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Roger Vai/land 

BARIA LEŚNIEWSKA 

KOCHANKOWIE W HABICIE 

Autentyczna historia Heloizy i &belarda jest dramatem 
ba11dziej przejmującym niż historie fikcyjny.eh kochanków 
darowane nam przez pisarzy: nic dziwnego, życie jest twórcą 
o nieprześcignionej wyo!Jrażni. Czymże są dzieje Dafnisa 
i Chloe, Tristana ·i Izołdy, Romea i Julii-par, rozdzielonych 
przez los arbo przez ludzi - w porównaniu z załosną i okrut
ną przyg-Odą kochanków, :kitómy chcą roz;stać się ·dobrowolnie, 
by nie utracić tego, co jest dla nich ważniejsze niż sama 
miłość i którzy ponoszą straszliwą karę właśnie w chwili, 
gdy decydują się odpokutować za swój „g11zech" i niesła

wę. Cóż bardziej przejmującego niż dałsze ich losy, gdy 
namiętność, pozbawiona teoretycznej nawet możliwości speł
nienia, nie wygasa - przeciwnie, sublimując się rodzi je
dy1ny w &woim rodzaju dokument - korespondencję He
loizy i Abelarda, ów dwugłos wiernej aż po grób ksieni 
i dalek.iego mnicha, już nie mę:iJczy,zny, lecz jeszoze na tyle 
mę;;.a, by odebrawszy ion~ ~wia~u , cruwał nad niq z dulc
ka i w krytycznej chwili osad.ził be7lpiecznie w ufundowa
nym przez siebie klasztorze. Cóż bardziej patetyoznego niż 
losy kochanków, 1którzy - utraciwi&zy ·się nawzajem -
po stokroć tr.walej przekazują siebie świ·atu w opisie swych 
upojeń i nieszczęść, rozgłosu i hańby, triwnfu i klęski, by 
odnieść owo ostatecwe zwycięstwo, jailtlm jest sława u po
tomności. 

Początek XII wdekn.l. Tak zwane „mroki średniowiecza". 

W całej chrześcijańskiej Europie ani jednego uniwersytetu. 
Wszystkie wyższe uczelnie to szkoły przyklasztorne i przy
kościelne. Zastój w nauce, ~t filozofii scholastycznej: 
Zenit feudalizmu. A jednocześnie pewne zjawdsk!a pozwa
lają dostrzec drobne rysy w tym monolicie obskurant~u: 
sporadyczne bunty chłopów czy mieszczan, kryty.ka panu
jących stosunków w pieśniach wędrownych żaków, w wy

powiedziach nielicznych rewolucyjnych kaznodziejów; fer
ment urny.słowy wśród młodzieży garnącej się .do wiedzy. 
Rok 1113. W Paryżu zjawia się utalentowany kleryk-filo
zof, mający już wielu adeptów, trzydziestopięcioletni Piotr 
Abelard. Skupia wokół sieb1e rzesze gorUwyeh wyznawców, 



wśród których niemało j~t możnych panów. Naucza pu
blicznie filozofii i teologii, występując przeciw autorytetom 
kościelnym. Ow Goliat dialektyki, jak go nazywali współ
cześni, to chodząca negacja swojej epoki: wczesny racjona
lista, - .prawdom wiary przeciwstawia - prawdy rozumu, 
wiczesny humanista, uwielbia kulturę antyczną, inspiruje 
antyfeudalne ruchy mieszczańskie, rewolucjoniizuje teolo
gię, la-icyzuje filozofię. Wyprzedza o całe wieki myśl filozo
ficzną swojej epoki, uważany jest za geniusza. Wrogów, 
rzecz jasna, ma znacznie więcej niż zwolenników. W grun
cie, jest samotny. 

Nic dziwnego, że gdy ów fenomen spotkał na swojej dro
dze (a miał wówczas niespełna 40 lat) odpowiednik 
kobiecy - przystojną 18-letnią siostrzenicę kanonika Ful
berta, dziewczę uczone i w Piśmie świętym i w filozofii, 
i w literaturae - znaną i podziwianą w kręgach paryskiej 
elity umysłowej Heloizę - zrozumiał, że znalazł w niej 
właściwego towarzysza. Sawantka nie opierała się długo 

sławnemu (a podobno i pięknemu) mistrzowi. Gdy ich 
„grzech" nie dał się dłużej ukryć, stanęli wobec alterna
tywy: albo rozpocząć zwyczajne, „.mieszczańskie" życie z tros
ką o dom, o dzieci, rezygnując z kariery AbelaI'da (żeniąc 

się straciłby nawet prawo do nauczania), albo ukryć swój 
.związek przed światem, widyiwać się il1zad.ko i po kryjomu. 
Kiedy jednak ziemia zaczęła im się usuwać spod stóp, kie
dy Fulbert składa skargę 111a uwodziciela, kiedy zawodzi 
oczekiwana pomoc od księcia d'Anjou, ucznia i przyjaciela 
Abelarda, kiedy Heloiza staje się przedmiotem drwin i obelg 
- Abelard nie ma już innej drogi : bierze ślub ze swoją ko
chanką mimo jej oporu, a pragnąc utrzymać to w tajemni.. 
cy, prowokuje straszliwą zemstę jej opiekuna - zemstę, 

która łamie życie obojgu. Nasłani oprawcy dokonują ka
stracji Abelarda. 

Abelaro chce ukryć swoją niedolę i hańbę w murach 
klasztornych. Ale przedtem skłania Heloizę do złożenia 

ślubów zakonnych. Wówczas rozpoczyna się drugi etap ich 
rzwiązku - trwająca lat blisko dwadzieścia, aż do &mierci 
Abelarda, wymiana listów, świadczącyeh wymownie, jak 
drodzy byli sobie na wzajem ci eks -Jrochankowie, z którymi ' 
tak okrutnie obeszło się życie. 

Ten drugi eta.p wybiega jednak poza nasze ramy: Roger 
Vailland doprowadza swych bohaterów tylko do przełomo
wego momentu ich dziejów. 

Historia Abelarda i Heloizy natchnęła wielu poetów i pro-; 
zaików, m. in. Pope'a, Lamartine'a, George Moorea, Helen . 
Waildell i wielu innych. żaden jednak. z .tych utworów nie. 

Roger Vailland rozdaje autografy po swoim odczycie 
w Warszawie w 1952 r. 

da się porównać z przejmującą wymową dokumentu, któ
rego autorami byli sami aktorzy dramatu. 

Roger Vailland, nasz dobry znajomy, autor m. in. „Dziw
nej zabawy'', „Passatelli" (nagroda Goncourt 1957) i sztuki 
„Pułkownik Foster przyznaje się do winy'', miał swoistą 

koneepcję dramatu o słynnej parze kochanków. P02J0Stając 

na ogół w zgod·zie z faktami, stworzył nieco odmienne od 
rzoozywistych sylwetiki głównych bohaterów. Mimo rene
sansowej bujności chara•kterów, owa para kochanków mu
siała jednak pozostawać w pewnej harmonii ze swoją epoką: 
zarówno w Listach Abelarda i Heloizy, jak w „Historii 
moich niedoli" Abelarda widzimy parę ludzi pellnych skru
pułów i skruchy za „nurzanie się w rozpuście", pełnych 

jeśli już nie bogobojoności, to pmyna.jmniej szacunku dla 
rzeczy świętych. Gdy ulegają głosowi natury, czynią to ra
czej wbrew swoim pr.zekonaniom. Vailland robi z nich pa
rę kochanków zupełnie pogańskich, oddających się miłości 

bez żadnych skrupułów, - ba, z triumfującą nieledwie 
• 



• 

brawurą; parę kochanków rozpasanych a czyu;ty.ch, pożą

dliwych, a pełnych romantyiki, szydzących bluźniercw z 111aj
więk.szych świętości, a zarazem wzniosłych, i niewi'tlnych, 
używających rozkoszy niepowściągHw:ie i d2liko - a jedno
cześnie dotkliwie czujących smutną przypadkowość i ogra
niczenia ciała. Dla Abelanda i Heloizy nie istnieje pojęcie 

grzechu pożądliwości, ciało jest dla nkh zasadniczo niewin
ne, tylko własna jego ułomność stawia granice żądzy i roz
koszy. Ich tragedią jest uwikłanie w świat wartości, które 
nie są ich wartościami, w swiat pojęć, których nie WYZTiają. 
Renesansowa bujność indywidualności skazuje ich z góry na 
pnzegraną w świecie średniowiecza. 

Ale te elementy tkwiły już w zalążku w ich biografii i li
stach. Vailland idzie jeszcze dalej: tworzy parę kochanków 
nie tylko pogańskich, upojonych sobą i światem - ale po
nadto ·na wiskroś nowoczesnych jeśli chodzi o skłonność 

do introspekcji, o znajomość współczesnej nam psychologii, 
a nawet o sposób formurowania spostrzeżeń i myśli. Ich 
uwagi o miłości i śmierci, o celibacie i ro2lkoszach ws·pół

życia małżeńskiego, o doświadczeniach erotycznych kobiet 
i mężc.zyzn mogliby prnwie ·bez zmian wypowiedzieć boha
terzy Sartre'a czy Simone de Beauvoir. Scena, w któred 
książę d'An}ou i Heloiza stosują w dyskiusji z Abelardem, 
jego <własne argumenty ,ze sporu o universalia, łączy w ka
pitalnym skrócie średniowiec·ze z naszą epoką. Sceny w któ
rych Fulbert czyni masochistyczne zwierzenia, przenzu.cają 

pomost między psychiką świętos21ka z zamien21chłej epoki, 
a bohatera Dostojewskiego czy FauLknera. Scena g,ry w sza
chy - to świetiny pamflet na przyjaźń niedoskonałą, a za
razem rizut oka w mroczne zakamark<i podświadomo~ci. 

I ta nowoczesnOść legendarnej pary, z 1której - w wersji 
Vaillanda i zgodnie z tytułem jego sZituki - na pierwszy 
plan wysuwa się kobieco wrażliwa Heloiza, 1jest także 

w oczach w,spólczesnego, postępoweg<o pisarza francuskiego 
świadectwem jej rewolucyjnośei. 

ANDRZEJ NOWICKI 

WIELKOŚĆ I WSPÓLCZESNOŚĆ 
ABELARDA I HELOIZY 

Od pr.zes.zlo ośmiuset lat działa na postępową ludzkość 
potężny urok śmiałego umyisłu teologa, poety i filowfa, 
Piotra Abelarda (1079-1142). 

Nie .trudno wyjaśnić tajemnicę tego uroku. W okresie, 
kiedy cały niesprawiedliwy ustrój społeczny opierał się na 
powadze uświęcających go aurt.oryitetów kościelnych, Abelard 
miał odwagę przeciwsta,wić się autorytetowi Kościoła w imię 
rozumu i sumienia. 
Walcząc z autorytetami koście1nymi z pozycji chrześci

jańskich, z .pozycji teologa, Abelard rozsadzał oo wewnątrz 
gmach panującej ideologii.i średniowieoza, torując drogę hu
manizmowi i racjonaUzmowi Odrodzenia ... 

Czasy Abelarda obfitują w całą galerię wspaniałych po
staci rewolucy.jnych kaznodziejów ludowych, którzy wy
stępowali ze śmiałymi oskarżeniami przeciw świeckim i du
chownym wy.zyskiwac.wm. Do najbardziej znanych należeli: 
Piotr z Bruys, <który działał przez 20 lat (1106--1126) właś
nie w.tedy, kiedy formowały .się główne zręby poglądów 

Abela11da - i Henryk z Lozanny, który wygłaszał kazania 
przez 30 lat (1116--1147). Pierwszy z 1nich został spalony 
drugii zaś .zmarł w biskupim więzieniu ~w roku 1150). Zwo
lenników ich (petrobru.zjan i henrycjan) tępił Kośeiół jesz
cze przez długie lata drugiej <połowy XII wieku. 

Broniąc uciskanych chłopów przed <Wyzyskiem rz.e strony 
duchowieństwa, które im wydzierało resztę mienia ściągając 
święto.pietrze i inne daniny rzekomo na budowę świątyń, 

Piotr z Bruys wy.stępował rW swych kazaniach pr.zeciw bu
dowaniu kościołów ,z martwych kamieni, ponieważ „praw
dziwy kościół zbudowany jest iz żywych kamieni", a przez 
żywe kamienie rozumiał Piotr ,z Bruys czyste serca 

Atakował też Piotr z Bruys iruną formę uprawianej przez 
kler grabieży, mianowicie odpusty - twieridząc, ·Że pienią

dze, modlitwy, nabożeństwa i kadzidła nic nie pomogą 

zmarłym . 



Abelard ,zajmował wobec odpustów kościelnych pootawę 
podobną. Słowa jego, piętnujące chciwość kleru (avaritia 
sacerdotis), nie pozostawiają żadnej wątpliwości. ... 
Bezsporną zasługą Abelarda było rozbudzenie potężnego 

ruchu umysłowego. Nikt przed nim - nawet spośród filo
zofów .starożytnych - nie .posiadał tylu uozniów. Przy sła

bym ,wówczas zaludnieniu liczba pięciu tysięcy uczniów 
Abelarda jest liczbą olbrzymią. Osiągnięcie tak wielkich 
rezultatów było jednak możli.we jedynie , dziękd temu, że 

obiektywne warunki dojrzały do przełomu w ,dziejach kul
tury. Jest to okres szybkiego rozwoju miast. Za .czasów Abe
larda toczą się krwawe walki o wyzwolenie miast spod ja
rzma seniorów feudalnych, biskupów, książąt d hrabiów. 
Abelard wyrósł na olbrzyma dziejów 'kuHury właśnie dzięki 
temu, że jego wal!ka z autorytetem Kościoła wyrażała inte
resy miast 1walczący;ch o wolność ... 

Abelaro był najwybitniejszym filozofem swojej epoki ... 
Wielkość Abelarda jako filozofa widać w tym, że w wiel
kim średniowiecznym ·sporze o uniwersalia, czyli o przed
miot na:ziw ogólnych, potrafił wy;stąpić :z własnym, oxygi
nalnym rozwiązan~em, zbliżającym się do dZli.siejszego, nau
kowego, marksistowskiego ro:ziwiąmnia tego zagadnienia. 
Spór o uniwersalia był jednym z głównych sporów filozo
ficznych średniowiecza podzielonego na dwa wieLkie obozy: 
realistów i nominalistów. Realiści twierdzili, że przedmio
tem nazw ogólnych są istniejące realnie poza umysłem idee, 
is.toty duchowe lub obrazy, wzory poprzedzające rzeczy jed
nostkowe. Było ·to stanowisko sprzeczne z doświadczeniem 
i zdrowym romą.dkiem, ale też właśnie dlatego pasowało do 
całego sys.temu teologii panującego Kościoła i było wówczas 
popierane przez hierarchię kościelną. Nominaliści, przeciw
nie, iprzypisywałi byt realny jedynie przedmiotom jedno
stkowym, a w uniwersaliach widzieli tylko puste słowa 
(nomina). Marks i Engels pisali, że nominalizm był w epo
ce feudalizmu „pierwszym wyrażeniem materializmu", a Le
nin stwierdził, że „w ·walce średniowiecznych nominalistów 
i realistów jest analogia z walką materialistów i ideali
stów". Byłoby jednak oczywistym błędem utożsamiać nomi
nalizm z materializmem, w nominalizmie oprócz tendencji 
materialistycznych były także tendencje idealistyczne, tra
cące z oczu fakt, że nasre myślenie pojęciowe, operujące 
zawsze klasami przedmiotów, posiada obiekty.Willą pod.stawę 
w istniejących rzeczy.wiście powiązaniach rzeczy między so
bą. Nominalizm, przeważnie w opozycji do Kościoła, był 
swoistym odbiciem w filozofii średniowiecza interesów i po
trzeb podnoszących się bogaty~h warstw ludności miej&kiej, 

które interesowało poznanie doświadczalne, poznanie rzeczy 
istniejących rzeczywiście. Nominalizm, wysuwa na pierw
szy plan jednostkę i uważając to, co ogólne, .za coś wtórne
go i nierealnego, harmonizował z dążeniem ·bogatych kup
ców i rzemieślników do wyswobodzenia się z feudalnych 
pęt stanowych, kości.eLnych i cechowych, co wiązało się ze 
stopniowym rozwojem stosunków towarowo-pieniężnych 

w łonie feudalizmu. 
Czołowym przedstawicielem nominalizmu w XI 1wieku był 

Roscelin z Compiegne (ok. 1050-1110), potępiony za swoje 
poglądy przez Kościół na synodzie w Soissons w roku 1092. 
Pisma jego uległy doszczętnemu zniszczeniu, a poglądy jego 
znamy jedynie z oszczerstw, którymi obrzucali go wrogowie. 
O zaciekłości, z jaką panujący Kościół niszczył wszelkie 
przejawy i ślady myśli postępowej, świadczy fakt, że udało 
mu się zatrzeć prawie wszystkie ślady działalności poprzed
ników Roscelina, takich jak Jan, Robert z Paryża i Arnulf 
z Laon, których anonimowy kronikarz dziejów Francji wy
mienia obok Roscelina jako najsławniejszych nominalistów 
XI wieku. 
Potępiony prze'Z Kościół Roscelin opuścił Compiegne, uda

jąc się na .tułaczkę. 
Jakże wiele wymowy posiada fakt, że młody kilkunastolet

ni Abelard, postanowiwszy poświęcić życie filozofii, pow
ziął decyzję rozpoczęcia studiów filozoficznych nie u nau
czycieli uznanych przez Kościół, lecz właśnie u prześladowa
nego wygnańca, Roscelina, który w Locmine kolo Vannes 
skupił wokół siebie garstkę uczniów, kształ.cąc ich oczy-
wiście w duchu nominalistycznym.... -

W roku 1101 dwudziestodwuletn.i Abelard otwiera !Własną 
szkołę w zamku Melun, a następnie w Corbeil. Lata 
1102-1112 osłonięte są w <Życiorysie Abelarda głęboką ta
jemnicą. Sam Abelard pisze o nich krótko, że rozchorował 
się z przepracowania i powrócił do rodzinnej Bretanii. Wia
domo tylko, że pod koniec tego okresu znalazł się w Laon, 
gdzie rozpoczął wallkę z największym autorytetem teolo
gicznym swoich czasów, Anzielmem z Laon. 

Wypędziwszy Abelarda z Laon, Anzelm potwierdził tym 
samym swoją porażkę. Sława Abelarda rośnie coraz bar
dziej. Pokonał przecież zarówno Wilhelma ~ Champeaux -
najwyższy autorytet w sprawach filozofii - jak Anzelma 
z Laon -najwyższy ·autorytet w sprawach teologii. Zaczy
nają ściągać do niego uczniowie z Rzymu i 1z Anglii, z An
jou i Gaskonii, z Hiszpanii, Normandii, Flandrii i Niemiec. 
W opinii współczesnych Abelard wyrasta na duchowego 
olbrzyma, niezwyciężonego Goliata wiedzy średniowiecznej. 



Nie mogąc pokonać Abelarda w publicznej dyspucie, 
przedstawiciele hierarchii 1kościelnej na czele ze znanym 
pacyfilkatorem powstania mieszczan w Laon, a·rey:bislrupem 
Radulfem Le Vend, skłaniają legata papieskiego, kardynała 
Kuno z Urrach, do zwołania ·synodu w celiu odbycia sądu 
kościelnego nad Abelardem. 

Przebieg sądu opisał obszernie Aibelard w „Historii nie
doli". Po upokorzeniu go i zmus·zeniu do rzucenia włru;ne~ 
k:sią.ż;ki w ogień zawleczono go „ jak złoczyńcę i zbrodnianza" 
do więzienia w klaszrtor:ze św. Medanda w Soissons, 1skąd .po 
kinku dniach odesłano do klasztoru św. Dionizego pod Pa
ryżem. 

Opat tego kliasztoru pod iwezwaniem patrona Franc.ji był 
śmiertelnym wrogiem Abelarda. Zakonnicy sprowokowali 
Abelarda, żeby się wypowiedział na temat pochodzenia 
św. Dionizego. Abelard, ceniąc prawdę nade wszystko 
stwJel"dził faiszywość legendy, która w sposób fantastycmy 
czyniła z Dioniizego Areopagity z Aten pierwszego biskupa„. 
Paryża. Wypowiedź Abelarda uznał opat Adam za obrazę 

patrona Francji, 2ia przestępstwo wobec religii i władzy pań
stwowej . 

Abelard został 1wychłostany i osadzony pod st·rażą, a opat 
Adam zamierzał wydać go w ręce władzy świeckiej. Tym 
razem, po niedawnym potępieniu przez synod, Abelltrd nie 
unilinąlby zapewne śmierci na stosie. Toteż nie pozostawało 
mu nic innego jak próbować ucieczki. Z pomocą kilku 
przyjaC'iół udało mu się nocą zbiec z wię21ienia klasztornego 
do miejscowości Saint-Ayoul koło 1Prov;ins. 

Kiedy opat Adam dowiedział się o miejscu schronienia 
Abelarda, zażądał wydania go. Szczęfoiem wkrótce zmarł 

i Abelardowi po.zwolono osiąść' w pustelni ikolo miasta N0-
gent nad Sekwaną. Pustelnia ta zamieniła się szybko w liud
ną uczelnię, ponieważ żądni wiedzy uczniowie przybyli do 
Abelanda, prosząc go, aby znów zaczął wykładać. Pnześla

dowania wrogów zmusiły go do opuszczenia i tej pustelni„. 
Wygnanie trwało kilkanaście lat. Dopiero około rolru 1136 

mógł Abelard wzmowić wykłady f\ilozoni w Paryżu. 

Prześladowania go nie załamały. W okresie wygnania, 
kiedy nie mógł wykła<lać, naipi.sał swoje główne dzieła fi
lozoficzno-teologiczne: Sic et Non (Tak i Nie), Introductio 
ad Theologiam (Wstęp do teologii) i Scito te ipsum, seu 
Ethica (Poznaj samego siebie, czyli Etyka). D21ieła te krą
żyły w Licznych odpisach ipo całej Francji i docierały do 
innych krajów europejskich. Dziś ich teo logiczna tematyka 
i przeładowanie cytatami z Pisma •świętego oraz OJCOW 

Kościoła czynią je lekturą bardzo ciężką. Kornieczna, zrozu-

miała ostrożność sformułowań utrudnia zdanie sobie spra
wy, na czym polegało rewolm::jonizu.jące znaczenie tych 
dzieł i dlaczego tak pasjonowały wspólczesny:ch. Dopiero do
kładne przestuidio;wanie ich w zestawieniu z dziełami teolo
gicznymi uznanych autorytetów Kościoła ukazuje całą 

śmiałość myśli Abelarda, który 1Udenzył w samo serce pa
nującej ideologii średniowiecza. Uderzeniem tym było prze
ciwistawienie autorytetom Kościoła samodiiielnie myślącego 
rozumu i samodzieLnie rozstrzygającego sumienia ... 

W roku 1139 na sobonze laternneńskim został potępiony 
przez Kościół uczeń i przyjaciel Abelarda, rewolucyjny 
kaznodzieja ludowy, Arnaldo z Bresoji. Wkrótce potem przy
szła ikolej na Abelarda. Na początku roklu 1140 posypały się 
przeciw Abelardowi jadowite oskarżenia o herezję, których 
autorami byli: paryski profesor teologii Walter z Mor:tagne, 
mnich Hugo 1z Fetel, mnich Wilhelm z Saint-Thiel"ry i opat 
Bemard z Clairvaux. Oskarżeni·a te trafiły do młodego, 
dwu:dziestojednoletniego króla Francji, Ludwika VII, który 
zażądał zwołania synodu w sprawie Abelarda. Synod został 
zwołany na rdzień 2 czerwca 1140 rok;u przez arcybiskupa 
Sens, Henryika Sanglier, Abelard zjawił się na ,synod, są

dząc, że odbędzie się na nim wielka dysputa teologiczna, 
podczas które.j uda mu się wyikaizać ~norancję 1wrogów 
i odnieść nad nimi zwycięstwo. Ale synod został już llaiw
czasu przygotowany i wyreżyserowany przez BernaTda, 
który nie dopuścił do dyskusji, ale potraktował Abelarda 
jak heretyka, nad kltórym odbyto króUkJ. są.d. Przebieg tego 
sądu ,został barwnie opi!sany pr:zez świeckiego nauczyciela 
Berengara z Poitiers. Abelard, któremu uniemożHwiono 
obronę, odwołał się do papieża. W drodze do Rzymu zacho
rował i zmarł. „ 

Postawę humanistyczną, i to jeszcze radyikalniej nie
chrześcijańską od Abelanda, zajmowała również jego ucze-n
nica i żona, Heloiza. Usty jej świadczą, że była to kobieta 
nieprzeciętna, przerastająca śmiałością umysru nie tylko 
własne stulecie. Historyk rosyjski Traczewski stawia ją wy
żej od Abelarda, nie ·bez słusmości stwierdzając, że kiedy 
Abelard pod wipł)'Wem klęsk załamał się i w listach do niej 
zaczął się upodabniać do świętego Hieronima, czy Bernar
da, Heloiza pozostawała wierna światopoglądowi i posta
wie ich młodości, będąc w tym olm"esie - już jako prze
łożona klasztoru -:- bardziej Abela:r.dem niż on sam. Na 
pl'.Zykład jej Problemata zawierające wybór spmecmości 

i niejasności z Pisma świętego były właściwie dalszym cią
giem Abelardo1wego Sic et Non. Wielu Mstoryików filozofii 
zwrócilo uwagę na fakt, że światopogląd i postawa Heloizy 



wywracają nasze pojęcia o średniowieczu. W epoce głębo
kiego mroku, zabobonu i fanatyzmu, kiedy Bernard i Nor
bert czynili „cuda", wy.pędzal.i z ludzi „diabła", wyklinali 
muchy i próbowali wskrzeszać (zresztą bez powodzenia) 
zmarłych - w światopoglądzie Heloizy nie było wcale Boga. 

A kiedy zjawia się .w liście Heloizy Bóg, to ... jako oslmr
żony o „najwyższe oknucieństwo". 

Nawet wtedy, gdy wstępowała do klasztoru, szeptała 

przed ołtarzem klasztornym nie modlitwę, lecz heksametry 
pogańskiego poety Lukana, bardziej przypominając - pod
czas składania ślubów zakonnych - starożytną Rzymiankę 

Kornelię niż chrześcijankę średniowdeozną. 

(Fragmenty przedmowy do ,,Historii moich ni.edoli" Abe
larda). 

I 

LIST PIERWSZY HELOIZY 
DO ABELARDA 

(Fragmenty) 

Swojemu władcy - raczej ojcu, mężowd swojemu 
raczej bratu, jego służebnica - raczej có11ka, jego mał
żonka - raczej siostra, Abelardowi - Heloiza. 

List, któryś Ty, mój najmilszy, .po.słał do przyjaciela swe
go z tym przekonaniem, by go pokrzepić na duchu, dziw
nym trafem dostał się ,świeżo do rąk moich. I 'Zaraz a: pierw
szego wejrzenia odgadłam chairaikter pi.sma Twej ręki. Wnet 
z wielką pilnością zabrałam się do czytania, świadoma bę
dąc, jak wielce z duszy i serca kochana jest mi osoba, 
która kreśHła te słowa. Boć jeśli już nie jes.t mi dane we
selić się Tobą, pragnęłam przynajmniej przez słowa odświe
żyć w pamięci Twą postać. Niestety! Niepodobieństwem jest 
mi ,zapomnieć, że niemal od początku rdo końca list Twój 
goryczy był pełen a żółci. Zawierał on pmecie łzawą opo
wieść o żałośliwej naszego wstąpienia do zakonu godzinie 
i nieprzerwanym pasmie, miły Ty mój, Twych cierpień. 
Dopełniłeś zaprawdę z nadmiarem obietnicy danej w tym 

liście ina samym początku .przyjacielowi, że mianowicie 
dolegliwości własne w zestawieniu z mnóstwem Twych 
cieq>ięń wydadzą mu się najwyżej małe lub zgoła żadne. 

Zacząłeś najpierw wymieniać rozlic2'iile prześladowania, 

jakich przygodziło Ci się doświadczyć ze strony Twych 
mistrzów, potem haniebną Zdradę, w następstwie której 
odniosłeś ~anę na ciele, rz kolei napiętnowałeś ohydną za
wiść i zagorzałość niespotykaną Twoicłi współuczniów, a to 
Alberyka z Reims i Lotulfa z Lombardii, z których namo
wy Twą własną rozprawę teologiczną rzuciłeś •na pastwę 
płomieni. Tym samym zaś jako skazaniec łzy gorzkie ro• 
niłeś w więzieniu . · 

Nie przemilczałeś również ani podstępnych knowań opa-· 
ta swego i braci obłUdnej w klasztorze, ani najczarniejszych 
pot·warzy za poduszczeniem wymienionych nieprzyjaciół 

rzucanych na Cię przeż owych dwóch ~ałszywych aposto
łów, ani też szemrań i zgorszeń u wielu, gdyś; zwyczajowi · 
na przekór, wzniósł ' świątynię ku ccżci. Parakleta; a wreszcie 



opowieścią o ndelud2lkim i bezustannym napastowaniu pmez 
okrutnego ciemię:ocę, jako też zg.raję mnichów obmierzłych 

-których Ty synami nazywasz! - zakończyłeś żałoon€ 

dzieje Twojego życia. 
I jeśli, jak myślę, nie masz człowieka, co by to czytając 

albo stuchając powstrzymać ·zdołał bzy w oczach, w jakież 

dopiero odmęty smutku pogrążyć musiały na nowo mą du
szę tak drobiazgowe i rzewne wspomnienia, ileż przyczynić 

obaw i lęku przed niebe2ll)ieczeństwami, które z dnia na 
dzień się pomnażają, czyhają na Twoją zgubę. Wszystkie 
tu razem w głuchą wipadamy ro1lpacz o życie Twoje i dnia 
każdego dnżą nasze serca, i mrowie nas trwogi przechodzi 
w oczekiwaniu .straszliwej ,nowiny śmierć zwiastującej lllam 
Twoją. 

W imię Chrystusa, który jak.oś ochrania Cię dotąd, za
klinamy Ciebie, byś służebni.com Jego, zarazem i swoim, raz 
wraz p1rzez listy wiadomym czynił, jakie rozbitkiem mio
tają f,ale, ja:ka isię-ć 1wokół toń rwzburza. Pragniemy bowiem, 
gdy okrom nas już nic Ci nie powstało na św.iecie, d:zii.elić 

się Twoim weselem i smutkiem. Zwyczajna ito rzecz, że na
wiedzone se!'ce człowieka ,w politowaniu farnych ulg.i nie
jaikliej doznaje, brzemię zaś wszelik.ie zadane na banki wielu 
i nie tak doskwiera, i lżej ·się nosi. Jeśli 1więc 1kiedy coś nie
roś przygasną nawałnic gromy, w lot znać nam dawa~ 

o .sobie. Tak pożądane przez na1s 1 są Usty Twoje! Cokolwiek 
bowiem nam zwieszczą, radość w nas wznieci, świadectwem 
będąc Twojej co najmniej o nas pamięci. Jakże bo miło 
odbierać listy od nieobecnych przyjaciół! Wszak nie kto 
inny jak sam 8eneka przykładem 1swoim nas uczy, tak oto 
w tej mierze ipi.sząc do Lucylius~: „Ze częste listy ,ślesz do 
mnie, dzięki Oi !Składam. żadnej nie zaniechałeś akazji, by 
poobcować ze mną. Ilekroć list Twój mam w ręlru, z Tobą 
przestaję. Jeżeli wizeru111kii nieobecnych przyjaciół miłym 

powabem oczy nam mamią, ich mary w pamięci na jawę 
przywodząc, jeżeli są złudną obelgą :w tęsknocie ro2JStania: 
o ileż żywszą radość kr:zewdą listy, co są prawdziwym obra
zem dalekich druhów" (Seneka, List XL). 
Chwała niech będ'2lie Bogu, że chOiCfaż tą drogą, 111ie na·

trafiając na żadną pnzeszkodę ni zawiść podłą, możesz dać 
mi odcruć swą bliskość. By.foby zwłoka n.ie pochodrLiła 

z Twej gnuśności. 
Skreśliłeś do przydaciela obszerny list, ·widokiem dego 

nieszczęścia tkndęty. To prawda. Lecz opowiedziałeś na
prawdę właisne przygody i czyniąc tak s:ziCzegółowe wzmiarukli 
o wla.snych losu kolejach, wiedziony byłeś pragnieniem, by 
zelżał żal jego, a p:rrzez to nas samych mocni.ej przygnębi-

łeś na duchu . Jego to rany balsamem opatrzyć chciałeś -
nam świeże tylko zadałeś i stare rozjątrzyłeś blizny. Ulecr;:, 
proszę, to zło, kitórego sam sprawcą jesteś, ty czarodtzJieju 
w nieszc·zęśdu innych. 

Roztliłeś blaski nad7lied w swym przyjacielu i druhu. Do
konałeś więc powinności p:rizyjażni i drużby. Daleko p:r:ze
cie moC!I11iej:Szą więzią złączonyś jest z nami. To już nie 
uczucie pr.zyjażn.i, jalk!ie my dla Cię żywimy, ale coś wznioś
lejszego nad przyjaźń samą: to uwielbienie i chwała. Już 
nie towarzyis•zkami god.zi się nam zwać Twymi, lecz dzieć
mi. A może jes.zcze słodszym a świętszym mianem, jeśld je 
kto wymyśl!ił na świecie ... 

Nie bez przykrego zdumienia wypada mi stw:ierd~ć Twą 
całkowitą niepamięć o wzruszających chwilach naszego 
wstąpienia do klasztoru . Litością Cię n.ie natchnęły ni bo
ja:lń boża, ni miłość ku mnie ani przykłady ojców świętych .. 
Mnieś samą zostawił chwiejną w głuszy mych myśli i bez
ustarunej rozterce ducha. Tobie zaś zawsze ,2Jbywało na chę
ciach, by mnie pocieszyć bądź to swą obecnością, bądź li
stem. W pierwszym rzędzie winieneś zrozumieć szcizególną 
wagę .swym względem mnie powinności, ponieważ nad in
ne względy wzajem nas z sobą złączyły sakramentalne 
związki małżeńskie. 

Tym żywszej jestem godna pamięci, iżem Oię zawsze, jak 
każdy przy2lila, kochała miłością bez granic. Ty wiesrz: naj
lepiej, mój miły, i ·Wszyscy wiedzą, że tracąc Ciebie, stra
dałam wszystko, że zbrodnia najndkozemndejsza i W1Szystkim 
wiadoma wy.rwała mi Ciebie, me szczęście burząc na zaw
sze, że wreszcie nieporównanie boleśniejszy nad stratę był 
saim rodzaj klęski. Im przeto głębiej tkwi korzeń cierpdeni.a, 
silniejszych potrzeba nań leków. A nigdzie indziej niźli 
pnzy Tohie. Jeśliś sam stał się przyczyną nieszczęścia -
stań się też ostoją 1 źródłem wesela. Ty tylko jeden zasmu
cić mnie możesz, Ty tylko jeden pocieszyć, Ty ty1ko zelżyć 
mą żałość! 

Przeklad Leona Joachimowicza 



Przedstawienie prowadzi: 

Sufler 

Kierownik pracowni 
scenograficznej 

Kostiumy wykonane 
pod kierunkiem: 

Pracownia damska 

Pracownia męska 

Nakrycia głowy 

Peruki 

Swiatło 

Brygadier sceny 

Kierownik techniczny 

- IRENA PRZYBYLSKA 

- MARIA KIERZKOWA 

- ANDRZEJ SKOS 

- STEFANIA ZALESZCZUK 

- JÓZEF KANIA 

- WANDA SZTUKA 

- MARIAN ZALESZCZUK 

- JÓZEF JASIŃSKI 
- EUGENIUSZ WANDAS 

- STEFAN KUKUŁA 

- WOJCIECH KURPAN 
- ADAM BURNATOWICZ 

* 

W roklU Życzliwości zwalczamy hałas w naszym środo
wisku pracy i wypoczynku .1W .biurze,, fabrykach, zakładzie 
pracy - hałas wyczerpuje bowiem nasz system nerwowy 
drażni -i doprowadza do konfliktów w życiu codziennym. 

Cisza i spokój wwmętrzny - to rÓWil.,OCześnie Twój spo
kój wewnętrzny. 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

FRANC:OISE SAGAN 

ZAMEK W SZWECJI 

* 
J. M. SIMMEL 

KOLEGA 

* 
BRUNO WINAWER 

RYK BYŁEGO LWA 
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