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Józef Opalski 

*** 
Dzieje świata są wielkie, a ponieważ nie możemy 

/Jragnąc, bv się dla świętego spokojH nie dokonały, 

nie wolno nam reż /Jrze/dinać rwmiętności, 

które je /Jowodują, gd)•Ż bez winy i namiętności 

nic by się naprzód nic posHnęło. 

(Tomasz Mann - Józef i jego bracia/ 

W tej sztuce karty rozdają obsesja i namiętność. Pasja ero

tyczna spełniona i niespełniona, rodząca się na naszych oczach 

i rozpadająca w rozpaczy. Bohaterowie sztuki Vaillanda (któ

rego mistrzami1 nie na darmo byli osiemnastowieczni liberty

ni - Laclos i Bernis) ogarnięci są jej przemożną siłą. Wydają 

się porwani w jakiś upiorny taniec śmierci i cierpienia. Może 

przez to ta średniowieczna historia staje się dla nas tak do

tkliwie bliska. I pewnie dlatego też przetłumaczył ją Jan Kott, 

zawsze tak uwrażliwiony na rytm współczesności i rytm 

erotyki. 

Ile razy jestem na cmentarzu Pere-Lachaise, przechodzę obok 

pomnika Heloizy i Abelarda. Stoją czyści i wzniośli, zastyg1li 

w micie i jasności. W sztuce Vaillanda, dalecy są od tego 

pomnika, po ludzku cierpiący, po ludzku mądrzy i po ludzku 

głupi. Opętanie i szaleństwo namiętności zbliża ich do nas 

poprzez wieki. Pozwala współ-czuć i współ-rozumieć rodze

nie się uczuć, a potem ich rozpad i umieranie. 

Historia jest przecież prosta i zwykła choć dotyczy ludzi bar

dzo niezwykłych. Przypatrzmy się tej galerii: oto Abelard, doj

rzały mężczyzna, na dodatek jeden z pierwszych umysłów 

epoki, ulega popędowi, który gna ku bardzo młodej dziew

czynie, dziecku prawie. I w nim rozpad namiętności rodzi się 

najwcześniej. Dalej Fulbert, z jego paraliżującą i ciemną ero

tyką. l~amiętność wuja do młodziutkiej siostrzenicy, odrzuca

na przez nią z obrzydzeniem i pogardą. I jeszcze książę,obo-



lały w poczuciu zdrady Abelarda. Ich wielką przyjaźń zdruz

gotała namiętność. Ksiąźę nie może pojąć jak Abelard, który 

nie tylko Paryź ale i Europę miał u stóp, mógł zostawić wszyst

ko, nawet taką przyjaźń - i poddać się miłosnemu zatrace

niu. A przecieź ksiąźę też ulega szaleństwu i niszczy najpiękniej

szy ze swych związków miłosnych, upokarzając kochającą 

go bezgranicznie „dworską ladacznicę". 

Pasja miłosna triumfuje na naszych oczach i obumiera. Nisz

czy władzę i rozum, religię i filozofię ... Druzgocze wszystko, 

płynąc ciemną falą krwi, która zagarnia ze sobą rozpacz i per

wersję, ból i zwątpienie. W tej sztuce nie ma zwycięzców ani 

przegranych. Wielkie uczucia i idee, stają się nagle przyziem

ne i byle jakie, religia i polityka też spalają się w ogniu namięt

ności. Świat plonie w obsesjach erotycznych, rozpada się 

w błyskach miłosnego opętania. 

Dziwna sztuka, budzi współczucie dla bohaterów i odpycha 

jednocześnie. I jest wielkim wyzwaniem dla teatru. 
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Abelard i Heloiza, miniatura XVI w. 

„Bóg wybiera często bardzo szczególne twarze, 

aby objawić Jmez nie swoją złą wolę." (R. Vailland) 

Twarzą, która objawiła złą wolę Boga Abelardowi 
była twarz Heloizy. 



Pierre Abelard (1079-1142)-filozof i teolog francuski, zwany 

Platonem chrześcijaństwa, Arystotelesem Paryża, francuskim 

Lukrecjuszem, jeden z największych umysłów swego czasu, 

prekursor racjonalistycznego i niezależnego myślenia, a także 
postępowej, opozycyjnej scholastyki. Jego proza na jakikol

wiek temat należała do najświetniejszych w średniowieczu. Był 

znakomitym nauczycielem, uwielbianym przez studentów. 
Włączył się w spór o uniwersalia, wypracowując stanowisko 

zwane sermonizmem. Do teologii wprowadził dialektykę, dys
putę oraz tzw. metodę „tak i nie", jako racjonalne formy we

ryfikacji twierdzeń. Przyjęty przez niego schemat postawie

nia problemu, argumenty za i przeciw, rozwiązanie, krytyka 
argumentów i kontrargumentów, stal się wzorcem kwestii 

teologicznych gatunku literackiego, uprawianego w średnio

wieczu. W etyce wskazywał na wartość intencji jako kryte
rium oceny czynów ludzkich. Niektóre jego rozprawy to: Tak i nie, 

Teologia chrześcijańska, Etyka, czyli Poznaj samego siebie, 

Rozmowa pomiędzy filozofem, Żydem i chrześcijaninem, 
Wyk/ad Heksameronu, Rozprawa o pojęciach ogólnych oraz 

Listy do Heloizy. W Polsce jego prace zostały wydane w trzy

tomowych Pismach wybranych (1968-1970) oraz Historia 
moich niedoli i inne listy (1952). 

Romans Abelarda, 34-letniego profesora, z szesnastoletnią 
Heloizą, której udzielał lekcji w zamian za pokój w domu jej 

wuja, niejakiego Fulberta, kanonika katedry Notre Dame, na 

zawsze zapisał ich w historii nieszczęśliwych kochanków. Był 
to romans, który trwał tylko 18 miesięcy, ale pozostawił le

gendę trwającą stulecia. Była to para o inteligencji niezwy

klej. Heloiza odznaczała się wielką erudycją i.„niespotykaną 
w tym czasie wśród kobiet literacką kulturą. Pobrali się pota

jemnie, wbrew radom Heloizy, słusznie obawiającej się, że 

małżeństwo zniszczy karierę Abelarda. Gdy urodził się ich syn, 
Astrolabiusz, a wieść o ich małżeństwie zaczęła się szerzyć, 

mściwy Fulbert nasiał na Abelarda opryszków, którzy go 

wykastrowali. Heloiza na prośbę Abelarda została zakonnicą, 
on również przez wiele lat żył jako mnich w klasztorze, ale 

miłość przetrwała. Heloizie wpadł w ręce list Abelarda do jed

nego z przyjaciół, pisany z klasztoru św. Gildasa w Bretanii 
' 

gdzie przebywał w I. 1128-1134. W liście opisał z niezwykłą 

otwartością historię swego życia, konflikty filozoficzne i teo
logiczne, w jakie się wdawał, także romans z Heloizą i zwie

rzał się z cierpień, jakie sprawia mu tęsknota za nią. Heloiza, 
która była przeoryszą klasztoru Parakleta (ufundowanego 

i przekazanego jej przez Abelarda), natychmiast do niego na

pisała, przypominając dawne uczucia i błagając o list. Wy
wiązała się z tego korespondencja, która się częściowo 

zachowała, popui,aryzując ich miłość jako romantyczną 
tragedię. 

Heloiza przeżyła Abelarda o 22 lata, otoczona czcią i szacun

kiem władz kościelnych. Trumny sławnej pary spoczywały 

obok siebie w klasztorze Parakleta aż do czasów Rewolucji 
Francuskiej. W 1811 pogrzebane zostały we wspólnym gro

bie na cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu. 



Z listu Abelarda do Przyjaciela: 

By/a w tym czasie w Paryżu jedna panienka, której na imię 

byto Heloiza, siostrzenica kanonika, niejakiego Fu/berta. Ten 

bardzo ją kocha! i usilnie stara! się, aby w miarę możliwości 
dać jej wszechstronne wyksztalcenie w naukach. Jeżeli na

wet pod względem urody by/a nie najpiękniejsza, za to przez 

bogactwo swej wiedzy nie mia/a równej. Jest naturalne, że 
tego rodzaju zaleta, jaką jest bez wątpienia wiedza i literacka 

kultura, im jest rzadziej spotykana wśród kobiet, tym pięk
niejszą by/a ozdobą, zwlaszcza dla niej, jako ml o dej panien

ki, i czyni/a ją najslawniejszą w calym królestwie. Po rozwa

żeniu wszystkich momentów, jakie mają przyciągającą silę 
dla zakochanych, tę wlaśnie mlodą dziewczynę uzna/em za 

najbardziej odpowiednią na swą wybrankę. Wierzy/em, że fa

two uda mi się wzbudzić w niej mi/ość wzajemną. Tak wielka 
by/a w tym czasie stawa mego imienia, tak wspaniala uroda 

i czar mlodości, że nie mia/em obawy, aby kobieta, którą bym 

zaszczyci! uczuciem serca, odmówi/a mi wzajemności(. .. ) 
Pod pozorem nauki cafy czas poświęcaliśmy sobie. (.„) 

Aby uniknąć podejrzeń - chlasta. (. . .) 

Z listów Heloizy do Abelarda: 

Kto z królów i książąt, mógl równać się z tobą w stawie? Jaki 
kraj, jakie miasto, jaka wioska nie pragnęly cię widzieć? Kto, 

pytam, nie spieszy/, aby cię ujrzeć kiedy się pokazafeś na 

miejscu publicznym? Kto wytężonym wzrokiem nie patrzy/ 
na ciebie, kiedyś się zjawia/, kto cię nie odprowadza/ cieka

wym spojrzeniem, kiedyś odchodzi I? Która to panna, która 
mężatka nie tęskni/a za tobą, gdyś byt nieobecny, a nie roz

gorzala mi/ością w twej obecności? Która królowa, która po
tężna księżniczka nie zazdrości/a mi szczęścia, mi/ości? 

Dwie zwfaszcza byty w tobie zalety, wierz mi mój drogi, przez 

które fatwo mag/eś zawfadnąć sercem każdej kobiety- zdol

ności poetyckie i melodyjny czar twoich pieśni. Nie sądzę, 
aby jakiś inny filozof w równym stopniu /ączyl w sobie tak 

czarujące umiejętności. W chwilach wolnych od filozoficz
nych prac i dociekań, szukając niejako rozrywki i dla zabawy, 

uk/adaleś mnóstwo wierszy i pieśni na nutę milosną, które 

przez natchnione myśli, przez slodycz stawa i melodyjny czar 
dźwięków rozniosly się szerokim echem po świecie i sfawi/y 

twe imię, tak, że nie schodzi/o w pieśniach z ust ludzkich. 
Twoje poezje i pieśni utrwali/y twe imię nawet w pamięci nie

uczonych prostaczków, a to przez piękno swoich natchnio
nych melodii. To by/a gfówna przyczyna żywego zaintereso

wania się tobą i milosnych westchnień u kobiet. Ponieważ 

większość z tych pieśni stawi/a naszą mi/ość wzajemną, więc 
w krótkim czasie imię Heloizy staf o się gtośne w pieśniach 

po świecie i rozpala/o powszechną zazdrość w sercach ko
biecych. („.) 



Roger Vailland 
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Obada: 

Abelard 
Wojciech SKIBIŃSKI 

Heloiza 
Dominika BEDNARCZYK 

Ful bert 
Mariusz WOJCIECHOWSKI 

Margot 
Marta W ALDERA 

Książę 

Krzysztof ZAWADZKI 

Garland 
Grzegorz ŁUKA WSKI 

oraz 
Mirosława SOBIK (PWST) 

Grzegorz MIELCZAREK (PWST) 

Marcin STEC (PWST) 

In picjent 

Iwona Cieślik 

Realizacja dźwięku 
Krzysztof Adamek, Piotr Augustyniak 

Realizacja światła 
Michał Bystrzycki, Adam Dąbroś 



Z listów Heloizy do Abelarda: 

Te mitosne rozkosze, jakimi raczyliśmy siebie nawzajem, 

z taką slodyczą mi ongi przypadty do smaku, że nie mogę ich 

sobie obrzydzić ni w żaden sposób przegnać z pamięci. Gdzie

kolwiek się zwrócę, wyczarowane zjawy stają mi przed oczy
ma. I samą nocą, aby usnąć pragnę, lube ciągoty nie dają 

spokoju. Nawet czasu najuroczystszego nabożeństwa, gdy 

z duszy ulatać winna modlitwa żarliwsza i czystsza, szpetne 
wspomnienia roją mi się po gtowie i serce biorą w tak wlad

ną niewolę, że się silniej wyrywa ku znanym sobie igraszkom 
niż ku modlitwie. Zamiast ubolewać nad tym, co już się stalo, 

wzdycham ku temu, co nigdy nie wróci( ... ) 

To Twoja wola, nie powalanie, sprawi/a żem na się wzięta 
jarzmo klasztorne.(. . .) 

Omnis eius fructus in ipso amore est. - Wszelki owoc praw
dziwej mil ości znajduje się w niej samej. („.) 

O Boże, we wszystkim dla mnie okrutny! (.„) 

z listu Abelarda do Heloizy: 

Nie nazywajmy mojego uczucia, które popchnę/o nas oboje 

do grzechu, mi/ością, ale - pożądliwością. 

Zaspokaja/em w Tobie moją nędzną żądzę i to byto wszystko 

co kocha/em (.„) 

Piotr Abelard 
Historia moich niedoli i inne listy 

Przekład Leon Joachimowicz 

źródła il ru stracji: 
Anne Brenon Les cathares, Gallimard 1997 

Historia świata, Warszawa 1993 



Roger Vailland - pisarz francuski. Urodził się 16 październi
ka 1907 w Acy-en-Muetien, w sabaudzkiej rodzinie chłop
skiej. Zmarł 11 maja 1965 w Meillonas. Uczył się w Reims 
i Paryżu .. absolwent Ecole Normal. W wieku dwudziestu lat 
był jednym z założycieli „Le Grand Jeu". Później odżegnał się 
od surrealizmu, który zawsze był dla niego jedynie szkolą non
korfomizmu i uniwersalnego „braku szacun~u". Jego mistrza
mi byli raczej osiemnastowieczni libertyni - Laclos i Bernis 
(którym poświęcił osobne eseje) oraz Stendhal, którego cenił 
za kult energ.ii i klarowność stylu. Z zawodu był dziennika
rzem. W latach wojny i okupacji walczył w Ruchu Oporu. Od 
1944 był korespondentem wojennym. W 1952 wstąpił do Ko
munistycznej Partii Francji . Do literatury wszedł intrygującą 
i wiele obiecującą powieścią Dziwna zabawa (Dróle de jeu, 
1946), w której wykorzystując nauki, jakie w młodości po
bierał obracając się w kręgach postsurrealistów stworzył 
udziwniony i na libertyński sposób przekorny obraz środo
wisk antyhitlerowskiej konspiracji francuskiej. Następne po
wieści to: Niecne sprawki (Les mauvais coups, 1948), Sa
motny mfodzieniec (Un jeune homme seul, 1952), Beau ma
sque (1954), 325 OOO franków (325 OOO francs, 1955). 
Późniejsze powieści nie potwierdziły jednak pokładanych 
w nim nadziei. Utwory, takie jak powieści La passatella (La 
Lai, 1955) - wyróźniona w 1957 nagrodą Goncourtów, czy 
Święto (La Fete, 1960) i Pstrąg (La Truite, 1964) nie dorów
nywały już świeźością artystyczną jego debiutanckiej powie
ści, która w bilansach literackich XX w. wymieniana jest jako 
jeden z najbardziej oryginalnych i odkrywczych obrazów do
świadczeń li wojny światowej w literaturze francuskiej. 
Znany jest także jako dramatopisarz. W 1947 napisał sztukę 
Heloiza i Abelard (Les Amours d'Heloise et d'Abelard), w 1955 
pod wpływem wojny koreańskiej dramat Pufkownk Poster 
przyznaje się do winy (Le colonel Foster plidera coupable), 
w której ukazał moralne bankructwo amerykańskiego l<.orpu
su interwencyjnego, w 1959 adaptował na scenę swą po

wieść Pan Jan (Mousieur Jean) . 
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