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ALFONSO VALLEJO-AUTOR NASZYCH CZASÓW 

ALFONSO VALLEJO to pseudonim, za którym kryje się cztow1ek 
i ar1ysta wyjątkowy. Urodził się w roku 1943. w Santander. W latach 
1961 - 1966 studiowat medycynę w Madrycie i odta,d jego zyc1e 
związane jest z tym miastem. Znany w srodow1sku artystycznym 
i literackim jako drama 1Urg. poeta i mą.larz - ALFONSO VALLEJO 
iest jednocześnie s1anowanym przez środowisko lekarskie spec -
1alistą neurologiom. Od szeregu lat kieruje 1edna.. z khmk neurologi -
cznycł) w Madrycie. za1mu1e srę pracą naukową i JOSt wykładowca. 
na Wydziale Medycyny madryckiego Uniwersytetu Complute11se. 

Jako poeta opublikowat trzy tomy poezji: El fugar de la 
tierra fria ( Miejsce mokrej ziemi, 1969), Mofeculas (Molekuły. 
1976). Fu.ego luna r io (Ogień ks1ęzycowy). Jako malarz m1atdwie 
duże wystawy, w 1963 1 w 1988. Teatrem zainteresowat się ALFONSO 
VALLEJO w czasie studiów. Wystaw1t wówczas w Instytucie Francus 
ktm w Madrycie dwie sztuki: Cycle ( 1961) i La sal del la tierra 
(Sól ziemi, 1963). Potem p1sat ale nie wystawia~. Nie wystawiat z dwóch 
powodów. Az do sm1e1c1 Franco w 1975 roku teatr awangardowy czy 
choćby umiarkowanie eksperymentalny nie miat prawa oficjalnie za -
istnieć. Kiedy wraz z demokratyzacją życia w Hiszpanii zosla1e znie
siona cenzura., teatr ALFONSO VALLEJO zaczyna być publikowany, ale 
tez nie od razu zyskuje zwolennrków wsród ludzi teatru. Jako dra • 
ma turg VALLEJO uchodzi za trudnego indywidualistę. Nie zw1ązat się 
on z żadną z grup, choć krytyka zwyczajowo łączy jego nazwisko z 
Nowym Teatrem.którego przedstaw1c1ele w w1ększośc1 skla111alis1ę ku 
teatrowi absurdu. a niektórzy ku teatrowi surrealistycznemu. Nowy 
Teatr zrodzit się w Hiszpanii w potowie- lat szesćdz1es1ątych 1 roz -
wijat w siedemdziesiątych jako wyraz protestu p1 zec1w dyktaturze 
Franco. a takie dominującemu w teatrze r eahzmowi. Ruch ten na 
skutek działali cenzury pozostawat na marginesie ofiCJalnego zyc1a 
teatralnego lub wn;:cz schodzi~ do podziemia. ALFONSO VALLEJO 
nigdy rue poczyrnt zadnych deklaracji, które r ormalnie sytuowatyby go 
w kr~gu Nowego Teatru. ale z autorami tego ruchu łączyła go pos -
tawa moralna 1 polityczna kontestatora. 1 los autora und er -
groundu. 



Do roku 1980, czyh do premiery El cero trwuparente -
Pr=roc=ysrego =era - w madryckim Teatr o Belłas Artes. AL -
rONSO VALLEJO byt dramat w g1em niezanym hiszpansk1e1 publiczno -
sci. Paradoksalrne 1ednak byt on autorem . ktory na p1 zestr zeni lat 
zebra~ wszystkie na1ba1 dzre1 prost1zowe nagrody, Jakre w Hiszpanii 
przyzna1e się za twórczośc dramatyczną: w rokll 1976 1ego Acido 
sulfurico (Kwas siarkowy) dochodzi do finału w ko11ku1 sie na 
nagrodę im. Lopego de Vega: w 1977 nagrodę rm. Lopego de Vega 
otrzymu1e jego El desguace (Rozbiórka); w 1978 za A t umba 
abierta (Nad otwartym grobem) przyznana zostaie mu nagroda 1m. 
T1rsa de Molina; w 1981 za Pr=e=roc zyste =ero dostaje nagi odę 
Fas tenra tha. Za111m teatr hrszpansk1 przekona~ siv do dr ama tur gu 
ALFONSA VALLEJO. 1ego utwory doczekaly się hcrnych p1 zekladów 
! wystawiane byty za granicą. w Stanach Zjednoczonych. w Anglii 
I w kr a1ach Ameryki Łac11iskre1. Warto wymienić tu krlka premier. 
ktore siaty się wydarzenramr:F / y by w roku 1977 w teatrze01ange 
T r ~e w Londyme, w 1979 w tyrn samym teatrze Pr=ezroczyste 
=ero i w Open Space Theatre w Nowym Yorku Eclipse (Zaćmie -
nie ) . w 1982 równiez w Nowym Yorku J\.1 on.ólogo para se is 
voces s i n son ido (Monolg na szesc osób bez diw1eku) a .,.., 1987 
w Miami Orquideas i panteras (Orchidee i pantery). 

Pr=ezroc:;:yst e zero oprocz wspomnianych JUŻ wys1awieri 
1mato premierę w Caracas w 1982 i posłuzyto za libretto opery 
zrealizowanej w Teatro de la Zarzuela w Madrycre w 1983. do 
ktore1 muzykę napisał wybitny wspol'Czesny kompozytor hiszpański 
Lurs de Pablo. Prapremierowe (11 marca 1980) przedstaw1eme P r ze -
=roc=ystego zera w Madrycie przy jete było przez krytyky i pu
bhcznosć entuzjastycznre. Sztukę uzano za ważną w konlekscie 
w~pó_kzesnego teatru h1srpansk1e90, a JOJ wystaw1e111e za wydarzenie 
w1cll<1e1 wagi: "krzyk wsciekłośc1 i nadziei. btyskotliwy i sugestywny. 
grzrmący 1 1efleksy1ny ··. ·· wielkie p1 zedslaw1enie ". " wielki poemat 
scernczny··. itd. Od tego momentu zagrano sztuki V Al LEJO na wielu 
scenach Hiszpanu. m.rn. w najstarszym i prestrzowym teatrze w 
Madrycie, w Teatro Espanol. odbyl'a się w roku 1984 prapremiera 
Orquideas }' panteras. w rezysern W1lhama Laytona i Josego 
Carlosa Plazy. W hczacym 20 sztuk opubhkowanych doi obku dra -
matop1sarsk11n ALFONSA VALLEJO. Przezroczyste zero zwraca 
uwagę formą. Budowa tego dramatu podpoi zad-kowana jest 1 ygo -
1 o m poematu czy też utworu muzycznego. Istotną rolę odgrywa tu 
rytmizacja poszczególnych scen powtarzerne motywów dzwięko 
wych (stukot kat. gwizd poc1agu. spiew 1 pogwizdyi·1an1e ptaków) i 
sw1etlnych (światło dma - ciemnośc tuneh). pauzy , refreny słowne. 
r ytmiczne wzrastanie i opadanie napięcia d1amatyc:mego . Na te1 
drobiazgowo przemystane J kompozycji s~owno-diw1ękowo-świetlne I 

opiera się p1 o~ta anegdota. której motywem Jest podroz Jo wyuna -
grnowane1 k1 arny szczęśhwośc i. tu nazwane i K1u. W podrózy b1ora, 
ud:z.1at chorzy szalency - ofiai y 1 lekarze i kole iarze - oprawcy. W 
konsekwencii prze\"łrotnoścr losu c1 ostatni też staja, siv ofiarami. 
T ak p1 zebiega jące relacje n:iiędzy bohaterami spotykamy w wielu 
innych utworach VALLEJO. Sw1at Jego drama lów zapełnia Ja. ludzie 
cierpiący na swego rodza1u 1 ozpad osobowoscr. szaleńcy. ludzie 
dotknięci ~horobami psychicznymi . które sa, skutkiem pres11 spo -
lecznych. Swrat w ich odczuciu iest s1edlisk1ern okrucieństwa 1 zła . 
"W moim teatrze mówi VALLEJO w wywiadzie z 1964 roku - stale 
postuguję się s1ram1 negatywnymi. które c1tow1ek nosi w sobie. Ale 
po to, by p1-zeciwsta wić je silom pozytywnym . „ Tak to zdr owi okazu -
ją się w jakims momer1c1e nrebezpiecznymi szaloricarni. a szale1icy 
jednostkami pozytywnymi. Niestety.er oslatnr trac~c ilui.Je - um1era1ą. 
Nie zapomina1my jednak. zauwaia ALFONSO VALLEJO, ze „ z rnedy -
cznego punktu widzenia śmierć nie is tnre ie: śmierć to brak zycia. 
Ale ktoż mówr o zyciu nie mówiąc o śmierci. ·· Wykł'adnrkiern filozofii 
Pr=e=roc=ystego =era zdaniem autora jest tytut. Słowo "zero" 
uż.yte w tekscie tylko raz ma swoi symbohc~ny ekwiwalent w słowu:: 
"nic" użytym w teksc1e kilkakiotme Tyh1~ Pr=e=roczyste nic me 
oddawałby jednak przesłania sztuki. Stowo "zero" jest bar dziej wielo -
2naczne 1 da1e więcej rno7liwosc1 interpretacyjnych. "O"' dodane do 
1akreikolw1ek rnnej rtczby me zmienra 1e1 wartości: zero iest poczat-

Alfonso Vallejo i reżyser Wiii iam Layton w czasie omawiania 
prapremierowego wystawienia ·przezroczystego zera"". 



kowym punktem każdej podziałki.- istnieje wyrażenie "punkt zerowy·· 
oznacza1ące punkt wyiscia : po tocznie mowi się o kimś, ie jest 
"ko.".'P.letnym zerem": znak graficzny zera podkresla „ przezroczy -
stosc , co wydobywa drugi człon tytuh.1. "Zero " w tym dramacie 
oznacza wedlug autora "swego rodzaju prze1sc1e od bytu do nie 

~yt~, od 1~oi.liwego do nie inoiliwego''. ale pn:ynosi tez odk1 yc1e. ze 
urncestw1en1e 1es1 Jednoczesnie odrodzeniem··. Przezroczyste 

zero me powinno być więc odb1e1 ane jako utwor pesymistyczny. 
A~1or chc1alby. ~by po obejrzeniu tego utworu publiczność wycho
dz1la z teat1 u mow1ąc: "pomimo wszystkiego życie iest możliwe." 

Bohaterowie dramatow ALFONSA VALLEJO nosza, imiona 1 naz -
~iska z rożnych stron świata, zapisane zgodnie z orginalna. 011ogra -
f1ą Obok s1eb1e wystepuja,, - jakis Dr. Duff, Heinz, Lazara Golstein. 
lub Helga. Coburn. Klausner. Brown, czy 1ak w P r =ezroczyst ym 
zer ze - Holmes. Bab1nsk1. Foster. itd. Tak iest we wszystkich sztu 
kach VALLEJO. Dzięki ternu czas 1 m1e jsce drama tycznych zdar zeri 
uniwersalrzuja. srę. Katastrofy. 1 ewolucie. przewroty. czy zwykf'e ludz
kie nieszczęsc1a moga. zdarzyć się tu 1 teraz. czyli zawsze 1 wszędLie. 
Stworzone przez siebie postacie ALFONSO VALLEJO umieszcza w 
w1c;21eniach. szpitalach dla psychicznie chorych, poc iągach. zamknie -
tych wne1rzach lllb w pustych przes trzeniach. W takich to miejscach. 
bow!em, Jak mow1 w Jednym z wywiadów. Ujawnia się to co ludzkie. 
choc pozornie wyglada to na odwrót. VALLEJO ucieka od faktów 

Pr óba z ··przezr oczystego zera"'. w reżyserii Williama Lay tona. 

rzeczywistych czy historycznych 1 nre aluduje do żadnych konkret -
nych postaci. m1e1sc, czy też momentów h1storycz nych. a Jednak 
tworzone przez nrego postacie i sytuacje dramatyczne wydają Sl(ł 
prawdziwe 1 zrozumiale w roznych miejscach gcograticmych: w H1sz -
panir. Anglii Argentynie Stanach Zjednoczonych .. . Wolno przy -
puszczać, że 1 polskiemu widzowi 111e będa. obce. Jak nap1sat po 
p1 emierzc Przezroc=ystego zer a Jeden z kry tyków: ALFONSO 
VALLEJO iest ··autorem naszych czasów", pomewai "potrafi podeJ -
mować problemy spo~eczne i ludzkie ostro, gwattownre a przy tym 
z poezią. z humorem, w porywający sposób bronić wolnosci." ' 

Teatr ALFONSA VALLEJO 1est tea trem humanisty. "Nic co ludzkie 
rne powinno być teatrowi obce" - 1o dewiza tego nrezwyklego dra -
maturga. lekarza neurologa - psychiatry 1 artys ty w jedne1 osobie. 
"Teatr musi dotyczyć ludzi··. ludzi żyjących w pewnej rzeczywistości, 
na którą skl'ada się to co rzeczywiste i rnerzec2yw1ste. "przeszłość:. 
terażrne 1szosć, przysztość: 1r1spomnrerna. słowa, dżwiękr'". T ea t1 ogar -
nia tę rzeczywistosć 1 przedstawia ja,. w 1ransformac11. "Tealr rne 
pow1nrer1 1m11ować życia. lecz odkrywać Je", razem z 1ego patologrą 
i irrealnością "Wszystko co dotyczy czl'Ow1eka może:; być motywem 
teatralnym"', pod warunkiem, ze "przedstawiają to ludzie zwani akto -
rami w obecności innych ludzi. którzy ich sh.1chają i ogladają. w danym 
momencie 1 w danym 1n1e1scu. w pelhi i absolutnie subiektywnie.:· 

. I 



Jorge Luis Borges 

LABIRYNT 

Nigdy nie bvdzie drzwi. Jestes we wn('trzu 

I twierdza obejmuje wszechświat, 

I nie ma awersu ani rewersu 

Ni ostateczne1 sciany ni sekretnego centrum. 

Nie spodziewaj się, że twa nieubłagana droga, 

Która uparcie rozwidla siv w inne 

Bydzie mieć kres. Twe przeznaczenie jest z zelaza 

Tak Jak twój sędzia. Nie oczekuj 

Byka. który jest człowiekiem i którego dziwny 

Mnogi kształt trwoży splątane słoje 

Nie konczącego siv kamienia. 

Nie istnieje. Nie spodziewaj się niczego. 

Nawet drapieżnika w czarnym zmierzchu. 

Państwowy Dom Opieki Spof'ecznej 
w Brwilnie 
Wystawa twórc::o~ci plastyczne/ 

listopad - 9rudzier1 1990 
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