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Pozwólmy rozwinqć się takiej fantazji: Elżbie
ta Vogler, ta co zamilkła w Personie Bergmana 

- po trzydziestu latach od tamtego wydarze

nia wraca do aktorstwa za sprawq charyzma

tycznego młodego reżysera teatralnego. Po 

wspólnym sukcesie Medei, pojawia się dziwna, 

zaskakujqca propozycja zmierzenia się z oso

bowością, z ciałem i myślq Simone Weil. Sza

leństwo tej propozycji nie kończy się na tym, że 

Elżbieta ma teraz dwa razy tyle lat, ile miała 

Weil w chwili śmierci. Ale że motyw tego po

mysłu jest mglisty i nie do końca świadomy, 

to zmagania z jej myślą, opór wobec ekstre

malnych wymagań stawianych człowiekowi 

i człowieczeństwu, tajemniczy tunel miedzy cier

pieniem indywiduum i Bogiem, to opór i nie

ufność wobec motywów jej życiowej postawy 

i myśli kusi młodego artystę do podję

cia awanturniczej podróży w głqb osoby, 

o której Weil nie chciała mówić. Z kolei ak

torka nie ufa motywom reżysera, ma wra

żenie, że to wydanie siebie i swego ciała, 

i duszy na pastwę podejrzanych ataków, że 

zmierza to do „jakiegoś" trudno uchwytnego 

i przez to artystycznie podejrzanego obnaże

nia, że ona sama posłuży za ciało chorobliwych 

identyfikacji i chaotycznych duchowych polemik 

młodego wizjonera. Coraz bliższa rezygnacji 

z ryzykownej roli - czyta jednak zachłannie 

teksty filozofki, nie może się od nich uwolnić. 

Nie może przyjqć tej „postaci", ale nie potra

fi jej również odrzucić. Postać rośnie w niej na 

podobieństwo nowotworu. Co to jest i jaki ma 

zwiqzek z tamtą, dawno nieżyjqcq? Czy moż

na odtworzyć tamtą, żyjqcq kiedyś i cierpiq-

cq kobietę na podstawie jej myśli? Czy można 

W spekraklu wykorzystano fragmenty z Myśli i Świadomości ocalić osobę, której Simone Weil się wyrzekła? 

nadprzyrodzonej Simone Weil. {Krystian Lupa) 



Czy zło, którego nie czynimy, a tylko sobie wyobrażamy, rzeczywiście istnieje? Czy zło, które 

się czyni, nie wydaje się czymś prostym, naturalnym, narzucajqcym się? Czy zło nie jest czymś 

analogicznym do złudzenia? Kiedy padamy oflarq złudzenia, nie odczuwamy go jako złudzenie, 

ale jako rzeczywistość. Może tak samo jest ze złem. Zło, kiedy się w nim tkwi, nie jest odczuwa

ne jako zło, ale jako konieczność, a nawet jako obowiqzek. 

Z chwilq kiedy czynimy zło, ukazuje się nam ono jako rodzaj obowiqzku. Większość ludzi ma 

poczucie obowiqzku w pewnych sprawach złych, tak jak je posiada w innych sprawach dobrych. 

Ten sam człowiek poczytuje sobie za obowiqzek sprzedawać tak drogo, jak tylko się da, i nie 

kraść, itd. Dobro jest w nich na poziomie zła, dobro pozbawione światła. 

Ilekroć w duszy rodzq się takie myśli, jak „powinienem być szczęśliwy", „powinienem coś zjeść", 
„powinienem znaleźć ulgę w tym cierpieniu", „powinienem się rozgrzać", „powinienem ujść temu 

niebezpieczeństwu", „powinienem mieć jakieś wiadomości o tej drogiej mi osobie" i inne w tym 

rodzaju, trzeba odpowiadać sucho samemu sobie: „Nie widzę konieczności". 

Jeśli odwrócę pragnienie od wszystkich rzeczy ziemskich jako od tego, co nie jest prawdziwym 

dobrem, mam tym samym pewność zupełną, absolutną, że osiqgnęłam prawdę. Wiem, że to 

nie jest prawdziwe dobro, że nic na ziemi nie może być traktowane jako dobro, chyba że na 

zasadzie kłamstwa, iż wszystkie ziemskie cele znoszq się wzajemnie. 

Odwrócić się od nich - to wszystko. Nie trzeba nic poza tym. W tym jest pełnia cnoty miłości. 

Sq w Iliadzie dwa wiersze, które z niezrównanq siłq wyrażajq owo żałosne ograniczenie 

ludzkiej miłości. 

Oto jeden z nich: „Oni na ziemi leżeli, sępom drożsi niż własnym małżonkom!" 

I drugi: „Ale łzami zmęczona, pokarmu zapragnęła". 

To nieprawda, że miłość ludzka jest silniejsza od śmierci. Śmierć jest o wiele silniejsza. Miłość 
poddana jest śmierci. 

Niech cały wszechświat stanie się dla mnie przez zwiqzek z moim ciałem tym, czym laska 

ślepca dla jego ręki. On naprawdę nie rękq wyczuwa drogę, ale końcem laski. Tego się trzeba 

wyuczyć. 

Ograniczyć swojq miłość do czystego przedmiotu i rozszerzyć go na cały wszechświat - to 

jedno i to samo. 

Zmienić stosunek pomiędzy sobq i światem, podobnie jak przez naukę zawodu robotnik zmienia 

stosunek pomiędzy sobq a narzędziem pracy. Zraniliśmy się przy pracy: to zawód, który wcho

dzi w krew. Niech każde cierpienie sprawia, żeby wszechświat wchodził nam w ciało i w krew. 

Dlaczego dzieje się tak, że z chwilą, kiedy jakaś ludzka istota okaże, że trochę lub bardzo 

potrzebuje innej, ta oddala się od niej? Siła ciqżenia. 

Wyobrażenie Boga szukajqcego człowieka ma w sobie niezmierzony blask i głębię. W za

stępujqcym je wyobrażeniu człowieka poszukujqcego Boga jest jakaś oznaka postępujqcego 

upadku. 

Człowiek przywiqzany do swoich zwycięstw, traci zdolność do zwycięstwa ostatecznego ... 

Powinnam pokochać tę myśl, że jestem niczym. 

Jakże by to było straszne, gdybym była czymś. 

Jakże często dopiero w niewoli i poniżeniu znajduję drogę do prawdy i do człowieka w sobie ... 

Bóg zsyła mi cierpienie i to jest dowód fego miłości. Prawda jest po stronie poniżonych, nie po 

stronie zwycięzców. Oto co powinnam jako człowiek pamiętać 

Jeśli pełnię radości znajdujemy w myśli, że Bóg jest, trzeba tę samq pełnię znaleźć w świado
mości, że my nie istniejemy, bo jest to jedna i ta sama myśl. A tę świadomość tylko cierpienie 

i śmierć udostępniajq naszej wrażliwości . 

Wiara w nieśmiertelność duszy jest szkodliwa, bo nie jest w naszej mocy wyobrazić sobie duszę 
jako naprawdę pozbawionq ciała. W ten sposób ta wiara jest w rzeczywistości wiarq w prze

dłużenie życia i odbiera nam możność zrobienia właściwego użytku ze śmierci. 

Nie posiadamy nic na tym świecie, bo los wszystkiego może nas pozbawić - poza możnościq 
powiedzenia „ja " . To właśnie trzeba oddać Bogu, to znaczy zniszczyć. Poza zniszczeniem włas

nego ja nie dozwolony nam jest absolutnie żaden inny akt woli ... 

Ilekroć dochodzi do działania, myśl biegnie do jego celu. Gdyby nie napotykane przeszkody, 

cel zostałby osiqgnięty w tejże chwili, gdy został pomyślany. Czasem dzieje się tak istotnie. 

Kiedy dziecko widzi z daleka matkę, zanim sobie uświadomi, że jq zobaczyło, już znajduje 

się w jej ramionach. Kiedy jednak nie jest możliwe natychmiastowe spełnienie, myśl, która była 

zrazu skoncentrowana na samym celu, zaczynajq z kolei zaprzqtać przeszkody. 

I tylko przeszkody zaprzqtajq myśl i podniecajq. Gdzie nie ma przeszkód, myśl nie znajduje 

oparcia. To, co w tworzywie działania nie stawia oporu - na przykład ludzie pozbawieni 

zdolności do odmowy - jest dla myśli równie przejrzyste jak czyste szkło dla ludzkiego 

spojrzenia. Nie od myśli zależy, że nie zatrzyma się, nie znajdujqc oparcia, podobnie jak nie od 

wzroku zależy, że nie dostrzeże szkła. 

Ten, kto nie widzi szyby, nie wie nawet, że jej nie widzi. 

Ten, kto patrzqc pod innym kqtem, widzi szybę, nie wie, że tamten pierwszy jej nie widzi. 



Stawać wobec rzeczy twarzq w twarz - to wyzwala umysł. Stawać wobec ludzi twarzq 

w twarz, jeśli się jest od nich zależnym - to upadla, i obojętne, czy owa zależność występuje 

w formie uległości, czy w formie sprawowanej nad nimi władzy. 

Natomiast prawem wszelkiej działalności, która dominuje nad bytem społecznym, z wyjqtkiem 

społeczeństw pierwotnych, jest poświęcanie: każdy poświęca życie ludzkie, swoje i swoich bliź

nich, rzeczom stanowiqcym tylko środki, żeby lepiej żyć. Poświęcanie przybiera różne formy, 

ale wszystko sprowadza się do kwestii władzy. Władza, z definicji, jest tylko środkiem. Wy

rażajqc się inaczej, kto posiada władzę, posiada środki akcji, które przewyższajq skromne 

siły, jakimi rozporzqdza sama jednostka. Ale żqdza władzy, ponieważ w istocie nie może ona 

uchwycić swojego przedmiotu, wyklucza jakqkolwiek myśl o celu i z nieuniknionq prawidłowoś

ciq zastępuje w końcu cel. To odwrócenie stosunku pomiędzy środkiem i celem, to podstawowe 

szaleństwo wyjaśnia nam wszystkie bezsensowne i krwawe wypadki w ciqgu dziejów. Historia 

ludzkości nie jest niczym innym jak niewolą, która czyni z ludzi, zarówno uciskajqcych, jak uci

skanych, zwykłq igraszkę narzędzi dominacji, sfabrykowanych przez nich samych, i sprawia, że 

ludzkość jest rzeszq bezwładnych rzeczy. 

Dzięki jakiejś szczególnej tajemnicy - która wiqże się z potęgq tego, co społeczne - praca 

zawodowa daje ludziom przeciętnym, przez to wszystko, co się z niq wiqże, pewne cnoty, które 

- gdyby objęły całość warunków życiowych - uczyniłyby z tych ludzi bohaterów albo świętych. 

Samo przez się jest zrozumiałe, że ci, którzy w nieskończoność powtarzajq zastosowanie takiej 

czy innej metody pracy, nigdy nie zadajq sobie trudu, żeby jq zrozumieć; zdarza się zresztq 

często, że każdemu człowiekowi jest zlecona tylko część wykonawstwa, wciqż ta sama, podczas 

gdy resztę pracy wykonujq jego towarzysze. Mamy wówczas do czynienia z sytuacjq para

doksalnq: w poszczególnych etapach pracy jest pewna metoda, natomiast nie ma jej w myśli 

pracownika. Można by rzec wówczas, że metoda przeniosła swojq siedzibę z umysłu ludzkiego 

w samq materię. Najbardziej uderzajqcym przykładem sq tu maszyny automatyczne. Z chwilq 

kiedy myśl, która wypracowała pewnq metodę działania, nie potrzebuje już interweniować w 

samo wykonanie, można to wykonanie zlecić kawałkom metalu - i to z równym powodzeniem, 

albo i z lepszym skutkiem, niż gdyby to były żywe członki ciała ludzkiego. W ten sposób staje

my przed szczególnym widokiem - w maszynach tych metoda w sposób tak doskonały skrysta

lizowała się niejako w metal, że wydaje się nam, że to one myślą, a ludzie, przeznaczeni do ich 

obsługiwania, zostali sprowadzeni do roli automatów. 

Monotonia: to, co najpiękniejsze, albo to, co najstraszliwsze. Najpiękniejsze, jeżeli jest odbla

skiem wieczności. Najstraszliwsze, jeżeli jest znakiem niezmiennej wiecznotrwałości. Czas 

przezwyciężony albo czas jałowy. 

Koło jest symbolem pięknej monotonii, ruch wahadłowy - monotonii okrutnej. 

Praca fizyczna. Czas, który wchodzi w ciało. Przez pracę fizycznq człowiek staje się materiq 

jak Chrystus przez przemianę Eucharystii. Praca jest jak śmierć. 

Trzeba przejść przez śmierć. Trzeba zostać zabitym, doznać na sobie siły ciqżenia świata. Cóż 

dziwnego, że człowiek cierpi, jeżeli na jego barkach ciqzy cały wszechświat? 

Praca u ludów prymitywnych - ich działalność jest podporzqdkowana tajemniczym bóstwom, 

umieszczanym w sferze zjawisk natury, ale które w rzeczywistości majq siedlisko w ciele samych 

tych ludzi. 

Dzisiejszy robotnik - przeciwnie; tajemnice żywego ciała w tym, co robi, odgrywajq tylko mini

malnq rolę; 11 ie ma także bogów. 

Kochać prawdę to znaczy znieść pustkę, a tym sa mym akceptować śmierć. Prawda jest po 

stronie śmierci. 

U ludzi (z wyjqtkiem najwyższych form świętości i geniuszu) to, co robi wrażenie prawdy, jest 

prawie na p ewno fałszywe, a to, co jest prawdziwe, prawie na pewno robi wrażenie fałszu. 

Uwaga polega na tym, że za wiesza się myśl, że pozostawia się jq giętką, pustq i gotowq 

wchłonqć p rzedmiot, że ut rzymuje się w sobie, blisko myśli, ale na poziomie niższym i bez kon

taktu z nią, różne zdobyte wiadomości, którymi trzeba się posłużyć. Myśl powinna być wobec 

wszelkich poszczególnych myśli już uformowanych jak człowiek na górskim szczycie, który pa

trzqc przed siebie, dostrzega równocześnie pod sobą, ale nie przypatrujqc się im, wiele lasów 

i równin. 

Najcenniejszych dóbr nie należy szukać, należy na nie czekać. Bo człowiek nie może ich zna

leźć własnymi siłami, jeżeli zaczyna ich szukać, znajdzie zamiast nich fałszywe dobra, których 

fałszywości nie potrafi rozróżnić. 

Bóg dał mi byt po to, abym Mu go zwróciła. To jakby jedna z tych prób, które przypominajq 

pułapki, a które spotyka się w bajkach i opowieściach o wtajemniczeniach. Jeżeli przyjmę ów 

dar, stanie się czymś złym i zgubnym; jego walor okaże się dopiero wtedy, gdy go odrzucę. 

Bóg pozwala mi istnieć poza sobq. Do mnie należy odrzucić to zezwolenie. 

Pokora to odmowa istnienia poza Bogiem. Królowa cnót. 

Z zamkniętymi oczami dotykam stołu czubkiem ołówka - być dla Chrystusa tym, czym dla mnie 

ołówek w tym momencie. Mamy możność być pośrednikami między Bogiem a tq częściq świata 

stworzonego, którq nam powierzono. Trzeba naszej zgody, aby On ujrzał poprzez nas swoje 

własne stworzenie. Przy naszej zgodzie dokonuje tego cudu. 

Gdybym tylko umiała usunqć się ze swojej własnej duszy, ten stojqcy przede mnq stół doznał

by natychmiast nieporównywalnego szczęścia bycia oglqdanym przez Boga. Bóg może w nas 

kochać tylko tę gotowość usunięcia się, aby Jemu zrobić przejście, podobnie jak On, Stwórca, 

usunqć się po to, abyśmy mogli istnieć. 

Chciałabym zniknqć, aby te rzeczy, które widzę, stały się doskonale piękne przez to samo, 

że nie będq już rzeczami, które ja oglqdam. 

Człowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka. To, czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam. 

W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga. 

Jeżeli wychudnę od pracy na roli, moje ciało stanie się naprawdę zbożem. Jeśli z tego zboża 
uczynię hostię, moje ciało stanie się ciałem Chrystusa. Każdy, kto z tymi intencjami pracuje na 

roli, powinien zostać świętym. 

Akt Stworzenia to nie akt siły. Jest to abdykacja. Jego mocq powstało królestwo inne niż kró

lestwo Boże. Na rzeczywistość tego świata składa się mechanizm materii i autonomia stworzeń 

rozumnych. To królestwo, skqd Bóg się wycofał. Zrzekłszy się tronu, może przychodzić tylko jako 

żebrak. 

Nieustępliwa konieczność, nędza, nieszczęście, przytłaczajqce brzemię niedostatku i wyczerpu

jqcej pracy, okrucieństwo, tortury, nagła śmierć, przymus, groza, choroby - wszystko to jest bo

skq miłościq. To Bóg z miłości do nas odchodzi od nas, abyśmy Go mogli kochać. Bo gdybyśmy, 

nie osłonieni przestrzenią, czasem i materią, byli wystawieni na bezpośrednie promieniowanie 

Jego miłości, zniknęlibyśmy jak para powstała z nagrzanej słońcem wody: nie byłoby w nas dość 

naszego „ja", aby je z miłości odrzucić. 

Bóg nuży się, przybywajqc na spotkanie duszy, którq ma porwać, w zgęszczony bezmiar czasu 

i przestrzeni. Jeśli choćby na krótki jak błyskawica moment dusza ulegnie i wyrazi swq pełnq 

zgodę, wówczas staje się łupem Boga. A skoro stanie się rzeczq bez reszty do Niego nalezq

cą, Bóg jq opuszcza. Zostawia jq zupełnie samq. I wtedy ona z kolei musi przebywać, ale po 

omacku, ów zgęszczony bezmiar czasu i przestrzeni, w poszukiwaniu tego, kogo kocha. W ten 

sposób dusza powtarza w przeciwnym kierunku tę drogę, którq Bóg przebył zdqżajqc do niej. 

I to właśnie jest krzyż. 

Przyszłość. Myś li się, że to przyjdzie jutro, aż do chwili, kiedy zaczyna się myśleć, że to nie 

przyjdzie nigdy. 

(wybór Krystiana Lupy z dzieł Simone Weil Myśli i Świadomość nadprzyrodzona) 



Simone Weil (1909-1944) 

Urodzona w rodzinie żydowskiej, za swojq ojczyznę uważa dziedzictwo europejskiej kultury ... 

Ideolog i myślicielka francuskiej lewicy, porzuca działalność naukowq oraz pedagogicznq 

i podejmuje pracę w zakładach Renaulta, aby dzielić cierpienie robotników - cierpienie, 

któremu poświęca swoje myśli. .. 

W 1937 roku przeżywa przełom mistyczny, od tej pory jej przemyślenia dotyczq etyki 

chrześcijańskiej. Odrzuca jednak możliwość przyjęcia chrztu, w swojej sytuacji duchowej 

oceniajqc taki krok jako wewnętrzne kłamstwo ... 

Jest głęboko przekonana, że jedynym właściwym i sensownym celem indywiduum jest całkowite 

wyrzeczenie się osobistego szczęścia i bezwzględne oddanie się pojmowanym radykalnie 

Dobru i Bogu ... 

Według niej drogq do prawdziwego samopoznania i wyjścia z błędu, w którym tkwi 

indywidualna świadomość, jest doskonalenie uwagi - skupionej na szczegółach pracy 

i na otaczajqcej rzeczywistości ... 

Zmuszona do ucieczki z okupowanej przez Hitlera Francji, przebywa najpierw w ·Stanach 

Zjednoczonych, potem w Londynie. Przyjmuje minimalne racje żywności, oddajqc resztę 

głodujqcym. Daremnie zabiega o wysłanie do Francji, do oddziałów de Gaulle'a. Umiera w 

l 943 roku - z wycieńczenia. 

(Krystian Lupa) 


