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Ariano Suassuna. brazylijski prozaik i dramaturg. urodził się w 1927 roku. Jego debiutancka 
sztuka Auto da Compadecida („Czyn Miłosiernej" lub - jak zdecydowali polscy tłumacze Danuta 
Żmij i Witołd Wojciechowski - „Historia o Miłosiernej czyli Testament psa") rniala swoją prapremierę 
w Recife w 19<in rnk". Sukces tej i kolejnych realizacji w innych brazylijskich miastach sprawił. że 
Ariano Suassuna stał się jednym z najbardz1ej uznanych brazylijskich dramatopisarzy. 
Sabata Magaldi pisze: Suassuna, dramaturg z Paraiby wierzył. że Brazylia miała swój własny „okres 
elżbietański - czas podobny do tego. który wydał Moliera, Szekspira, Gila Vicenta". Z niezwykłym 
entuzjazmem mieszał styl potoczny z wyrafinowanym, język kolokwialny z erudycyjnym, kulturę 
niską z wysoką. motywy ludowe, regionalne z uniwersalnymi. Doceniono przede wszystkim jego 
umiejętność połączenia dwóch tradycji, bliskich brazylijskiej publiczności: średniowiecznego 

dramatu religijnego z popularnym teatrem ludowym poch odzącym z pótnocnego wschodu Brazylii. 
Twórczość prozatorska. a także inne dramaty (O Arco Desolado. Auto de Joaa da Cruz. O Santo 
e a Porca, O Pena eo Lei), które nawiązują lub przetwarzają motywy znane z twórczości Moliera. 
Goethego czy Calderona de la Barki. umocniły wysoką pozycję Ariano Suassuny w kręgach literackich 
Brazylii. 
Polską prapremierę „Testamentu psa". która odbyta się jesienią 1960 roku na scenie warszawskiego 
Teatru Ateneum. wyreżyserował Konrad Swinarski. Po roku powrócił do tekstu Suassuny w realizacji 
przygotowanej z zespołem gdańskiego Teatru Wybrzeże. 17 lat póżniej sztuka ta pojawiła się na 
afiszu Teatru Polskiego we Wroctawiu (reżyserował Jan Bratkowski) oraz Teatru irn. Cypriana 
Norwida w Jeleniej Górze (w reżyserii Aliny Obidniak). a w ostatniej dekadzie - w stołecznym 
Teatrze Rozmaitości {1997 rok. reżyserował Piotr Cieplak) i w Teatrze im. Stefana Jaracza w lodzi 
(2004 rok. reżyseria Remigiusza Brzyka) . 

... Myśmy wszystko zapomnieli? 

Interpretacyjna propozycja Małgorzaty Bogajewskiej wpisuje „Testament psa" w kontekst trwale 
obecnego w polskiej sztuce motywu polskiego pijanego wesela. 
Dramat Stanisława Wyspia1iskiego wciąż inspiruje i niepokoi, dowodzi publicysta Zdzisław Pietrasik. 
- Ile to już razy czytaliśmy. że to. co się właśnie dzieje. jest tematem na nowe „Wesele". I to 
nowe „Wesele" pisane byto wiele razy. Pierwsze nawiązania i parafrazy pokazały się niewiele lat po 
prapremierze. Najwyrażniej do chochoła (a ściślej tego. co ukrywa w S<odku) nawiązywał Stefan 
Żeromski w dramacie „Róża" ( 1909). poświęconemu rewolucji 1905 roku. Rewolucja ta zainspirowała 

też Władysława Berenta do napisania powieści „Ozimina" (1911) ogrywającej symbol podobny do 
chochoła. Aluzje do „Wesela" można znaleźć i w .Szewcach" Witkacego (1934), i w „Balu 
w operze" Juliana Tuwima. Piosenka „Miałeś chamie złoty róg" pojawia się dyskretnie w . .Jeziorze 
Bodeńskim" Stanisława Dygata (1946). Prawdziwą karierę zaczęło jednak robić „Wesele" dopiero 
w Polsce Ludowej - konkluduje Z. Pietrasik, przywołując m.in . powieści Jerzego Andrzejewskiego 
„Popiół i diament" oraz .Miazgę", .Na wsi wesele" Marii Dąbrowskiej. „Zabawę" Sławomira Mrożka, 
opowiadanie Marka Nowakowskiego „Wesele raz jeszcze", „Rzecz listopadową" Ernesta Brylla. 
a także ekranizację „Wesela" dokonaną przez Andrzeja Wajdę oraz filmy Krzysztofa Zanussiego 
(„Kontrakt" z 1980 roku) i Wojciecha Smarzowskiego („Wesele" z 2004 roku). 
W krótkiej rekomendacji ostatniego z wymienionych filmowych obrazów, Wojciech Orliński pisze: 
„. Ach. wesele na wsi! Upiorna orkiestra katująca „Białego rnisia" i Budkę Suflera, ciepła wódka 
z przemytu - bo taniej, stryjek Dziuniek dobierający się po pijanemu do wujenki Bożenki, bijatyka 
gdzieś w tle. tlen w powietrzu wyparty przez dym z papierosów i spocone pachy, picie aż do stanu 
kompletnego urwania filmu z twarzą w obowiązkowym bigosiku„. 

„.człowiek prędko się przyzwyczaja do stałego brania i dawania 

Ariano Suassuna, „Testament psa" 
Łapownictwo przez swoją pozorną niewinność jest jednym z najbardziej ohydnych rodzajów zła. 
A gdy spojrzy się na nie z moralnego punktu widzenia. to okazuje się, że tarnie ono aż trzy 
przykazania: VII - Nie kradnij, VIII - Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu 
i X - Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Natomiast w sensie społecznym korupcja to przekształcenie 
życia w bezwzględną walkę interesów, w której nad słabszymi, postępującymi w sposób etyczny, 
zwyciężają silniejsi. bardziej cyniczni. bogatsi.„ Korupcja dehumanizuje społeczeństwo, podkopuje 
zaufanie do instytucji państwowych i społecznych, prowadzi do rozbicia państwa i zniszczenia 
jednostek. Jak rak ogarnia zdrowe tkanki„. 
o. Maciej Zięba 

W polskim społeczeństwie panuje niemal powszechne przekonanie, że korupcja w naszym kraju 
stanowi duży problem (86% wskazań, w tym 46% - że bardzo duży). Ponad trzy czwarte 
ankietowanych sądzi, że często ma miejsce załatwianie zamówień rządowych dla rodziny, kolegów, 
znajomych (78% wskazań) oraz branie łapówek za załatwienie sprawy (79%). („.) 
Stosune k Pola ków do łapownictwa jest niespójny. Z jednej strony łapownictwo ma 
jednoznacznie negatywne konotacje : większość ankietowanych sądzi, że lopówka w każdej 
dziedzinie życia, wszędzie i zawsze jest niemoralna {83%) oraz że na potępienie zaslugują 
zarówno ci. co biorą. jak i d. co doją lapówki (73"/o). Z drugiej strony większość uważa. że 
obecna sytuacjo zmusza do dawania lopówek (64"/o), a prezent od kogoś za przyslugę to tylko 
dowód jego szacunku i życzliwości (55"/o) . 
W ciągu ostatnich kilku lat wzrosło przekonanie, że Ludzie doją lopówki, ponieważ osoby, które 
mogą zalotwić sprawę. mniej Lub bardziej wyraźnie oczekują tego. 
Niemaljedna piąta Polaków (19%) przyznaje, że w ciągu ostatnich czterech lat zdarzyło im się osobiście 
dać prezent lub pieniądze, by załatwić lub przyspieszyć załatwienie jakiejś sprawy, a dalsze 5% odmawia 
udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o wręczanie łapówek. Można z dużym 
prawdopodobieństwem przypuszczać, że również oni dawali je w tyrn czasie. Oznaczałoby to, że mniej 
więcej co czwarty badany załatwiał różne sprawy za pieniądze lub prezenty. („ .) 
Jakkolwiek większość respondentów jest przekonana o znacznym zasięgu tej formy patologii życia 
publicznego w Polsce, osobiste doświadczenia związane z dawaniem łapówek ma mniej więcej co 
czwarty-piąty Polak. 
Z komunikatu CBOS z roku 2000 

My, wydrążeni ludzie 
My, chochołowi ludzie 
Razem się kołyszemy 

Głowy napełnia nam słoma 
Nic nie znaczy nasza mowa„. 
T.S. Eliot 

Według OBOP przeciętny polski telewidz w 2003 roku spędzał podczas świąt i weekendów 
przed ekranem prawie cztery godziny dziennie. - Im człowiek starszy, tyrn rnniej interesuje się 
rzeczywistym obrazem świata. a coraz bardziej polega na przekazie telewizyjnym - ocenia Krystyna 
Lubelska. - Już po 25 roku życia zaczyna rosnąć krzywa czasu oglądania, która apogeum osiąga 
między 45 a 54 rokiem życia (prawie pięć godzin!). Większość telewidzów, zwłaszcza mężczyzn. 
stwierdza. że zbyt długo ogląda telewizję, bo jest zmęczona i zestresowana, a bezczynne gapienie 
się w ekran pozwala odreagować niepowodzenia. Jednak w opinii wielu psychologów oglądanie 
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