








Lekkim być 
trzeba, kto do nieba 

bieży. 
z Księgi przys/ów 

ł 

- sklepienie niebieskie, 
firmament; wyższe warstwy po
wietrza, gdzie płyną obłoki, unoszą się 
ptaki itd. relig. ; miejsce przebywania 
bóstwa, siedziba bogów, Boga, 
aniołów, zbawionych duchów zmarłych 
ludzi; Bóg, opatrzność, raj, szczęście. 

Władysław Kopaliński 

ł 

Nie każdy się do nieba dostanie z tych, 
co wołają: Panie, Panie! 

z KSJęg1 przysłów 

ł 

- może być użyte w teologii w dwóch 
różnych znaczeniach. 1) W sensie 
metaforycznym określa w Starym i Nowym 
Testamencie to, co ponad ziemią i co 
zgodnie ze starożytnym obrazem świata -
ma stopnie, z których najwyższy uważa się, 
znów w sensie metaforycznym, za miejsce 
przebywania Boga. / .. ./ 2) Niebo może być 
metaforą pełni zbawienia tych, którzy w spo
sób definitywny zostali ocaleni w Bogu. 

Karl Rahner. Herbert Vorgnmler 

ł 

Komu się nie chce do nieba, tego gwałtem 
pchać nie trzeba. 

z Ks1ęg1 przysłów 



Kto chce być 
w niebie, niech patrzy 

siebie. 
z Księgi przysłów 

* 
posłaniec. Nazwisko to 

duchów niebieskich w piśmie, zna
czy posłańca. Anioł Stróż, duch strze
gący, towarzyszący; lub też człowiek, 
który przy wszelkiej okoliczności 
obrońcą i zasłoną się właśnie staje. 

Samuel Bogumił Linde 

* 
Nie ma przyrostu naturalnego wśród 
aniołów, stąd ich coraz znikomiej wśród 
ludzi. 

Stanisław Jerzy Lec 

* 
- w religiach Wschodu istota 

niematerialna, pośrednicząca pomiędzy 
bóstwem a ludźmi, wysłannik boga w maz
daizmie, judaizmie, chrześcijaństwie i isla
mie; z gr. angelos - poseł, wysłannik, 
zwiastun; Hermes, poseł bogów Olimpu. 

Władysław Kopaliński 

* 
Patrz, czyje znaki nosi anioł pod skrzydła
mi! 

Stanisław Jerzy Lec 

- (gr. 
angelos - zwiastun) 

oznacza od średniowiecza, 
ponadludzką, stworzoną istotę, 

„czystego ducha". Pismo Święte 
zakłada, jako rzecz znaną, istnienie 
istot, które stosownie do ich zadań, 
wyglądu czy ich stosunku do Boga 
nazywa się „aniołami-zwiastunami", 
„mężami", „wojskiem Jahwe", „wojs
kiem niebieskim". W czasach po niewoli 
babilońskiej uważano ich prawie za „sy-

nów Bożych", „istoty boskie", „książęta", 
„moce", „duchy", które albo pozbawione są 
ciała, albo mają ciało tylko pozorne. Zjawiają 
się jako pomocni lub karzący wysłannicy 
Boga, są przydzieleni poszczególnym 
ludziom albo poszczególnym narodom i no
szą w wielu przypadkach swoje własne 
imiona (Michał, Gabriel, Rafael, Uriel). 

Karl Rahner Herbert Vorgrirnler 

* 
Grzesznemu człowiekowi nie trzeba spra
wiedliwości, jeno miłosierdzia. 

z Księgi przyslów 

* 
GRILO (do Jezusa): Moim skromnym zda
niem zasługuję na bezpośrednie zbawienie. 

Ariano Suassuna 
ł 

- jest to dolegliwość serca, 
powzięta z innych biedy, którą rozumie, 
iż niewinnie ponoszą. 

Samuel Bogum~ Linde 



... moja sztuka, od początku do końca, jest / .. ./ „zabawą''. Jakże 
bowiem inaczej tłumaczyć sobie jej założenia psychologiczne? 
Bandyta wpada w pułapkę, niesłychanie naiwnie zastawioną, ksiądz 
zostaje w sposób niemniej pros oszukany, biskup zaprzedaje się, 
by wyprawić pogrzeb psu; w rz istości sprawy te są znaczniej 
starannie zamaskowane, subtelnie· ze i bardziej groźne. Ale przecież 
chodzi tu o sztukę ludową, której autor prosi widzów, aby wierzyli 
we wszystko jak dzieci, aby wspólnie z nim i aktorami mogli się bawić, 
dyskutować i myśleć w ciągu dWOCh godzin przedstawienia. Takiej 
sztuki nie należy traktować jak rozprawy teologicznej ani oglądać 
w „nastroju uroczystym". 



jest gotowością przyjścia 
z pomocą temu, kto znajduje 

się w potrzebie. Stary Testament 
mówiąc o miłosierdziu Bożym po
sługuje się przede wszystkim tak 
znamiennymi czasownikami jak „być 
matczynym" i „pochylić się". 

Karl Rahner, Herbert Vorgrimler 

* 
LUCYFER (do Miłosieme1): Przemawia 
pani jak adwokat. Widać doskonale, że 

trzyma pani stronę tej hołoty. 
Ariano Suassuna 

* A kto na świecie tak wielce cnotliwy, żeby 
nie zgrzeszył, chociaż sprawiedliwy. 

* GRILO (do Miłosieme1): Niech pani prosi dla 
mnie o niebo, w ten sposób łatwiej dobije się 
targów o czyściec. 

* 
- stan tych dusz ludzkich, które 

zszedłszy z tego świata z plamami grzechów 
powszednich i bez odcierpienia kary doczes
nej zadośćuczynią za nie jakiś czas w duchu 
miłości, wiary i nadziei. Czyściec jest to dzieło 
miłości Boskiej i ludzkiej oczyszczającej dusze 
ludzkie w ich pozaziemskim życiu, jeżeli one 
mają jakąś usuwalną przeszkodę przy osią
gnięciu nieba. 

-u ka
tolików miejsce, gdzie 

dusze ludzi pobożnych do 
czasu pewnego męki za grze-

chy swe cierpią, mając nadzieję, 
że oczyszczone przez ogień do 
nieba przeniesione będą. 

Samuel BogumH Linde 

* 
GRILO (do Jezusa): Czy pięć 
ostatnich miejsc w czyśćcu jeszcze 
niezajęte? 

JEZUS: Nie. 
GRILO: To może by tam wsadzić całą 
piątkę? 

* 
Ariano Suassuna 

Za pieniądze ksiądz się modli, za pienią
dze ludzie podli. 

* 
z Księgi przysłów 

SEVERINO (wyciągając pieniądze z kie
szeni Biskupa): Sześć kawałków, fiu, fiu! 
Widzę, że modlitewny interes nieźle tutaj 
idzie. 

* 
Ariano Suassuna 

- akt prawny, w którym spad
kodawca rozporządza swoim majątkiem 
na wypadek śmierci; akt ostatniej woli. 
Testament jest nieważny, jeśli spadko
dawca w chwili jego sporządzenia nie miał 
wcale zdolności do sporządzenia testa
mentu. 

Witold Doroszewski 



Kto ma pienią-
dze, ten jest zuch, a kto 

ich nie ma, tego za kark 
i buch. 

z Księgi przysłów 

* 
KSIĄDZ (do Grilo): W moim 
zawodzie człowiek prędko się 
przyzwyczaja do stałego brania i da-
wania. 

Ariano Suassuna 

* 
Co się frasować, jak pinindze racho

. wać: łap cap i do kieseni. 
z Księgi przysłów 

ł 

Człowiek grzeczne-poczciwy, kiedy kraść 
i zdradzać 

· Nakaże okoliczność, zdradzi i okradnie, 
Ale zdradzi przystojnie i zedrze przykładnie, 
Ale wdzięcznie oszuka, kształtnie przy
sposobi, 
Ochrzci cnotą szkaradę i złość przyozdobi, 
A choć zraża sumienie, niebo straszy gro
mem, 
Śmieje się, zdradza, kradnie i jest galan
tomem. 

Ignacy Kras1ciu 

ł 

Gdzie pieniędzy dużo, tam jest diabeł 
blisko, gdzie ich wcale nie ma, tam jego 
siedlisko. 

z Księgi przysłów 

Grzeszyć nie
drogo kosztuje, a słod

ko smakuje. 

ł 

" powszedni, lekki - przekro
czenie przykazania w rzeczy małej 

' albo w rzeczy ważnej, jednak bez 
pełnej świadomości bądź dobrowol
ności. 

/ śmiertelny, ciężki - przekro-
i czenie przykazania w rzeczy ważnej 
1 z pełnąświadomościąi dobrowolnie. 
I 

Władysław Kopalir'tski 

ł 

Gdzie grzeszących wiele trudno karać 
śmiele. 

z Księgi przysłów 

ł 

" - jest to odstąpienie od rozumnej 
1 a dusznej woli, a za grzechem idzie wstyd 
'i sromota. 

Samuel Bogumił Linde 

I 

I 
ł 

I Nieraz bywamy szlachetni i czyści, gdy 
i grzech nie daje korzyści. 

Benedykt Hertz 





• ?!Jl - Uako 
akt) w pełnym sensie 

tego słowa to wolna, 
I egzystencyjna i radykalna 
I decyzja przeciwstawienia się woli 
Bożej wyrażającej się w porządku 

1 natury i łaski oraz w słowie 
objawionym. Przez grzech stworze-

r nie odrzuca wolę Stwórcy dotyczącą 
podstawowych struktur Jego stworze-
nia i Jego przymierza i wolę Boga do 
samoudzielenia się stworzeniu w łas-

ce. W ten sposób stworzenie zaprzecza : 
również swojej własnej naturze i sensowi i 

swojej wolności, którym jest miłość do · 
najwyższej wartości, jaka w ogóle istnieje, 
Boga osobowego. 

Karl Rahner, Herbert Vorgrimler 

* 
, Na tym handlu traci, kto się z diabłem braci. 

z Księgi przysłów , 

* 
MIŁOSIERNA (do Grilo): Ja przepadam za 
żartami. Tylko szatan lubi rozpacz. 
GRILO: Bo ten drab wszystko, co tylko 

1 

człowiek chlapnie, od razu bierze za złe. 
'Na każdym kroku wietrzy brak szacunku. 

Ariano Suassuna 

* 
W piekle diabeł jest postaciąpozytywną. 

Stanisław Jerzy Lec 
<-----------~-~~~~~ 

i 

. . . 
I 

~ie - diabeł 
koczuje, tam anioł nie 

nocuje. 

* 
- czart, bies, szatan, zły , 

1 duch, czarny anioł (czarny bóg), 
· Czarny , wróg, arcywróg, Pan Piór
kowski, Mazur, Niemiaszek, pokusa, 
latawiec, mara, marchołt, matołka, 

1 licho, kat, kaduk, choroba, nieszczęś-
cie, boruta, ćma, wciornastek. 

Samuel Bogumił Linde 

* 
Są nie tylko anioły-stróże, są i szatany 

I
-stróże. 

Stanisław Jerzy Lec 

* 
GRILO (do Miłosiernej): Diabeł bardzo się 
lubi targować, a wobec takich trzeba zaw
sze stawiać wygórowane żądania. 

* 
1 

Diabła w bok na cały rok. 

I 

* 

Ariano Suassuna 

z Księgi przysłów 

Siła szatana polega na jego anielskiej cier
, pliwości. 

Stanisław Jerzy Lec 



Jesienią 1956 roku odbyła się w Teatrze św. lzabelii w Recife,: 
stolicy stanu Pernambuco w Brazylii, prapremiera niezwykłej sztuki pt. 
Auto da Compadecida. Autorem jej jest 32-letni Ariano Suassuna, 
z wykształcenia prawnik, wykładający estetykę na Uniwersytecie 
w Recife, założyciel teatru studenckiego w tym mieście i po trosze 
krytyk. Sztuka zdobyła od razu popularność i sławę/ .. ./. Krytyka uznała 
ją niemal jednogłośnie za najba dziej oryginalne dzieło w teatrze 
brazylijskim na przestrzeni astat ich lat, podkreślając szczególnie 1 

ludowe źródła utworu, podniesionego do rangi ogólnoludzkiej alegorii. 
Suassuna dał nam dzieło o wartościach nieprzemijających - piszą 

, krytycy. Mówi się w recenzjach o „tchnieniu tragedii greckiej", 
o „claudelowskiej wizji świata", o bogactwie treści filozoficznych i spa

: łecznych utworu. 
z Kromki >>Dialogu<< 





pałająca siarka lub 
smoła. Piekło albo przepaść, 

gdzie dusze potępionych 
wieczne męki cierpią. Piekło, 

skryte mieszkania, gdzie dusze 
zatrzymane są, które niebieskiego 
dziedzictwa nie dostąpiły. Piekło, 
mieszkanie dla złych duchów 
zgotowane. W piekle zgrzytanie 
zębów, wieczne ciemności, nie
wytrwane męki, bez wszelkiej litości. 

Samuel Bogumił Lmde 

* 
Jak się kto przyłoży, to mu w piekle 
niezgorzej. 

z Księgi przysłów 

t 

Kto ścierwem żył na świecie k'woli ciału, 
Cudzy chleb jadł bez prace, bez słońca 
upału, 
Zostanie w piekle diabłu na wieki bigosem, 
Kiedy anioł otrąbi boży bankiet głosem. 

Waciaw Potocki 

* 
Granice nieba i piekła są płynne, ale 
zawsze przechodzą przez nas. 

Stanisław Jerzy Lec 








