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Zbigniew Mikołejko 

URIEL D~COSTA 
Przeklęty niech będzie w dzień i przekl ęły w nocy, przeklęły, gdy wstaje, i przeklęły, gdy się kła dzie , prze k lęły, 

gdy wychodzi z domu, i przeklęły, gdy doń wchodzi ... A was, któ rzy stoicie wiernie przy Panu - wszyscy dzisiaj żyw i -
ostrzegamy, ze me wolno nikomu s ię z nim porozumiewa{ ni ustnie, ni pisemnie, nie wolno mu wylwioduyi żadne j 
przysfogi an.i przebywać z nim pod jednym dachem, ani w odlegfofo mniejszej niż mery łokcie , nie wolno też niaego uytai, 
cokolwiek kiedy podyktowal lub napi sał wiosną ręką. 

Z cheremu rzuwnego 21 lipm 1656 przez żydowską gminę amsterdamską no Bomha de Spinozę. 

Nic nie zwiastowało tragedii, kiedy Uriel d'Arnsta (ok. 1585-1640) dostąpił przearchanielenia w sie rze imion. Kiedy przeszedł od 

jednego miana archonielskiego ku innemu i przełożył patronat Uriela nad patronat Gabriela. I wydawało się, że rytuały inkw izycyj 

nych prze słuchań i autos da fe ma już za sobq, że więcej nie pochwycą go w swe tryby. 

Arch angeliczna przebiera nka miała wszelkie znamiona i przemiany osobowości, i ideologicznej maskarady. Obie te transformacje 

są tu wszak nieod dzie lne: w judaizmie imię człowieka należy do jego najgłębszej istoty i zarazem manifestuje się w jego czynach. 

Najpierw w ięc trzeba przywołać s ymboliczną wykładnię rozdziału czwartego ks i ęgi Wyjścia, gdzie rzucona na ziemię laska Mojże 

sza zmienia się w węża , który staje się archaniołem Urielem, aspektem i poprzednikiem N ajwyższego, dźwigającym w strukturze zgło 

sek swego imienia imię Boga (El), który w tej postaci chce zabii Mojżesza (ponieważ zaniechał on znaku żydowskiej tożsamości i przy

mierza z Panem - ob rzezania swego syna), który pójdzie tedy nastę pnie wyzwolić Izraela z ziemi niewoli i poprowadzić go do Ziemi 

Obiecanej ... Nie chodzi więc tu tylko o to, że wąż zmienia skórę- akt symbolicznej transformacji schrystia nizowanego portugalskiego 

marrana Acosty w Żyda Acostę musiał być aktem zupełnym i sakralnym, nie zaś tyl ko nędzną imitacją gadzinowych przyzwyczajeń. Ale 

Uriel znaczy ponadto .św iatto Boga". I jego to imię, symbol świaMa Bożej nauki, wypisywano na amuletach pomocnych w zgłębianiu 

Tory, utożsamiając go niekiedy z Razielem, aniołem ujawniającym człowieko wi przyszłoś ć i Boskie tajemnice. Słowem , nie mogło być 

lepszego imienia dla żydowskiego młodzieńca, pogrążonego w leklurze Pis ma i odkrywającego na nowo swą to żsamość. 

Lecz przearchanielenie nie okazało się w końrn całkowite: pierwszy patron Acosty, archanioł Gabriel, Książę Ognia, trzymał bowiem 

także w g arści część jego losu. Choi byi może Acosto myślał o nim, trawiony upokorzeniem i chęcią zemsty, jo ko o tym, który zstępuje 

w blasku sądu , pośród płomieni Sodomy i Gomory, albo widział w nim tego, który spalił Świątynię , gdy Izraelici nie żałowali za swe 

grzechy- to pojaw ił się on w życiu byłego marrana w innej zupełnie roli. Tej, co sprawiło , że d'Arnsto wciąż musiał-nie zrażając się 

kolejnymi poparzeniami - wkładać rękę w ogień. Gabriel na leżał nadto do aniołów, którzy dawali obronę przed diabłami , między in 

nym i przed dybukiem: posiadali oni bowiem tajne skryptury (wywodzące się z pisma klinowego czy z archaicznych rękopisów hebraj

skic h), których li tery- nanoszone no amulety i inne przedmioty magiczne - miały często małe, podobne do oczu kółko . Wyrzeczenie 

się imienia Gabriela było więc rezygnacją z antydiabelskiej straży. A diabły, demony atakowały zewsząd: z mroku, z wody, z powiet

rza, z otwarte j przez zapomnienie świętej księgi. Dzieło apostaty, Abrahama Mearsa - The Book of Religion and Prayers of the Je ws 

(Lon dyn, 1738) - podoje, że złe duchy można było znaleźć w tumanach kurzu i w stosach śmieci . I że mogły skrzywdzić w ciemności, 

ole tylko wówczas, gdy ktoś był całkiem sam. 

Uriel Acosto byt przeklętnikiem z urodzenia. Był przecież marranem. A „marrana" to włośnie i „świnia", i „przeklęty". 

Los portugalskich marranów był zrazu lepszy od losu marranów h iszpońskich. Wprawdzie tuż po wygnaniu Żydów w 1497 roku król 

Manuel uznał , że wszyscy wyznawcy judaizmu, którym nie udało się opuścić kraju - a byto ich mnóstwo - są od tej chwili automatycz

nie ch rz eśc ijana mi. Jednak wkrótce, pod naciskiem papieża , przyslai na swoistą schizofrenię: w życiu publicznym marrani mieli wy

znawać Chrystusa i chodzić do kościołów (zaczęli oni także piastować urzędy państwowe i duchowne, posyłać dzieci do katolickich szkól, 

oddawać córki do klasztorów), w życ iu domowym mogli natomiast pra ktykować judaizm. Nienawiść wyznaniowa do nich było wówczas 

nien awiścią tłumów, nie za ś władzy: na przykład wielki pogram w Lizbonie w 1506 roku został surowo ukarany przez króla, który 

zezwolił także no swobodną emig ra cję marranów z Portugalii. Jednak już następca Manuelo, król Jon li, mimo licznych interwencji 

papieskich wprowadził In kwizycję i rozpoczął masowe prześladowania - oznaczało to stosy, więz ienie tysięcy ludzi i tok zwa ny znak 

hańby, ż ółt ą tatę na ubraniach wszystkich conversos. 

Owe prześladowan ia spowodowały, że do lali żydowski ch i marrańskich uchodź.ców z Hiszpanii dołączyła podobna fala z Portuga

lii: ograniczył ją dopiero, choć nie powstrzymał, fo rmalny zakaz emigrocjii z 1610 roku. Zwano ich „selordim" - od Sfarad, hebraj

skie j nazwy Hiszpa ni i. Gm iny tych sefardyjskich wygnańców powstały wkrótce także w Holandii i Niemczech. W Hamburgu owi , Portu

galczycy ' (w od różnie niu od pogardzanych, ubogich i nieokrzesanych Żydów aszkenazyjskich z Niemiec i Polski, zmuszonych do poby

tu w pobliskiej, należącej do duńskiego króla Al lanie) mogl i mieszkać w samym mieście, bogacić się i odgrywać istotną rolę w życiu go-



spoda rczym i u mysłowym . O . Portugałayków" homburskich, od 1612 roku zorganizowan ych w gm inę, oprze się więc najpierw w pierw

szej faz ie swej emigracji d'Acosta, nie zwracojqr uwogi na mizernych „Tudescos" {,,Niemców·, aszkenazyjczyków). 

Ten sefardyjski krqg jest bardzo istot nym tłem dram otu d' Acosty - gdyby jego losy rozgrywały się w środowisku Żydów aszkenaryjskich, 

sprawy potoayłyby si ę być może inoaej. Otóż gminy sefardyjskie, uważające się za arystokrację i używające specjalnego modl itewni ka 

n us a c h s fa r a d (styl sefardyjski ), pielęgnujące obyaaje Żydów h iszpańskich , strzeg ące aystości hebrajskiego języka li turgianego 

oraz potoanego ladino, odznaaały się fanatyz mem religijnym i poaąwszy od siedemnastego wieku stały s ię całkowicie skostniałą sektą. 
Od tego też aasu selardim tracili powoli prymat w świecie żydowskim na rzea aszkenazim, których obrządek i modlitewnik byty mniej 

sllywne i pesymistyane, a bardziej ludowe niż sefardyjsk ie. Różnice między sefardim a aszkenazim sprawiły, że z czasem powstały w wie

lu miastach - na przykład w Amsterdamie, głównej scenie dramatu Acosty - dwie odrębne gminy i dwie synagogi. Kuraowe przywiąza
nie sefardim do przeszłości spowodowało również, że w końcu rozwój myśli i wiary stał się wyłąanie udziałem aszkenazim. 

Niezrozumienie tego podziału - zatem z ależności losu Acosty od przekonań jednej tylko grupy Izraelitów, od norm i wyroków 

zamkniętego sekciarsfwa sefardyjskiego - legło u podstaw dramatu Uriel Acosto, n o pisanego w połowie dz i ewiętnastego wieku przez 

niemieckiego poetę, Karla Gutzkowa. Gutzkow bowiem, kie ru jąc się w tym ongiś popularnym ufworze antysemityzmem i ahisto rycz

ną, romantyczną religi ą ideału, apoteozował d'Acostę jako wyb i tn ą, osamotnioną jednostkę, którą przeciwstawia ł niskim i ogran iczo

nym przesądom nie tylko Żydów amsterda mskich, ale całego świato żydowskiego. Nadto przypadek Acosty był na swój sposób typowy 

dla sporego kręgu marrańskich idealistów, wykształconych w najlepszych un iwersytetach katolickich Hiszpanii i Portugalii, przejętych 
krytyanym duchem renesansu i racjonalizmu, zn ojących dobrze filozofię i nauki świeckie (zwłasma medycynę, prawo i astronomię), 
którym na wygnaniu przyszło się zderzyć ze sztywnymi przepisami Starego Zakonu . • Poprzednio katolicy bez wiary, obecn ie Żydz i bez 

wiedzy, a tylko z woli, a nieraz z przekory, sta li marran i między dwomo św iatopoglądami . U cieka jąc z piekła Inkwizycji wyobrażali so

bie żydostwo jako Eden, urządzony ściśle podług norm biblijnych. Jakże wielkie było ich rozcza rowanie, gdy w miejscu żydosfwa biblij

nego znaleź l i żydostwo rob in iane z wie l ką i lością na kazów i zakazów, tak trudnych do spełnie n ia " 1J. To zderzenie poglądów, jak świa d
czą o tym represje amsterda mskiej gminy wobec Barucha de Spinozy (1632-1677) i jego przyjaciela Juana de Prado w 1656 roku, by

ło niezwyk le silne jeszcze w pokoleniu następnym - synów marrańskich, wykształco nych j uż w słynn ej amsterdamskie j akademii Tal

mud-Torze i konta kt ujących się często z radyka lnymi antyklerykałam i wśród gojów. 

11 Majer Bałaban , Historio i literatura żydowska, t. 3, Ossolineum, Lwów 1925. 

Przypadek d'Acosty rozważać więc nal eży w kontekści e szerszego zjawiska, mianowicie holenderskiego libertynizmu o erazmiań

skiej tradycj i. . Nazwa - pisze Paul Zumthor - jest niejasna : libertynizm nie miał nigdy swojego dogmatu. Zawierał on w sobie szero

ki wachla rz postaw u mysłowych, od Heptycyzmu filozoficznego do uczuciowego odrzucania wszelkiej nietolerancji. Libertyni (jest to je

dyna ich cecho wspólna) reprezentują w stosunku do Kościoła opozycję humonislyczną, która pod postacią krytyki rozumowej lub też 

zwyczajnej reakcj i uczuciowej przejawia się zarówno w łanie Kościoła , jak i poza nim.[ ... ] Ale reprezentuje jq bardzo nieznaczna mniej

szoś ć, bezsilna wo bec po wszechnej tendencji, która[ .. . ] usztywnia strukturę społeczną i potęguje ciasnotę umysłów." 2J 

Owo . bezbożna rebelio rozumu" opanowało zresztą nie tylko Niderlandy, ale także Francję i Italię . Pisał Daniel-Rops: „Miola ona 

swoich gwałtowników i fana tyków: Etienne Dole! i jego małe kółko skupione przy drukarni «G ryphe» w Lyonie, skqd wychodziło tyle po

dejrzanych ks iążek; malowniczy Cygan Gerolamo Cardano, który astrologią objaśniał tajemni[ę Wcielenia i sam deklorowol się jako «pod

stępny i zazdrosny potwarrn relig ii»; były karmelita Vanini , który ośmielal si ę traktować Chrystusa jako oszusta, o jego cuda jako ku

gl arskie sztuczki; poeto epiku rejski Theophile de Viou, sceptyk kompletny, który nie wierzył oni w Boga, oni w diabła, lecz tylko w na

miętnośc i. " 3) Zarazem owemu l ibertyńsk iemu buntowi racjonalistów towarzyszył 1ego kryzys: czas rozkwitu łączył się tu bowiem ze szcze

gólnym nasileniem represji. Nie tylko więc no libertyńskich Żydów, jak d'Acosta, sypały się przekleństwa i srogie kary. W tym samym cza

sie nea polita ńska Inkw izycja dręa~a torturami - trzymonegoo przez lota w więzieniu i w końcu uznanego za obłąkanego - domini

kan ina To mmoso Campanell ę , autora Miasto Słońca. Wcześni e j , w 1600 roku, spalony został w Rzymie Giordano Bruno, a w 1617 roku 

po raz pierwszy oskarżono Gali leusza o herezję. ,,W 161 9 parlament Tuluzy skazał na śmierć Vaniniego. W 1622 roku spalono na stosie 

w Paryż u niejakiego Fontaniera, wędrow nika, który dotarł aż do Konstantynopola, pod zarzutem nauczania jakiejś okultystycznej czy 

mistyanej doktryn y, którą trudno zidentyfi kować. W 1624 roku parlament Pa ryża zabronił nauczania nowych doktryn .. W 1623 roku 

oskarżono Theophile'o de Viou o ateizm, a w 1625 roku skazano go no wygnanie.' 41 

Pozornie w Niderlondach tryu mfowało wolność i tolerancja, swobodna współobecność różnych wyznań i światopoglądów. Jednok władze 

prześladowały, zwłaszcza w latach 1620-1621 , orminian, odstępców od oficjalnego Kościoła kalwińskiego (ich przywódca, Oldenbornevelt, 

wraz z wieloma innymi poniósł śmierć z ręki kato), a wewn ątrz każdego z wyznań jego zwierzchnicy tropili i karali rozmaite „zbłąkane owiecz

ki". Zwalczano też skra jne prze jawy niewiary: w 1642 roku w Amsterdamie wtrqrnno do więzienia - ro prawdo tylko no siedem miesięcy 

- Franciscusa van den Meurs, któ ry nie wierzył w nieśmiertelność duszy (podobnie jak d'Acosto) i odrzucał boskość Chrystusa. 

11 Pa ul Zumthor, Życie codzienne w Holandii w rzasorh Rembrandta, Państwowy lnsty1ut Wydawniczy, Warszawa 1965. 
Jl Daniel-Rops, l 'fg/ise des temps dassiques, t, 1, Paris 1958. 
•I John Stevenson Spink, libertynizm francuski od Gassendiego do Vo/taire 'a, Książka i Wiedza, Warszawa 1974. 



Uriel Acosta był zatem przeklętnikiem typowym. Dlatego, wedle reguł wszelkiej prawowierności żydowskiej swego czasu, setnie za

prawionej przesądami i żywiołowym mistycyzmem, musiał - w życiu po życiu - jako dybuk - gadać z rozmaitych przedmiotów, a mo

że i ze świątobliwych gąb. Wymagała tego od niego ideo wędrówki dusz - g i Ig u I n es z o mor - wnikliwie oprocowona przez 

Kabałę. I wypraktykowano przez takich mędrców jak sam Izaak Luria {1543-1572), słynny kabalista oraz niewątpliwe wcielenie Mo j

żesza i Mesjasza, który wyzwalał dybuki z różnych oko l iczności - choćby z kamienia. 

Koncepcja wędrówki dusz - ponownego, pośmiertnego wcielenia się duszy w inny kształt (postać ludzką, zwierzęcą /ub przedmiot)_ trafrla 

do judaizmu za pośrednictwem karaitów, lea żydowscy uaeni uznali ją za obcą ortodoksji. Pomimo to zagarnął ją żydowski mistycyzm. Wedle 

niej zatem dobre uaynki prowadziły do odrodzenia się w postaci ludzkiej, złe skazywały duszę na pobyt w innym tworze. Podaas swej węd
rówki dusza mogło także stopniowo s ię doskonaliL Mistyk, święty mąż, bool szern - na przykład Lurio _ potrafił z jednego spojrzenia na ayjeś 
aoło odgadnąć, w jakim stadium reinkarnacyjnego doskonalenia się on znajduje. Lurio nouaoł także, że podaas emo nocji świata z istoty bo

skie j niektóre noaynia z Boskim światłem popękały, o iskry owej światłości uwięzły w skorupach kelippot. Na alowieku spoczywa nakaz uwol

nienia tych iskier, oby mogły powrócić do Boga. Ero mesjańska nadejdzie, gdy tako restytucja {tikkun) dobiegnie końca. Każdy człowiek ma w niej 

do odegrania jakąś rolę, a dzięki wędrówce dusz ze swego zadania może wywiązać się nie tylko w ciągu jednego życia. Czyha nań jednak wie

le niebezpieaeństw, ponieważ wskutek skuraenio się Boga w głąb siebie (cimcurn), n iezbędnego do powstania aegokolwiek innego poza Nim 

samym, narodziła się Sitra Achora, zła, Ciemno Strono. Tu wiośn ie jest miejsce dla dybuka. Dybuk (ayli hebrajski „di buk", „aepiojący się") to 

złośliwy duch, który wiąże się z żyjącymi, przejmując ich osobowość. Dybuk b~ jednym z diabłów, tok bo rdzo rozmnożonych w folklorze getto 

(różnily się one bardzo między sobą, ale według Izaaka z Akry wszystkie nie miały kciuków}. Ściślej , b~ ludową mutacją złych, nieaystych du

chów, zwanych w Talmudzie „ruach tezazit". Dybuk to „noga dusza', nie mogąca zaznać spoaynku lub reinkarnacji, która musi znaleźć ~obie 
ciało już zajęte, lea przez swój grzech podatne no tę inwazję. Dybuk gadał ustami swej ofiary nowym głosem, powodując jednoaeśnie zmia

nę osobowości . Można wypędzić go b~o egzorcyzmami: wtedy opuszaał ciało przez mały palec u nogi, lea najpierw należało go nakłonić do 

zdradzenia swej tożsamości, a także przeprowadzić tikkun, aby dybuk znalazł spokój, bo inaaej znowu w kogoś wlezie. 

Jaki b~ jednak los d'Acosty i jak przemówił z niega dybuk niedowiarstwa? 

Rodzina d'Acasta (zgodnie z liberalną ortografią tamtej epoki zwano także Da Costa, Docosta, da Costa lub po prostu Acosta}, zło
żona z matki i pięciu synów, należała wfośnie do tych arystokratyanych rodzin marrańskich, które jakoś wydostały się z rąk portugal

skiej Inkwizycji. Urodzony w Oparto Gabriel b~ z owych synów najstarszy. Za młodu kształcił się on w szkołach jezuickich, 0 w lotach 

1604-1609 stu diował na uniwersytecie w Coimbrze teologię i prawo. Sprawował takie urząd kościelny, to znaczy był skarbnikiem jed

nej z kolegiat tego miasta. Czuł jednak niechęć do katolickiej teologii i praktyki kościelnej i oddawał się głębokim studiom nad Bibl i ą 

Pod wpływem owej lektury i przemyśleń postanow ił powrócić do judaizmu, a Io znoa~o porzucenie studiów, stanowiska i religii oraz 

wyjazd z Portugalii. Nie było to jednak łatwe - wszak marranów obowiązywał zakaz emigracji. Acosta potrafił sobie jednak z nim po

radzić i osi adł w Hamburgu, gdzie rozpoaął nowe życie: wstąpił do gminy żydowskiej, ożen ił się z Żydówką i kup ił dom. 

Wkrótce jednak zaczął występować z niepokojącymi tezami, między innymi poddającym i w wątp l iwość n ieśmiertelność duszy ludzkiej 

i zmartwychwstanie, które skojarzono naiwnie z pog lądami saduceuszy i karaickich odszaepieńców. N i kła gmina hamburska nie miało 

pośród siebie uaonych autorytetów. Zwróciła się więc w roku 1616 do kilku poważnych osób z Wenecji o pouaenie, jak ma postąp ić w te j 

sprawie. W odpowiedzi rabin wenecki Leone de Modena (l 571-1648) w rozprawie Tarcza i puklerz zaatakował poglądy Acosty. Mode

na nie wymienił wprawdzie nazwisko przeciwnika, lea surowo potępił .kacerza i odstępcę" i zagroził mu klątwą: ,Jeśl i się len karaito 

lub saduceusz zadowoli moją odprawą i zaprzestanie dalej głosić swoje herezje, wówaos dobrze mu będzie, w przeciwnym razie spad

nie nań klątwa, która już obowiązuje od dnia dzisiejszego". Jednak jakby zaraził s ię pog lądam i zwalczonego heretyka ... 

Bo no pewno w Modenie siedział także dybuk. Modena - postać renesansowa, barwna i twórcza, cynik i osobnik o rozległej wiedzy 

i erudycji - był oto takim przedziwnym reprezentantem ortodoksji, co przez całe swe życie buntował się przeciwko zasadom swej reli

gii, a zwłaszaa przeciwko tradycji Talmudu i Kabały. Zwykł więc dzia łać tak, jakby s i edzi ały w nim dwie skrajnie przeciwstawne oso

by, i pisywać swe proce jednoaeśnie w obronie jakiegoś przedmiotu i przeciw niemu. Spłodził zatem w młodości rozprawkę przeciwko 

grze w karty, choć sarn był nałogowym hazardzistą, który zgrał się do ostatka i skończ~ w biedzie. Następnie, j uż jako rabin wenecki, 

chcąc podl i zać s ię starszym gminy, napisał rzea przeciw Kabale oraz wędrówce dusz - o zarazem zabawiał się w znachora, zażegny

wał różne choroby duszy i ciała i wydał zbiór recept z tego zakresu. Jedną z rozpraw podzielił na dwie aęści : w pierwszej {Głos głup

ca) pnedstowił atak j ak i egoś wyimaginowanego niedowiarka na żydostwo i jego instytucje; w drugiej (Ryk lwa) próbował zbić jego 

zarzuty we własnym imieniu. ,Lea podaas gdy wywody niedowiarka - pisze cytowany j uż Majer Bałaban - oparte no dziełach na j

skrajniejszych wrogów żydostwa , tryskają jodem n ienawiści ku wszystkiem, co jest najświętszern dla tradycyjnego żydostwa, «ryk Iwo» 

jest cichy, a obrona blado i molo przekonywa jąca ." Do pewnego momentu dybuk n ie b~ jednak groźny: Modena potrafił udawać or

todoksę i nie publikował swych dzi eł. Ale wreszcie zły duch wziął górę: włosko książka Modeny o obrządkach i obserwancji żydowskiej, 

nie stroniąca od szyderstw na temat uświęconych obyczajów, wywołała skandal i zmien iła przyjazny stosunek gminy do autora. 



D'Acosto nie uląkł się gróźb Modeny i dolej uczył swoich zasad, o wówczas - był rok 1618 - rabinat wenecki, o za nim gmino homburska 

rzuciły nań klątwę. D'Acosto zwinął zolem dom i interesy w Homburgu i wraz z rodziną przeniósł się do Amsterdamu, wchodząc wnet do miej

scowej elity marrańskiej, tworzonej między innymi przez rodziny d 'Aąuilor, de Borios, de Castro, de Spinozo (dziad i ojciec Barucha). 

W siedemnastym wieku Amslerdam stał się głównym ośrodkiem żydostwo na Zachodzie: pad koniec stulecia mieszkało już tutaj ponad 

dwadzieścia tysięcy wyznawców judaizmu. Żydzi żyli w jednej dzielnicy miasta, która jednak nie było gettem, a zapełniały ją zarówno nędz

ne sklepiki drobnych rzemieślników i handlarzy starzyzną, jak piekne, luksusowe damy. Żydów odsunięta wprawdzie od praw obywatelskich, 

od urzędów publicznych i gildii, jednak mogli prowadzić swobodne życie religijne, inleleklualne i i gospodarcze, trudniąc się zwłaszcza han

dlem. Niektórzy z nich dorobili się wspaniałych fortun i doszli do wielkiego znaczenia. Sefardyjczycy, liberalnie przyjęci pod koniec wieku szes

nastego, zdołali już około 1600 roku oponować wiele ważnych dziedzin eksportu. Byli też tok potężni , że - nie pytajqc o pozwolenie władz, 

które potem uznały fakty dokonane - mogli już w roku 1598 wybudować sobie no gruntach miejskich pierwszą synagogę Beil Jakob (Dom 

Jakuba), o w lotach 1608-1612 drugq, wielką, zwaną Newe Szolom-Nwei Szalom. Jednak ich wpływu na gospodarkę mias

ta nie należy przeceniać : w 1631 roku wśród półtora tysiąca znaczniejszych podatników Amsterdamu była ledwie sześciu Żydów. 

W Amsterdamie - spodziewając się po miejscowym środowisku żydowskim tolerancji i otwartości wobec nowych idei , choćby były one 

nowel wolnomyślicielskie - Acosta ponownie jednak natknął się no tradycjonalistów, w obawie przed rozłamami pilniej strzegących 

form niż treści wiary. Gmina sefardyjska, szumnie nazywająca się „Nowq Jerozolimą" , takiego rozłamu włosnie zresztą doświadczała : 

sprowokował go ortodoksyjny rabin Izaak Uriel, który odstąpił od liberalnych zasad swych poprzedników i potępił mieszanie się śro 

dowisk, obyczajów i przekonań chrześcijańskich z żydowskimi - w rezultacie część sefordim ulworzyło odrębną wspólnotę i synagogę, 
co utrzymało się oż do 1639 roku. 

Zolem za głoszenie herezji powtórnie - w 1625 roku - rzucono na d'Acoslę cherem (klątwę) i wykluczono go ze wspólnoty Izraela; jego 

matko i bracia otrzymali nakaz opuszczenia wyklętego. W rezultacie d' Acostę odstąpili znajomi i krewni, o nowel dwaj z aterech braci. Osa

motnienie nie trwożyło go jednak: co więcej , postanowił bronić swych fez drukiem i wydać dzieło o sprzecznościach między żydostwem rabinicz

nym o Biblią. Doniesiona o tym gminie i lekarz Samuel do Silvo ogłosił po portugalsku rozprawę o nieśmiertelności duszy, „oby wykazać nie

uctwo pewnego przeciwnika, który w swoim szale wyszukuje w Biblii rozmaite błędy ". W odpowiedzi d'Acoslo wydrukował swą obronę zatytu

łowaną Próba tradycji faryzejskiej w porównaniu z Prawem pisanem, a zarazem odpowiedź na oszaerstwa Samuela da Silva. Wywołało to no-

wq burzę, o rabinat amsterdamski doniósi w1odzom świe[kim, że d' Acosto obrożo nie tylko religię żydowską, ole także chrześcijańską, i zażą

dał wydolenia go z miasto. Rodo miejsko uwięziło d'Acostę i skazało jego pismo no spalenie, jego samego zaś no g rzywnę i banicję. 

D'Acosto mus i ał więc opuścić dom, majątek i braci i pójść no wygnanie, w którym towarzyszyło mu jedynie storo motka (żonę stra

cił już dawno). Leu gniew rabinów spadł także i no matkę heretyka: najpierw przesiana jej o strzeżenie , a następnie rzucono i no nią 

klątwę. Ale i to nie było skuteczna: zaczęto więc jej grozić, że po śmierci nie zostanie pochowano na cmentarzu żydowskim. (Na wia

sem mówiąc, cmentarz sefardyjczyków amsterdamskich w Onderkerk, zolożony w 1614 roku, powstał pod wyraźnym ciśnieniem kultu

ry gojów: nagrobki leżą tu poziomo, o wyryto no nich - wbrew zakazowi Pismo - sceny figuralne.) Nie przeraziło to wcale staruszki, 

sam zaś Acosta uległ dopiero po dziesięciu lotach, strudzony żydem i samotnością. Podpisał zatem oświadczenie - jeden z jego bra

tanków pośredniczył w te j sprawie - że cofa wszystkie swe pogl ądy sprzeczne z judo izmem i przyrzeka stosować się do jego przepisów. 

Zdjęto więc z niego k l ątwę i powitano uroczyście w Synagodze. 

Naprzeciwko wieży Monte lboan wznosiła się wielka syn agoga, zbudowana na wzór świątyni Salomona i utrzymano w jej propor

cjach, wedle rekonstrukc ji w Leon ; był to prostokątny budynek z polrójnq nowq, aloczony trybunami. Podczas sobotnich nabożeństw, 

począwszy od godziny ósmej ran o, Moczyło się lam pięć do sześciu tysi ęcy ludzi. W tej włośnie synagodze zebrało się gmino, o d'Acosla 

odczytał spis swych grzechów, po czym rozebrał się do pasa i otrzymał lrzydzieści dziewię ć razów. Potem położył się no progu synago

gi, a wszyscy wycho dzący przesz li po nim. 

Niebawem jednak zn"owu zaczął naruszać owe reguły i głosić heretyckie idee. I powtórna klątwo rabinów sp adła na niego niezwłocz

nie. Ponown ie opuściła go też rodzino i porzuciło normzona. W takim opuszczeniu, „szczwany zewsząd, jak dziki zwierz", wytrwał 

d'Acosta siedem lal. Samotny i załamany, postanowił wremie ostatecznie pojednać się z Synagogą. Tym razem wszakże nie zadowo

lono się pisemną obietni[ą. 

Poniżenia takiego d'Acosto nie mógł znieść. Uznoi członków gminy za wrogów i zamknął si ę w domu, gdzie w akcie zemsty jął spi

sywać swe życie, oska rża j ąc rabinów o n i etoleranc j ę i przedstawiając swq mękę. Kiedy dzieło uko ńczył, dodał doń straszliwą w wymo

wie martwą naturę. Oto któregoś dnia sasiadów jego przeraził huk wystrzału: wbiegli do pokoju, gdzie leżały zwłoki d' Acosty, o obok 

nich dymiqcy pistolet i rękopis autobiografii Exemplum humanae vitae. 

Zbigniew Mikołe;ko 

Przedruk z . Dialogu" nr IO, 1995 r. 



Reżyseria - Wiesław Hołdys 

Scenografia - ] anusz Tartyllo 

Efekty dźwiękowe - Małgorzata Teteruk 
Maurycy ]. Kin 





LIDIA AMEJKO {ur. w 1955 r. ) - autorka. Studiowa ła medycynę i fi l ozofię , ale u k oń 
czyła kulturozn awstwo . Jest teo retyk iem kul tury, z dyp lomem Uniwersytetu Wrocławsk i ego . 

Zadeb i utowa ł a w 1987 roku w taj emniczych okolicznośc i ach , w które zam ieszane zosta ł y 

zaśw i aty. Ki edy w 1986 roku dotarł a do niej w i a d omość o śm i e rc i Jorge·a Lui sa Borgesa, 
postac i niezwyk le ważnej w jej życ iu, p rzypom ni ała sobie hi s t o r i ę człow i eku , który dop isy
wa ł różnym auto rom dalszy c i ąg ich książek . Była przekona na, że tę opow i eść stw orzył Bor
ges, ale próby odna lezienia jej nie przyniosły żad nego rezu lta tu. Postanow i ła sa ma nap i sa ć 

opowiadan ie o .. dop eł ni aczu", czł owieku two rzącym apo kkryfy, któ re 
trudno o ddz i elić od tekstów autentycznych. „ M i sj ę Oscara Ll enor" 

opu b li kowa ł m i esięczn i k .. Odra ", opatruj ą c j ą „ . nazwiski em ar
gentyńs ki ego pi sarza. Jej k o l ejn ą p róbą l i te racką, podjętą 

z myśl ą o konkursie, było s ł uc howisk o „Gdy rozum śp i 

- włącza się auto matyczna sekreta rka" [ 1993) . Nagro 
dy nie otrzyma ła, ale tekst opub l ikował „D ialog", dz i ę

ki cze mu pows t ały j u ż cztery jego rea li zacje: w Pro
gramie lll PR, Radiu Bis oraz stacj ach radiowych ze 
Stuttga rtu i Zagrzebia. W 1996 ro ku Amerykanie 
przyznali j ej stypendi um Iowa Un iversi ty, które za
owocowało powstaniem sztu ki „Farrago" {prapre
mie ra w Tea trze im. W. Bogus
ia wskiego w Ka liszu - 1998). „Dialog" d rukowa ł 

ta k że dwie inne j ej sz tuk i: „ Męka Pańsk a w bute l
ce" (1 995) i „Dwadrzewko" { 1996). 

WIESŁAW HOŁDYS (ur. w 1958 r.J - reżyser. Pochodzi z Cie
szyna , mi eszka w Krakowie. Kontakt z tea trem nawiąza ł jako dziecko po
przez występy w pro wadzonym przez Jana Cieś l a ra teatrze lalek „Skrzat
ki cieszyńsk i e·· ( między innymi ro la Liska Przec hery). Absolwent teatro lo
gii na Un iwersytecie J agie ll ońsk im i Wydzia łu Reżyserii Dramatu PWST 
w Krakowie. Dz i a łał w amatorskim i studenckim ruchu teatralnym. Od J 988 
pracuje j ako reżyser w teatrach zawodowych, gdzie z re ali zowa ł do tej po
ry k il k anaście spektakli , w większości w oparciu o autorskie SC'enariusze in
spirowane lite ratu rą m. in . rosyj ską [Gogol), n i emi ecką (Kafka) , fra ncuską 
(nadreali zm) oraz ś redniowi eczną („Mirakle") i sow i zd rz a l ską ( „Św i a t na 
opak") oraz twó rczośc i ą Bruno na Schul za („Sanatorium pod K l epsydrą "). 

Reżyserował przedstaw ienia muzyczne (.,Weill" - Brecht), jak i spektakle dl a 
dzieci. Pracuje t akże dla Teatru TV („ Pa n Huczek" wg Han n u Makeli ). Pro 

j ektowa ł również scen ogra fi ę do wł asnych spektakli. Przez rok był dyrektorem teatru w Tarnowie. Czło 
nek międzynarodowej orga nizacji sztuki dla dziec i i młodzieży EU NET ART. Założycie l Stowarzysze
nia Teatr Mumerus w Krakowie. Laureat Opolsk ich Kon frontacj i Tea tra lnych - Klasyka Polska· 96 
- nagrodzony za scena riusz i i nscenizacj ę „Rozmowy Mistrza Pol ikarp a ze Śmi erc i ą" w tarnowskim 
Teatrze im. L. Solskiego . .. Męka Pańska w butelce" to j ego druga rea li zacj a w Teatrze im. Jana Kocha
nows ki ego w Opolu ; w styczn iu 1997 odbyła si ę premiera .. Baroku" - spektak lu na motywach polskiej 
litera tu ry i sztuk i XVI! i XVlll w. 

JANUSZ TARTYŁŁO - {ur. w 1930 r. ). Absolwent Wydz i ał u Scenogra fi i w Akademii Sztuk 
P i ęknych w Warszawie (absolutorium w 1953 - scenogra fi a do baletu L. Różyck i ego ,.Pan Twa rdow
ski" w choreogra fi i J. Jarzynówny; dyplom w 1956 pod kierunkiem prof. Wł. Daszewskiego - ,.Nie igra 

s i ę z miłośc i ą " A. De Musseta). Jest autorem ponad 200 scenografi i na sce
nach polskich oraz kilku za granicą. Wyreżyserował 48 spektak li {w tym 6 
sztuk własnego autorstwa) oraz szereg adaptacj i. Najważniejsze rea liza cje 
scenogra ficzne : „Śmierć gubernatora·· L. Kruczkowskigo i „Skandal w Hel
lbergu" J. Broszkiewicza w reż . Kazi mierza Kutza. Laureat nagród krajo
wych i zagran icznych („Wariatka z Chaillot'· i .Biena le" w Paryżu) . Ma na 
swym koncie wiele ról akto rski ch. Po raz dzi es i ąty stworzył sce nografi ę do 
spektaklu reżyserowanego przez Wiesł awa Hołdysa . W przedstawien iu 
pt. „Ja trzymam, ty trzymasz - ona spada" swojego autorstwa wyreżyse

rowa nym przez B. Litwiń ca w 1993 roku we Wrocławi u jedną z głównych 
ról ogrywał Waldemar Kotas, kreuj ący w „ Męce Pańsk i ej w butelce'" Lidii 
Amejko ro l ę Uriela da Costy. 



• 
„ UROKI ZYCIA, Moja trzyletn ia podróż wraz z 1eatrem im. Jana Kocha nowskiego w O polu dobi ega ko11-

ca. Mówi Baudelaire: ,,i\1iałem dziś w marzeniu, trzy domy. Po co zmuszać moje c i ało do zmia
ny miejsca, sko ro moja dusza podróżuje z tak<l łatwością?" 

Dziękuję całemu zespołowi aktorów, dzięki któremu mogl iśmy zrealizować tyle niezwyczaj
nych pomysłów, wprowadzić na scenę teksty tylu wybitnych autorów. 

Według obowiązku alfabetycznego dziękuj ę: 

Małgorzacie Andrzejak- za siłę obecności ; Zosi Bielewicz - za zjawiskowość; Oli Cwen 
- za wrażliwą i czułą duszę; Joasi Jędrejek - za uwodzenie i niezm i erność; Arlecie Los - za 
śnienie na jawie; Grażynce Misiorowskiej - za Mańkę, która mówi „oddycham"; Marioli 
Orlowskiej - za twórczą ci erp]jwość; Eli Piwek - za obłęd w oczach i za kreacje równi eż na 
bankietach; Judycie Paradzińskiej - za frenetyczność, jakże uroczą, dyskretną ; Grażynce 
Rogowskiej - za nadmiar dyplomów; Beatce Wnęk-Malec - za sz l achetność i pracowitość ; 

Ewie Wyszomirskiej - za to, że ukradła serce reżyserowi Galosowi; Mirkowi Bednarkowi 
- za pragnienie; Andrzejowi Czernikowi - bo pracuje jak tytan i sprawia mu to ra dość; 

Jackowi Dzisiewiczowi - bo nigdy o nic nie prosił i ma ochotę na wszystko; Olkowi 
Gierszaninowi - bo wzmacniał swoim pięknym głosem irn1e słabe głosy; Andrzejkowi 
Jakubczykowi - za ta11ce na desce i ulayty smutek; Zdzisiowi Łęckiemu - za drapani e s i ę 
w brodę jak Golo; Waldkowi Kotasowi - za podskakiwanie na scenie w rolach; Leszkowi 
Malcowi - bo jest poetą; Grzesiowi Minkiewiczowi - bo się rzadko śmi eje; Maćkowi 
Orlowskiemu - bo będzie reżyserem; Michałowi Świtale - za stanowczość w przytomnoś
ci; Bogusiowi Zielińskiemu - bo go widzę raz na pół roku. 

Dzi ękuję Mirkowi Połatyńskiemu, gdyż przeciera niemieckie szlaki, a Sławkowi 
Federowiczowi, bo n amieszał nam tyle sukcesów aktorskich, że aż musiał odejść. 

Ogromne wyrazy szacunku należą się naszym reżyserom - potajemnym poszukiwaczom ni e
zwykłych wrażei1: 

Tomkowi Obarze - za wyegzekwowanie od teatru Jodówki ; Wiesiowi Hołdysowi - za 
wieczność odczytaną w zerokich gestach; Krzysiowi Galosowi - za spójność i aktorstwo; 
Bartkowi Wyszomirskiemu - za powrót do źródeł . I in nym, i innym ... 

Zwłaszcza Natalii Ringler, za to, że najl epiej naśladowab różne zwierzątb. 



Scenografom i kompozytorom nie clz i ęb.'Uję, gdyż nie podoba mi się ich skuteczność, ta lent, 
dzikość charakteru. Ale mimo to doceniam ich i polecam ich usługi . 

Czym byłoby nasze życi e, gdyby nie uroda i kompetencja: 

Kasi Branickiej - mojej prawej ręki; Justysi Bartman - diabolicznego inspicjenta; Halinki 
Fleger - wybitnego grafika; CecyliiJacewskiej - czadowej dziewczyny; Grażynki Szewczuk 
- cierpliwej redaktorki; Donaty Stefanowskiej - sfinksa komputerowego; Beaty Zaborek -
fascynatki film ów i bankietów; Teresy Zielińskiej - groźnej damy polskiej inspicjentury. 

Tę orkiestrę moich pięknych i profesjonalJ1ych pomocników odwiedza niekiedy Tomek 
Krzemiński, dyrygent festiwa lowego sygnału . 

Wyjątkowe „dzięki" kieruję pod adresem naszego wystrzał-owego „Techno" - czyli ze po
łu specj alizującego się w animacji i pomrukach 

w składzie : Jarek Piechowiak - kierownik zespołu, opanował większość instrumentariwn; 
Witek Janiszewski - montuje i rozmontowuje, mistrz montażu : Staszek Kraska- rozmontowu
je i montuje, arcymistrz demontażu;Jerzy Kowalewski - klasyk zespołu techno, nie ma w nim cza
du, ale ma olej; Mirek Oziębłowski - głos niepiskliwy, dusza collage'owa; Rysio Balcer - król 
niskich tonów, ma kota na ptmkcie dyskotek; Grzegorz Guzik - duża sztuka, burczy chociaż wszed1-
sn·onny; Grzegorz Cwalina - twórca błysków, kolorysta sceny; Kaziu Marosz - Ś\vietny „aneg
dociarz", nie znosi związków głupoty z zawodem; DanielJaskuła -dobrze czuje klawisze; Joachim 
Bryla - upina tkaniny w b.'\Viaruszki; Kasia Borkowska - czołowa solistka, cudowna; Kaziu 
Birecki - mistrz igły męskiej, robi tylko po swojemu; Barbara Birecka- magazynierka plotek i spo
kojna marzycielka; Jaromin Capiga - twórca papierowych formularzy; Basia Cegielska- kocha 
puszczać latawce, złota rączka; Boguś Czarny - biały anioł wyklejmua; Irena Grand - kroi co 
inni uszyją, Teresa Kawa - spokojna krawcowa; Basia Kowzan - fan tazyjna fryzjerka; Basia 
l.auer- biuro reJ...\\~zytów znalezionyd1; Krystyna Marosz - od lat wysłudmje anegdot; Stanisława 
Mazur - pie lęgnuje zasoby Teatru; Helmut Piechaczek - kra\.\~ec dopracowany, Szymon 
Polek- krawiec poszukiwany; Maria Rus - krawcowa ulotna; Zbigniew Rudawy - ślusarz stule
cia; Bernard Szolc - stolarz nie do podważenia; Maria Wa.tras-wielka osobowość zza kulis; Olek 
Wolański - czy isniieje?; Pawd Stelmach - Paweł serce; Henryk Urbanek - stolarz poszukują
cy;Jola Kułakowska - poetka sztychów;] ózef Mazur - modelacja snu;J anusz Kaźmierski - przy
pisany światłu; Gosia Grubizna - maluje cudze rojenia; Józef Olejnik - kloszard od Ś\~atła; 
Witek Prokopowicz - uciekł z piękną nieznajomą; Leszek Kuzdrowski - kierowca wyścigowy. 

Jak wi ęc widać nasz zespól TECHNO li czy aż 40 osób, których występy są sugestywne i 11.ic
marudne. Życzę im wielu u·as objazdowych i koncern1 na dachu Kochanowskiego. 

Nasz „statek su·aceńców" nigdzie by nie ruszył gdyby nie dzi ałał zespół Głównego 1echa
nika w składzie: 

Irek Podhalański - Żyd z \Vesela; Gerard Damaszek - konserwator country; Andrzej 
Trosiak - Latający Hollender. 

A teraz wierszyk dla BO-W-u: 
W akwarium pływa - Obsługa Widza: 
Alina Wójcik ma wielki punkcik 
Maria Więcek ma wiel ki e serce 
a Maria Czerwińska ni e pije wińska 
Przepływ widza nie wyszydza: 
Kasia Albekier 
Ilona Kossowska 
Agnieszka Buczkowska. 

Internetem finm1SOWVJn Teatru steruje Urszula Całka, a pomagają jej w tym Anna Czerwińska, 
Emilia Krobicka, Boiusława Lipka, Irena Środa, Urszula Żołnierkiewicz i Ilona Rem. 

Dziękuję \Vam, miłe Panie 1 

Spore ukłony na leżą się Joannie Makochon za wspomaganie pracowników i za umiłowa
nie kotów.Jak mawia przysłowie: „Chi11czyq1 wi dzą godzinę w oczach kotów", a nasi pracow
nicy w oczach pani kadrowej. 

W związku z nienaga n ną służbą podnoszę do stopni a generałów ppoż i bh p: 
Tadeusza Jastrowicza w miejscu; Stanisława Juszko też w miejsc u; Stanisława 
Romanowskiego w dwóch miejscach. SALUT! 

Nie uchodzili byśmy wśród teatrów za ogób1opolskich czyściochów, gdyby nie działalność 
naszych specjal istów gospodarczych. 

Absolutne podzi ękowania za ciężką i mało docenianą pracę należą się następującym paniom: 
Dorota Basińska, Jadwiga Niestrój, Irena Ignatowicz, Maria Konieczko, Magdalena 
Knosala, Irena Makiewicz, Maria Marszałek, Jolanta Mazepka-świe01y kierow11ik, Teresa 
Kwiatkowska, Stanisława Stasiak, Wiesława Filipiak, Róża Panek, Jadwiga Sokołowska 



oraz równie pracowitym panom: 
Ginter Olswk, Włodzimierz; Kot, Jerzy Balaryn, Władysław Kraus, Marek Czajkowski, 

Andrzej Libront - dyrektor w sranie spoczynku, Jerzy Pasiński, Tadeusz Repak. 
Czas teraz na najważniejsze podzi ękowania . Na l eżą się one środowisku widzów z Opola , 

naszym miłośnikom, ale i niekiedy prześmiewcom. 
vVyjątkową li tość okazali nam dzie1rnikarze, krytycy i media zawsze życzl iwi i subtelni. 
Objada liśmy s i ę na bankietach dzi ęki sponsorom, podróżowal iśmy dzi ęki milionerom, a po

maga li nam wszyscy dobrym słowem. 
N adzwyczajne uzna nie i :ncncja na l eżą s i ę wojewodzie Ryszardowi Zembaczyńskiemu 

za oka za ną nam wszech stron ną pomoc, a prezydentowi Leszkowi Poganowi za wielkodusz
ność i wspie rnnie wymiany foteli . Ich kom petentni pracownicy wiele pomogli Teatrowi, a na 
pewno ni e chciel i mu zaszkodzi ć . 

Nic nie jest tak ważne jak podziękowanie dla Wiesi Kośniewskiej, która oddała by 
za Teatr wszystko, a za arty tów du szę i serce . Jesteśmy Ci ' Viesiu ni ewyobra ż,1lni e wd zięcz
ni ! Z wielką pokorą dla Twojej wiedzy o teatrze' Twoi Dłużni cy ! Czarodzieje. 

a koniec muszę wymienić n i ezwykłego Pana. J est ni m Jarek Tochowicz, którego cierpli
wość, profesjonalizm i oddanie teatrowi nie ma sobie równych. Jest moim przyjacielem i współ

dyrektorem . 
Jeśli o kimś zapomniałem w tym podziękowaniu , to obiecuję, że wykupię się butelką szam-

pana . 
Lub„. 
I znowu Baudelaire: 
„Na końcu, na samiutkim koócu alei bud ujrzałem biednego kuglarza, jakby uciekłszy w zawsty

dzeniu od wszystkich tych wspaniałości stał oparty o słup swojej szopy. Co robiU Po co pytać te
go nieszczęśnika, jakie dziwy, jakie cuda pokazuje w ciemnościach za postrzępioną za słoną)" 

Uroki życi a ' Uroki życi a! 

Zawsze za postrzępioną zasloną! 

O pole, 27.06.1999r. Adam Sroka 
Dyrektor 

Teatru im.Jana Kochanowskiego 
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