo nie ma żadnego znaczenia, 
jak i obojętność religijna: wiedzieli bowiem że wszyscy na 
równi giną. Z pogwałcenia zaś praw ludzkich nikt sobie nic 
nie robił, bo nikt nie był pewien, czy doczeka wymiaru 
sprawiedliwości; o wiele cięższy wyrok wisiał nad nimi już 
teraz w postaci zarazy, dlatego każdy chciał przynajmniej 
użyć życia, zanim go choroba dosięgnie". 

We Florencji w XIV wieku Boccaccio, wspomniawszy o 
tych, którzy w czasie Czarnej Zarazy szukali tylko przyje
mności i rozrywek, w ten sposób komentuje ich postawę: 
"To mogli czynić łatwo, albowiem każdy /jakby nadziei na 
dalsze życie zbywając/ zostawiał na pastwę losu swe rzeczy 
i siebie samego. / .. ./Osłabła a nawet całkiem sczezła siła tak 
człowieczych, jak i Bożych praw. Jej stróże i wykonawcy 
bądź to poumierali, bądź, chorzeli albo też podwładnych 

utracili, że obowiązków urzędu swego dopełnić nie mogli . 
Każdy przeto mógł czynić, co chciał". 

Jean Delumeau 

z ksi~1i.. ki: Srrac;h w kt1/r11rze Zaciiodt1 XI\/ - X\llll wieku. 

11. Adam Szy111wwwsk1 , Warswwa 1986 



Stosowana w starożytności wobec niewolników, ludności 
podbitej oraz żołnierzy na wyprawie wojennej, kara biczo
wania stanowiła na W schodzie także akt magiczno-kultowy, 
dokonywany celem przebłagania bóstwa czy uproszenia jego 
łaski. W chrześcijańskich klasztorach, począwszy od V w. , 
biczowanie stało się dobrowolną praktyką ascetyczno-po
kutną, podejmowaną dla opanowania żądz, ekspiacji za 
własne lub cudze grzechy i upodobnienia się do cierpiącego 
Chrystusa. Mortyfikacje owe szerzyły się w średniowieczu i 
wśród świeckich. Cesarz Henryk II kazał siebie chłostać 
swemu spowiednikowi, a Anna, żona Henryka Pobożnego -
służkom. Około 1260 r. we Włoszech, nę anych wojn , 
głodem i epidemią, głoszone przez eremitów nawoływ~nia 

do pokuty dla uproszenia cofnięcia tych plag spotkały ~1ę z 
powszechnym przyjęciem. Oczekiwano wszak zgodnie z 
przepowiedniami mnicha z Kalabrii, Joachima z Fiore, no
wej ery pokoju i ładu poprzedzonej okresem nieszczęść. Od 
miasta do miasta szły procesje. 

Uczestnicy śpiewali pokutne pieśni i smagali się po ob
nażonych plecach. Pod ich wpływem jednali się zwaśnieni, 
przestępcy przyznawali do winy, naprawiano wyrządzone 
krzywdy. 

Ruch flagelantów w Austrii, na Węgrzech, w Czechach i 
Polsce rozwinął się bez tego profetycznego podłoża. Skupił 
się wokół intensywnego kultu cierpiącego Chrystusa, posu
wając jego naśladowanie aż do granic patologii . Kto włączył 
się do procesji, winien w niej uczestni zyć 33 i pół dnia na 
pami<1tkę lat życia Chrystusa oraz biczować się rano i po 
południu, by rozpamiętywać biczowanie Jezusa u Piłata i 
uczcić śmierć Zbawiciela. Gromady flagelantów przybyły 
do Polski z Moraw, znajdując przyjęcie szczególnie wśród 
mieszczaństwa pochodzenia niemieckiego na Śląsku, w Ma
łopolsce i Wielkopolsce. Sprzyjała temu atmosfera zagroże
nia tatarskiego lat 1260-61. Długosz odnotował reakcję 
zaskoczenia i posunięcia władz. Dziwiły wszak wielu owe 
postaci chłostające się po obnażonych torsach , ich nieskład
ne pieśni, jakie każdy śpiewał we własnym języku. "Była to 
bowiem zbieranina [„.] z różnych narodowości. Ponadto, 
choć nie byli księżmi, ale ludźmi świeckimi, spowiadali się 
nawzajem i udzielali sobie rozgrzeszenia, niekiedy z bardzo 
ciężk i h grzechów, a pokutujących wprowadzali uroczyście 
do swego grona, twierdząc, że ich ekta jest miła Bogu". 
Energicznie działało duchowieństwo, arcybiskup gnieźnień
ski Janusz zagrozil adherentom ekskomuniką, a książęta 
mieli ich karać więzieniem i konfiskatą mienja. Wkrótce 
ruch zanikł w całej Europie. Społeczny organizm wracał do 
równowagi. 

Homeostazę zakłóciła czarna śmierć 1348 r. Odżyły i 
rozrosły się wyobrażenia dotyczące charakteru związków 
między winą, karą i pokutą. Drogami Europy, od Włoch po 
Anglię i od Francji po Polskę, ruszyli znów flagelanci. 
Wszystko działo się jak przed 88 laty , z tym że w uzasadnie
niach pojawiły się elementy swoistego mesjanizmu. Uważa

no, że krew biczowników jest cenna jak Jezusowa, ich ofiara 
ma siłę Odkupienia, służącego wszystkim chrześcijanom. 
Poczuciu moralnej wyższości towarzyszyło oczekiwanie uz
nania, przeciwstawianego nieraz kościelnym autorytetom. 
Powoływano się przy tym na apokryficzny list Chrystusa 
znaleziony na ołtarzu św. Piotra w Jerozolimie. Powiedziano 
tam, że chrześcijanie za mało pokutują, a karzący Bóg cofnie 
zarazę prędzej, gdy przybędzie flagelantów . Walczyli oni o 
zbawienie duszy wręcz fizycznie, trapiąc swe i ała, a pokutę 
sprowadzając do zadawania sobie bólu. Pewni własnej misji, 
stawali si ę agresywni wobec duchowienstwa; dochodziło do 
przeszkadzania w odprawianiu mszy, plądrowania ·ościa

łów. Atakowano i Żydów. 
Pochody biczowników przybyłych z Węgier przemierza

ły Polskę w 1349 r. W Małopolsce przyłączyło się do nich 
sporo kobiet wiejskich. Ruch, początkowo dozwolony przez 



episkopat, po bulli papieża Klemensa VI z 1349 r. zabrania
jącej przysra wania do flagelantów, szybko wygasł w Euro
pie. Zresztą wysokie napięcie emocjonalne i tak nie mogło 
trwać zbyt długo. Miasta coraz częściej zamykały już bramy 
przed nadciągającymi orszakami. Zaraza grasowała i usta
wała niezależnie od zapewnień tych pokutników, a czasem 
pojawiała się dopiero wraz z nimi (zobowiązywali się prze
cież nie kąpać i nie zmieniać odzieży przez całe 33 dni). 

Zbiorowe biczowanie, wykonywane według przyjętego 
rytuału, pełniło funkcje pewnej katharsis. Samoudręka ta 
potrzebuje widzów - dla podtrzymania, dla upowszechnie
nia. Przybywają oto dokądś flagelanci. Zatrzymują się na 
rynku lub udają do kościoła, otoczeni przez przejętych mie
szkańców. Biją dzwony. Zaczyna się misterium. Pokutnicy 
obnażają się do pasa, mężczyźni i kobiety osobno, składają 
ręce na kształt krzyża, śpiewają. W dłoniach dzierżą trój rze
mienne dyscypliny zakończone węzełkami, z których ster
czą ostre kawałeczki metalu. Wstają . Tworzą teraz koło i 
posuwają się wolno, jeden za drugim, boso, w takt śpiewanej 
pieśni, biczując się. Na znak dany przez przewodnika padają 
krzyżem, by i tak wyrazić naśladowanie Chrystusa. Kto ma 
do odpokutowania szczególnie ciężkie winy, wyznaje je 
publicznie przy pomocy symbolicznych gestów: krzywo
przysiężca trzyma rękę w górze, cudzołożnik kładzie si na 
boku, morderca - na plecach . Przewodnik krąży wśród leżą

cych i uderza występnych. Potem wszyscy wstają. Zaczyna
ją znów rytmicznie smagać plecy i piersi, zagrzewani 
okrzykami zgromadzonych . Coraz szybciej porusza się eks
tatyczny krąg, coraz szybsze uderzenia mieszają się ze sło
wami hymnu flagelantów: "Wznieście do Boga ręce, by się 
zmiłował i odwrócił od nas zarazę. Przez imię Twe, Jezu, 
uwolnij mnie od grzechu, przez rany Twe krwawe wybaw 
mnie od śmierci nagłej" . Tłum wokół szlocha, krzyczy, 
przeżywa. 

W masochistycznie zapamiętałym zadawaniu sobie bólu 
wypowiadały się w zagęszczonej postaci lęk i utrapienie 
czasu trwogi. Okrutna forma cierpienia podejmowanego 
dobrowolnie nawiązywała do pasyjnej mistyki, stając się 
poszukiwaniem w samoudręce tak intensywnego przeżycia 
zjednoczenia z Odkupicielem, by strach mógł się przemie
niać w nadzieję. Forma fascynowała i odpychała zarazem. 
To była owa psychodrama, w której wstrząs i rozbicie miały 
doprowadzić do scalenia na wyższym poziomie duchowym, 
czyli okazać się w bilansie- jak mówi się dziś - dezintegracją 

pozytywną. Prowadziły do niej różne drogi, wśród których 
biczownictwo szybko okazało się bezdrożem. Ci, co na nie 
wchodzili, sądzili jednak inaczej, i to jest miarodajne. Szcze
gólnie dla wszystkich, którzy jeszcze nigdy z męki i trwogi 
nie chwytali zębami własnych rąk, by zadanym sobie bólem 
zmusić świadomość do oderwania się od innej udręki. 

Jan Kracik 

Z ks iqżki : Pokonać czarną .fmierl', 

Kraków 199 1 

Jestże, na Boga żywego, coś szczęś liwszego od tego 
nasienia ludzkiego, które powszechnie nazywają głuptaka
mi, błaznami, półgłówkarni,kapuścianymi głąbami, tymi -
moim zdaniem, najpiękniejszymi imioniskami? Powiem ja 
tu coś, co się może na pierwszy rzut oka wierutnym wyda 
głupstwem, a co jednak prawdą jest najszczerszą. Naprzód 
nie boją się tacy śmierci a taki strach to, na Jowisza, nie byle 
jakie nieszczęście . Wolni są od tortur własnego sumienia. 
Nie niepokoją ich bajędy o tym, co się dzieje z duszami 
zmarłych. Nie strachają się widm i upior w, nie dręczą 
lękiem przed grożącymi nieszczęściami, nie nadymają się 
nadzieją przyszłych szczęśliwości. Ogólnie mówiąc: nie 
szarpią nimi tysiące trosk, na które to życie jest narażone. 
Nie wiedzą, co to wstyd, co szacunek, co am icja, co zawiść, 
co umiłowanie czegoś . A jeżeli jeszcz bardziej zbliżą się do 
bezrozumu tępych bydląt, to nawet - wedl tego, co piszą 
teologowie - nie grzeszą. /„./ A dodaj do tego, że nie tylko 
sarni oni ustawicznie się cieszą, zabawiają, podśpiewują 
sobie, śmieją się, ale że także, dokądkolwiek się zwrócą, 
wszystkim innym przynoszą przyjemność, żarty, zabawę i 
śmiech, jak gdyby ich właśnie po to łaska boska tu przysy
łała, aby rozweselali żałość ludzkiego żywota . 

Erazm z Rotterdamu 

Z ks iążki : Pochwala g/11potyll509-/ 5 1 /I. 

tł . Edwin Jcdrkicwicz, Wrocław 1953 



Dostęp do tonsury był w praktyce kościelnej średniowie
cza bardzo łatwy. Wystarczyło być osobiście wolnym, zro
dzonym z legalnego związku i uzyskać, bardzo skromne 
zresztą, wykształcenie, aby uczynić zadość wymogom pra
wa kanonicznego. I te warunki nie zawsze były przestrzega
ne: nieraz synowie poddanych chłopów stawali się 

klerykami, bastardzi otrzymywali tonsurę za cenę nieco 
wyższej zapłaty, posiadacze zaś tonsury z trudem mogli 
wylegitymować się umiejętnością czytania i odmawiania 
modlitw. Tonsura była zazwyczaj rezultatem i świadectwem 
pobierania nauki - stąd też panowie świeccy niechętnym 
okiem spoglądali na zakładanie szkół, które w konsekwencji 
zmniejszały zasięg ich jurysdykcji. Wystrzyżenie tonsury na 
głowie młodego chłopca nie wiązało się jeszcze z żadnymi 
święceniami, a miało tylko zapowiadać poświęcenie chłopca 
służbie duchownej. Coraz częściej zapowiedź ta nie napoty
kała realizacji, stopniowo zanikała wyłączna asocjacja ton
sury z karierą kościelną . A jako że tonsura stanowiła 
wyznacznik formalny ludzi Kościoła, niepomiernie rozsze
rzały się w ten sposób ramy środowiska kleryków: można 
było być klerykiem i pachołkiem miejskim, klerykiem i 
kupcem, klerykiem i rzemieślnikiem . /„./ 

Klientelą prostytutek byli wszak nie tylko upadli księża, 
a uczęszczanie do prostytutek i do karczem zbliżało do 
środowisk przestępczych, do marginesu społecznego. Gdy 
jakaś sprzeczka, utarczka czy bójka w tawernie doprowadza
ła do interwencji pachołków miejskich, wówczas nawet 
księży (nie tylko zwykłych kleryków) spotykanych w towa
rzystwie kobiet zabierano do więzienia Ch:itelet. W takich 
sytuacjach woleli nawet być karani na równi ze świeckimi 
kompanami, przed jurysdykcją kościelną bowiem ryzyko
wali surowsze kary, a przede wszystkim wzięcie pod nadzór 
lub trwałe zamknięcie . W ten sposób dom publiczny, gospo
da i więzienie Chatelet stanowić mogły dla niektórych księży 
szkołę występku i wyznaczać drogę ku społecznemu margi
nesowi. /„./ 

Niechęć, irytację, a nawet nienawiść budziło wszystko, 
co składało się na żywot scholarów - ich młodość, niefrasob
liwość w korzystaniu z czasu wolnego, poczucie odrębności 
i pewnej niezależna ci, zdobywane w czasie studiów wy
kształcenie, aktywne uczestnictwo w świecie zabawy i śmie
chu - i to nie tylko od święta, lecz na co dzień. Jeżeli 
środowisko studenckie wydaje się w znacznej części stać 
pod znakiem życia karnawałowego i zabawy, jeżeli w cało
ści swojej obce jest strukturom społecznym, to przecież 
większość jego po uzyskaniu tytułów uniwersyteckich wej
dzie w te struktury i będzie im służyć. / .. .I 

Niechęć Kościoła kierowała się raczej przeciwko śred
niowiecznym artystom publicznym, których zawodem było 
dostarczanie świeckiej rozrywki - piosenki, powiadania, 
gry na instrumentach czy akrobacji. Środowi ko to, określa
ne ogólną nazwą żonglerów, liczy wielu kleryków, jednakże 

wykracza już poza św iat tonsury czy szaty klerykalnej - ta 
artystyczna cyganeria przedłuża i uzupełnia krąg oświeconej 
kultury kleryków i scholarów. Ona także, a może nawet 
jeszcze bardziej, dotyka marginesów społeczeństwa ikrzy
żuje się z nimi. 

Honorius Augustodunensis w XII w. odmawiał im wszel
kiej nadziei zbawienia i określał ich jako "ministri Satanae" . 
W dwa stulecia póż niej Wiliam Langland zdecydowanie 
potępiał wędrownych histrionów, opowiadaczy próżnych 
historii , żonglerów fikających koziołki. Wszyscy ci włóczą
cy się po wsiach i miastach minestrelowie to w oczach 
angielskiego poety przedstawiciele i słudzy diabła. Nakazy 
kościelne, jak też pisma teologów i moralistów z nieustanną 
wrogościę traktują żonglerów jako siewców zgorszenia i 
niegodziwych rozrywek. Wyjątek czyni się jednak dla opo
wiadaczy rzeczy umacniających cnoty i wiarę, upowsze
chniających żywoty świętych budujące historie o życiu i 
czynach ludzi zacnych. Takim żonglerom Kośc iół skłonny 

jest nawet zapewnić opiekę. Powstały w ten sposób wyłom 
prowadził z wolna do moralnej i faktycznej legalizacj i 
owych grajków i śpiewaków w społeczeństwie średniowie
cznym. 

Jeżeli w życiu dworów pańskich przybycie żonglerów 
stanowiło jedno z rzadkich urozmaice11. przecinających mo
notonię życie wiejskiego, j eżel i żonglerzy stanowili element 
niezbędny targów, odpustów i pielgrzymek, to w życiu 
miej skim średniowiecza stają s ię elementem stałym. Ulice, 
place publiczne i mosty Paryża d ają trwałe ramy ich poka
zów, bankiety czy uczty weselne ni m gą ię obej ść bez ich 
obecności, nawet place przed ko ' c i ałami i kruchty kościo
łów są przez nich wykorzystywane. Z czasem ustępować 
poczynają przed rozwoj m teatru, często uczestniczą w 
przedstawieniach teatralnych lub zasilają trupy teatralne, 
zachowują jednak ceż samodzielną rolę opowiadaczy, pio-



senkarzy, akrobatów, zwłaszcza zaś muzykantów./ .. ./ Wę
drowni dawniej artyści zaczynają powoli zmieniać swój tryb 
życia i osiadać. W Paryżu klientela działalności rozrywkowej 
była w sposób oczywisty szczególnie liczna, co tworzyło 
korzystne warunki do osiedlania się minestrelów na stałe. W 
początku XIV w. są tu oni już zorganizowani w odrębną 
korporację, ale już wcześniej skupiają się na jednej z ulic 
prawobrzeżnego Paryża, która nosi nazwę ulicy Żonglerów, 
a potem ulicy Minestrelów. / .. ./ 

Żongler życie dzielił między gospodę i dom publiczny, 
tam przepuszczał wszystko, co zarobił. Po takim "szalonym 
życiu" (fole vie) w sposób oczywisty zawędrował do piekieł. 
Tam diabli pogardzali jego piosenkami i kazali mu ogień pod 
kotłami podtrzymywać i dusz pilnować. Gdy zaś kiedyś sam 
straż nad duszami potępionymi pełnił, przywędrował św. 
Piotr i żongler przegrał z nim w kości wszystkie dusze, 
których pilnował. Dzięki temu zresztą trafił do niebios, bo 
diabli po powrocie wyrzucili go z piekieł, a św. Piotr z 
radością otworzył przed nim wrota niebieskie. / .. ./ 

Rozwój teatru dokonujący się od schyłku średniowiecza 
z wolna będzie wchłaniać tę pstrą rzeszę " rzemieślników 
rozrywki". Wyciskać oni zresztą będą na religijnych począt
kach teatru piętno swoiste: wnoszą do niej element komizmu, 
akcent satyry urządzeń społecznych i ludzi, nikomu drwiny 
nie szczędząc, znamieniem śmieszności obdarzając siebie i 
innych. 

Spoglądając na tę galerię artystów - tak często rzezimie
szków lub złodziejskich kompanów -pamiętać też trzeba, jak 
bliska była ich życiowa kondycja żebrakom. Datki, które 
uzyskiwali, nosiły wszak charakter jałmużny. Podobnie też 
żebracy i ślepcy pomagali sobie w uprawianiu swej profesji 
graniem na instrumentach czy śpiewaniem. W świecie nędzy 
wszystkie zawody stykały się ze sobą. 

Bronisław Geremek 

Z ksi47.ki: Ludzie 11u11"i;i11e.rn w .fredniowiecmym 

Paryiu XIV-XVw., Wrocław 1971 

Rieux wciąż szedł. W miarę jak się posuwał, tłum rósł 
wokół niego, hałas wzbierał, i zdawało się, że przedmieście 
coraz bardziej się oddala. Z wolna Rieux stapiał się w jedno 
z tym wielkim ryczącym ciałem, którego krzyk coraz lepiej 
rozumiał i który, przynajmniej w części, był jego krzykiem. 
Tak, wszyscy cierpieli razem, ciałem i duszą, przeżyli bo
wiem trudne ferie, zaznali wygnania bez ratunku i nie zaspo
kojonego nigdy pragnienia. Pomiędzy tymi stosami trupów, 
dzwonkami ambulansów, ostrzeżeniami tego, co zwykło się 
nazywać losem, pomiędzy upartym dreptaniem strachu i 
straszliwym buntem ich serc, nie ustawał głos wzywający na 
alarm, mówiąc tym przerażonym istotom, że należy odnaleźć 
prawdziwą ojczyznę. Dla nich wszystkich prawdziwa ojczy
zna znajdowała się poza murami tego zdławionego miasta. 
Była w pachnących krzakach na wzgórzach, w morzu, w 
wolnych krajach, w ciężarze miłości. Do niej, do szczęścia 
chcieli wrócić, odwracając się od reszty ze wstrętem. 

Albert Camus 

Z ksi~iżki: Diumu, prz.cklad Joann;i Gu ze, 

Warszawa 1965 



Sempiterna, gdy zbiorowa, 
Zniesie kaidy losu kops. 
Więc próbujmy wciąi od nowa, 
Bo inaczej będzie klops. 
Dość inwekty1v, 
Niech w kolektyw 
Włączy się jąkała-zuch, 

Ślepiec i beznogich dwóch! 

Lecz zbiorowa sempiterna 
To utopia tudziei mit. 
Człowiek - mucha to 1nizerna, 
Ciągłą klęskąjego byt. 
Bez perspektyw 
Nasz kolektyw, 
Je§li w nim jąkała-zuch, 
Ślepiec i beznogich dwóch! 

Ramię w ramię, nie samotnie: 
Człowiekmvi bratem człek, 
A czasami i odwrotnie, 
Choćby człek ten czym.f nas wfriekł. 
W my.fl dyrektyw 
Niech w kolektyw 
Włączy się jąkała-zuch, 

Ślepiec i beznogich dwóch! 

Nasz kolek~vw 
Sto korektyw 
Zastosuje, i defek~v w 
Cnoty zmieni jego duch! 

Złoto, złoto, złoto, złoto. 

O co chodzi? - właśnie o to. 
Kute, lane, walcowane, 
Dobrze zainwestowane, 
Albo wyrzucone w błoto, 
Złoto, złoto, złoto, złoto. 

Złoto, złoto, złoto, złoto, 

Metal lany, walcowany, 
Niezrównany na kajdany ... 

Ale po co tkwić na smutku dnie? 
Wszystko mija i przed siebie rwie! 
Historycy za lat tysiąc, 
O tych mrocznych czasach pisząc, 
Naszej wojnie lub zarazie 
Nie poświęcą w iadnyni razie 
Więcej nii linijkę albo dwie! 
Jeśli z kronik naszych zdmuchną pył, 
Zapytają "Klemens? Kto to był?". 
I nikogo za lat tysiąc 
Nie poruszy - mogę przysiąc -
Bezmiar cie1pień i niedoli, 
Która tak cię dzisiaj boli, 
Że najchętniej siadłbyś w kąt i wył! 
Lepiej przestań kląć na ślepy traf: 
Weź się bracie, do konkretnych spraw ... 

Nie bądźmy zbyt powaini 
Na iycia równowaini! 
Człowiek modli się, zarabia 
I zamartwia - tak to jest-
Lecz czy iebrak, czy tez hrabia, 
Śmierc~ ograbia go na fest! 

Więc umówmy się, ie 
Życie nie jest takie złe: 
Słodkie bywa jak róiyczka, 
Jak marcepan lub diem zfig, 
Ale wszystko to - poiyczka, 
Którą trzeba zwrócić w mig! 

Peter Barnes 

Przekład Stanisław Barańczak 
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Jezusa, a 1 vięcjest też teolog ią, któro 

n wsi pozwoli( , by j ej pozytywne wypowiedzi 

niejako "umie rając " zatapiały się 1v coraz 

większej, niezg łębion ej wjemnicy Boga. 

Karl Rahner 

My też, musimy pozwolić, by wszystko, co jest wokół nas, by 
cała nasza dzisiejsza rzeczywistość, ta nasza nisza ekologiczna, i 
my sami, by to wszystko "umierało", czyli zatapiało się. Ale nie 
jak kamień w studni, lecz jak słońce w oceanie słodkie i kolorowe 
jak pomarańcza słońce w słonej i chłodnej, ciemnej wodzie oce
anu. Historia, los Czerwonych Nosów, ale też ich adwersarzy i 
wrogów, najlepiej świadczy o tym, że śmierć, mimo wszystkich 
pozorów, nie służy Pani Zarazie. "No dalej przyjaciele, piosenkę, 
żeby przemóc nocne trwogi" - mówi Flote . Posiada zatem czło
wiek skuteczną broń przeciw swemu odwiecznemu wrogowi, 
jakim jest strach. Piosenka, radość wbrew wszystkiemu i wszy
stkim. Przychodzi jednak taki czas, kiedy i ta broń staje s ię 

bezużytecznym złomem. Nie oznacza to całkowitej klęski czło
wieka, poddanego nieszczęściu. Przeciwnie. Człowiek dochodzi 
bowiem do przekonania, że "Nasz humor był sposobem ucieczki 
od prawdy, unikania odpowiedzialności" . "Naszą wesołość wyko
rzystywano dla odwrócenia uwagi" - skarży się Flote. Owszem, 
według stwierdzenia Toulon'a, "pociągiem do dobrego towarzy
stwa i (.„) odrazą do złego" można jakoś się zabezpieczyć przed 
przemocą Pani Zarazy i jej sług, twierdzących za Monselet' em, iż 
"władza królewska,nawet władza Heroda, dana jest od Boga; 
szydząc z królów, szydzicie z wszechmocnego". 

Nie na długo wystarcza potęga dobrego smaku. Okazuje się 
bowiem, że zaraza minie, ale cierpienie pozostanie, lub mówiąc 
dokładniej, przybierze nową postać. I znowu dzieje się tak, że to , 
co miało być wybawieniem, staje się nowym zagrożeniem. Niech 
nas jednak nie wprowadzi w błąd cyniczny sarkazm Klemensa VI. 
"Dziś zapada mrok głębszy: Powracamy do normalności. Ale 
człowiek jest zbyt grzeszny, by mógł używać wolności". 

"Wesołość sprawia, że krążą w drzewach zielone soki i anty
lopa sadzi przed siebie jak szalona. Nie wesołość zrodzona z 
niepokoju i trwogi, ale wesołość dzieci i mędrców, śmiech współ
czucia i radości" - Głos Flote' a. Już tylko głos głównego bohatera. 
I to głos słabnący "w miarę przygasania światła skupionego na 
stercie nosów, aż do zupełnej ciszy i ciemności". Nie ma więc 
powrotu do początku, gdyż akcja dramatu zaczyna się w białej 
mgle, w dźwiękach dzwonów i w nawoływaniu - "Wynoście 

swoich zmarłych". 
Teraz akcja przechodzi w ciszę i ciemność. W teatrze, jak w życiu, 
bezruch, cisza, ciemność też mają swoje znaczenie, też są słowem, 
zwłaszcza gdy tonie w nich modlitwa; "Boże , przyjmij nas" . 
Czyżby więc podsumowaniem ludzkiego losu, życia i śmierci 
miała być nicość? Byłoby tak, gdyby nie teatr. Owa czarna cisza 
na scenie jest też językiem tej rzeczywistości, tego ciała, jakim jest 
teatr; jest jego słowem . Jest tańcem rzeczywistości, który sprawia, 
że przenika nas coś, co jest "zarazem płaczem i zachwytem". 
Płaczem, gdyż wiemy, że na postawione pytania nie znajdziemy 
odpowiedzi, ale i zachwytem, gdyż już sam fakt postawienia 
pytania pozwala wierzyć, że odpowiedź wcześniej, czy później, 
powinna się znaleźć. 

"Gadanie o miłości to nie miłość, wcielenie jej w życie jest 
dopiero miłością". 

Wacław Oszajca 



MIECZYSŁAW JASTRUN 

W dołach wapno gaszone 
Woń karbolu, chlorku i żelaza, 
Na drzwiach kredą nakreślone krzyżyki: 
Kasper, Melchior, Baltazar. 

Trzej królowie pokłonili się dzieciątku. 
Czterej jeźdźcy Apokalipsy 
Odcisnęli kształt podków 
W ziemi czarnej, w powietrzu mglistym. 

Wiosna nad dołami kloacznymi. 
Powiew strusie pióra ziół pogłaskał. 
Na podwórku ognisko dymi. 
Przy nim biali strażnicy w maskach. 

Wietrzą, bielą dom zadżumionych. 
Jeszcze w kątach czai się zaraza. 
Na drzwiach kredą nakreślone krzyżyki 
Kasper, Melchior, Baltazar. 

Z cyklu: Tematy średniowieczne, 

w tomie Gorący popi6/, Warszawa 1956 

Bracia moi - miłość do Boga jest trudną miło
ścią. Zakłada całkowite wyrzeczenie się samego 
siebie i pogardę dla własnej osoby. Ale tylko ta 
miłość może zmazać cierpienie i śmierć dzieci, 
tylko ona czyni ich śmierć konieczną, nie można 
jej bowiem rozumieć, można jej tylko chcieć. Oto 
trudna nauka, którą chciałem podzielić się z wa
mi.Oto wiara, okrutna w oczach ludzi, rozstrzy
gająca w oczach Boga, do którego trzeba się 
zbliżyć. Temu straszliwemu wizerunkowi musi
my dorównać. Na tym szczycie wszystko się prze
miesza i wyrówna. prawda tryśnie z pozornej 
niesprawiedliwości. Tak oto w wielu kościołach 
południa Francji zadżumieni śpią od wieków pod 
kamiennymi płytami chóru, kapłani przemawiają 
na ich grobach, a idea, jaką głoszą, wystrzela z 
tego popiołu. gdzie przecież i dzieci złożyły swą. 

cząstkę. 

Albert Camus 

Z książki: Dżuma, przekład Joanna Guze, 

Warszawa 1965 

OLIVIER BASSELIN 
wiek XV 

Do swego nosa 

Piękny nosie! Twój rubin kosztował flasz wiele 
Arcybiałego wina; 

Z niego ci świetna barwa przypadła w udziale, 
Co fiolet przypomina. 

Gdy w szklanicy zwierciadli się twa mi<1ższość wszystka, 
Podwajasz swą urodę: 

Niepodobien nosowi byle sobie chłystka, 
Co chlapie tylko wodę. 

Indyk może się z swemi koralami schować ! 

Gdzież bogacz, choć z atłasu , 

O tak bogatym nosie? Tak go umalować, 

Potrzeba wiele czasu. 

Szklanka w sobie malowany pędzel ucieleśnia, 
A wino jest kolorem, 

Którym mal uję ciebie, byś był j ak czereśni a, 

A piję wciąż z wyborem! 

Mówi<!, że szkodzisz oczom. Lekarzy się boję! 
Wino to lek wspaniały. 

Wolę ja już utracić chyba okien dwoje. 
Niż dom utracić cały. 

P17.ekład Leopold Staff 

Z ksi~żki: Lirycy/ra11 c11scy, 

Wars zawa 1924 
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GAZETA NOWA 
WIELKOIOISKI E 

TY GO DNI KA 1;\tl~~_!jj~ 
Tytuły "Głos Wielkopolski", "Gazeta Nowa", "Wielkopolskie Zagłębie" 

rozchodzq się na obszarze większym nii terytorium Belgii, 
czytane przez co ósmego Polaka - mieszkańca najbardziej 

rozwiniętego gospodarczo regionu Polski. 
WYD AW CA 
Oficyna Wydawniczo "Głos Wielkapolski" ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Pozn ań 
tel. 47-54-09, fox 47-30-73, tlx 041 3410 

BIURO O G Ł OS ZEŃ I REKLAM 
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, poniedziałek - piqtek 8.00 - 18.00 
tel. 66-66-81, fox 65-96-72, tlx 0413410 

oferujemy napoje gazowane 

freya 



486 PRESTIGE 
LIN E 

486 SV LINE 

EISA TOWER 

VESA LOCAL BUS 

SPAR K STATION 

•->l YUNDAI 
SELKO JNDUSTR!ES 

'Fi rm a HYUNDAI SELKO JNDUSTRIES LTD powstała 

w marcu 1991 jako spółka typu joint venture pomiędzy 

HYUNDAI ELECTRONICS oraz SELKO INDUSTRIBS LTD. 

Firma jest wyłącznym dystrybutorem produktów koreań

skiego koncernu. Ofer t a obejmuje całą gamę produktów: 

od pół p rzewodników porzez komputery PC i notebooki 

aż po Spark Workststion. W ofercie znajdują się również 

moni t ory, drukarki , mode.my oraz systemy telefoniczne. 

HY UNDAI SELKO INDUSTRIES LTD 
00-762 Warszawa, ul.Belwederska 20/22, Tel. 41-19-77, 41-40-05, Fax 41-36-08 

CHIRURGIA 
PLASTICA 

tel. (061) 175 055 

dr n.med. WOJCIECH CIIlCIAK 

specjalista w chirurgii 
plastycznej i rekonstrukcY,jnej 

oraz dziecięcej 

konsultacje 
wtorki 17 .00-19.00, piątki 9.00-11.00 

PEŁEN ZAKRES OPERACJI 
Z CIIlRURGII PLAS1YCZNEJ 

ORAZ OD1WÓRCZEJ 
DIA DOROSŁYCH I DZIECI 

o wad wrodzonych glo"")', tułowia i kończyn 
o zniekształceń powwadko~h 

i pochorobo~h 
o chirurgii estetycznej (także LIPOSUCTION) 

współpraca z 

lecznicą 

CER TUS 

Poznań, ul. Grunwaldzka 156 
tel. 67 50 51 



Tai Pan Restauracja 

TAJ 
PAN 

MEXICAN 
•GRILL• 
w Poznaniu 
zaprasza 

codziennie od 1200 do 23°0 

Polecamy egzotyczne dania 
i napoje kuchni meksykańskiej 

Zapewniamy sympatyczną obsług<J 
i ciepłq 11meksykańskq11 atmosfer<J 

Adres: 
"'$11 wejście Pasaż 

od ul. Gwarnej 
przy domu handlowym 

"Merazet" 

SKLEP JUBILERSKI 

PRZY UL. WOŹNEJ 1 W POZNANIU 

OFERUJE: 

• PIĘKNĄ BIŻUTERIĘ ZE ZŁOTA I SREBRA 
W UMIARKOWANYCH CENACH 

•LUKSUSOWE SZKŁO STOŁOWE I KRYSZTAŁY 
(sprzedaż hurtowa) 

• ZŁOCONE FIGURKI, ŚWIECZNIKI I RAMKI 
(sprzedaż hurtowa) 

KAŻDY ZAKUP O WARTOŚCI POWYŻEJ 1 mln zŁ 
PREMIUJEMY UPOMIN KIEM 

Zapraszamy w godz. 1 O.OO - 18.00, w soboty 1 O.OO - 14.00 
tel. 52 79 12 



D O ~I I N O-W E S T 
Spółka z o.o. 

SALON 
SPRZEDAŻ.V 
Kocha 60-9 nowskiego 7 

58 Poznań 
tel. 484 915/916 
Tlx 413750 
Fax 484 958 

/l/'tfJ.ff/f ptf!;tl 
tl(?f f l/tfJ/l/'f 
f() tf !llftll 
pf(Jl{fJ!Jfrf!lf!Jll 

LAK~HMI 

sklep indyjski 

Przygotowalni 
Druk: pńi:~„~ a offsetowa „ GRAF .....,..--Z MAJ" p }'glllllłlt Cichosz, ul. Rn) . - ń, tel. 324- 390 

wińah 16, Poznań • tel. [061] !122 852 • 



Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 
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