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Jesienią 1956 r. odbyła się w teatrze św. 'Izabelli 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 
'' Recife, założyciel teatru studenckiego w tym mieście i po trosze 
krytyk. Sztuka zdobyła od razu popularność i sławę, a w styczniu 
1957 r. uzyskała pierwszą nagrodę w Rio de Janeiro na zorgan izo
wanym przez Brazylijską Federację Teatralną pierwszym festiwalu 
zespołów amatorskich. Od tego czasu grana jest z niesłabnącym 

powodzeniem w wielu teatrach brazylijskich. Krytyka uznała ją nie
mal jednogłośnie za najbardziej oryginalne dzieło w teatrze brazylij
skim na przestrzeni ostatnich lat, podkreślając szczególnie ludowe 
żródta 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 społecznych utworu. 

Auto da Compadecida (dosłownie: Czyn Miłosiernej) jest ludową 
farsą opartą o ballady śpiewane po dziś dzień przez wędrownych 
bajarzy-muzykantów oraz mieszkańców sertonu, tj. północno-wschod
niej, najuboższej, niszczonej przez susze połaci Brazylii. Występu
jące w niej postaci oddają przekrój społeczny mieszkańców sertonu, 
a ich perypetie odzwierciadlają problemy i konflikty nurtujące to 
społeczeństwo, przede wszystkim zaś okrutną walkę a byt w zacofanym, 
feudalnym kraju . Jedyną nadzieją ludzi biednych, wyniszczonych fe
brą, wyzyskiwanych przez pracodawców, jest niebo. Ale - jak poka
zuje sztuka - i tam nie łatwo się dostać. 

W przedmowie do książkowego wydania sztuki Suassuny (nakładem 
AGIR, największego wydawnictwa katolickiego w Brazylii) wybitny 
krytyk brazylijski Henrique Oskar pisze, że Aulo da Compadecida 
nawiązuje do tradycji sztuk średniowiecznych, znanych ogólnie pod 
nazwą Cuda Malki Boskiej. Forma zaś utworu jest pokrewna sztukom 
Gil Vicente (portugalski dramatopisarz, poeta, kompozytor i aktor 
żyjący na przełomie piętnastego i szesnastego wieku) i teatrowi 
hiszpańskiemu XVI! w. Są w niej wątki dell'arte, zarówno w roz
woju akcji, jak w rysunku bohaterów, szczególnie zaś w osobie 
Joao Grilo. Ma on pewne cechy Arlekina, aczkolwiek jest postacią 
autentycznie brazylijską, znaną dobrze w ludowej literaturze ob
szaru północno-wschodniej Brazylii. 



Ariano Suassuna o swo1e1 sztuce 

Gdy tłumacz zwrócił się do mnie z prośbą, bym zgodził się na 
opublikowanie i wystawienie w Polsce mojej sztuki „Historia o Mi
łosiernej", powiedziałem mu otwarcie, że gdy pisalem ją w 1955 r. 
111c przychodziło mi na myśl, że mogłaby dotrzeć kiedyś efo publicz
ności niebrazylijskiej. Obawiałem się, by odbiorca polsk i nie padł 
of:arą dwuznaczności i nie-porozumień, w czym nie byłoby nic dziw
nego, skoro nawet w Brazylii zarzucono mi nieposzanowanie Kościoła, 
nieprzystojność, bluźnierstwa itp. Pomawiano mnie między innymi 
o spirytyzm, bo w sztuce mówię o zmartwychpowstaniu; nazywa no 
mnie komunistą, ponieważ ujawniam przesądy rasowe pokulu j qce 
w Ameryce. To pomieszanie pojęć trwa j eszcze mimo ·poparcia, jakie
go doznałem od zakonników, księży i biskupów, którzy przyjęli 

podstawowy, głęboko religijny sens mojej sztuki z uznaniem nie 
mnie j szym n iż oburzenie faryzeuszy na jej elementy zewnętrzne 

1 przypadkowe. 

Tymczasem jednak otrzymałem oc/ redaktora „Dialogu" list w for
mie tak wzruszającej elfa każe/ego autora, że postanowi/em zgodz ić 

~ię na zaprezentowanie sztuki w Polsce, zwłaszcza że redaktor zapro
pono1v·ał mi napisanie wstępu, jaki uznam za najwłasciwszy dla 
lepszego zrozumienia treści sztuki. Postaram się więc dać takie wy
ja 111c11;e. 

Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że jestem katolikiem. 
11.atolikiem z wyboru, nie z tradycji, nic ·przyszedłem bowiem na 

~wiat w rodzinie katolickiej, jak większo~ć Brazylijczyków. Rodzi
na moja jest protestancka, ja natomiast zostałem k atolikiem już j ako 
cz.lowiek dorosły. Może c/latego czuję się tak ugruntowany w mojej 
\\';erze ; może dlatego widok księży, postępujących wbrew nauce 
Chrystusa i Kościoła, nie jest ze/o/ny podważyć mojej wiary. Osoby 
występujące w moich sztukach nie są więc ani lepsze ani gorsze od 
innych - duchownych czy świeckich - które przychodzą je oglą
dać. Weźmy jakąkolwiek grupę społeczną, mieszczan lub robotników, 
hatolików lub . niekatolików, duchownych lub ś·wieckich: wśród 
1viększości, bardziej lub mniej różnorakiej i niezdecydowa nej, znaj
dują się ludzie nieuczciwi obok uczciwych, oraz - lu i ówdzie - jakiś 

~więty lub zbrodniarz. Do księży zaś nie można stosować innej m iary 
niL. do pozostałych ludzi: na pięciu proboszczy parafii Taperoa 
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Przekład Witolda Wojciechowskiego i Danuty Żmij 
\'\iiersze i ballady tłumaczył Stanisław Jerzy Lec 

Pajac . 
Gr il o 
Chico . 
Ks.ądt 
Major J\ nton·o Mo:·ais 
Zakry~ti..in 
Piek..irt 
Piekurzowa 
B i ~kup 
Bruti<zek 
Sf'vcr;no z Aracaju 
Zbój 
Diabeł 
Lucyfer 
Manue l (Jezus Chry~tus) 
Miłosierna (Matka Boska) 

~o s o b y: 

. Kazimierz Łastawiccki 
.Zbigniew Bogda11ski 
. Tadeusz Wojtych 
Kazimierz Talarczyk 

Stefan Ctyi:cwski 
. / . Leon Zaluga 

. Antoni Biliczak 
• . Lucyna Legul 

Zdzisław Maklakiew.cz 
Marek Dąbrowski 

Stanis/aw Micha/ ki 
• Rysrnrd Moska luk 
. Zenon Dąclajewski 
Józef Skwierczyński 

Tadeusz Gwiazc/owski 
Jadwiga Gibczy1iska 

Rzecz dzieje się w miasteczku Taperoa {północno-wschodnia Brazylia). 
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w okresie mego dzieciństwa - miejsce i czas, w których toczy się 

akcja sztuki - co najmniej trzech •prowadziło życie nieprzykładne. 
N ie należy więc się dziwić, że starałem się zdemaskować to, co mnie 
- podówczas protestanta - skłoniło do tak smutnej opinii o Kościele. 
„Historia o Miłosiernej" potępia złe uczynki księdza i biskupa -

tak samo jak złe uczynki reszty bohaterów. Ale jest pełna tolerancji 
dla grzeszników. Potępienie czynów, a wyrozumiałość przez wzgląd 
na okoliczności, w których zostały dokonane - o tym mówi każdy 
katechizm. Gdybyśmy byli sądzeni jedynie na podstawie naszych 

uczynków, wszyscy albo niemal wszyscy bylibyśmy skazani. 

(„.) Katolicy jednak mają manię ukrywania ułomności. Z lego też 
powodu, gdy bylem jeszcze protestantem, myślałem - z jednej 

strony - że katolicy wierzą w nieskazitelność papieża, a nie w jego 
nieomylność, co jest rzeczą odmienną, z drugiej zaś strony sądziłem, 
że jednoczą się wokół Kościoła z dwóch •przyczyn: wskutek ciemnoty 
albo hipokryzji. Ale oto pewnego dnia wpadła mi w ręce książka 

Georges'a Bernanosa o księżach - światowych, trzymających się 

kurczowo władzy w dziedzinie gospodarczej i politycznej, biorących 
udział w intrygach hierarchii - zwłaszcza w Hiszpanii - słowem 

o tym wszystkim, czego nienawidzi/em w ziemskim aspekcie Kościoła, 
a czemu wzbrania się dać wiarę zła wola Judzka lub fałszywe pojęcie 
o szacunku. Stalo się to początkiem mego nawrócenia. Tylko taka 
linia postępowania może mi dać zadowolenie. 

· („.) Trzeba jeszcze wspomnieć, że cala moja sztuka, od początku 
do końca, jest jakby „zabawą". Jakże bowiem inaczej tłumaczyć sobie 
jej założenia •psychologiczne? Bandyta wpada w pułapkę, niesłychanie 
naiwnie zastawioną, ksiądz zostaje w sposób niem~ie] prosty oszuka
ny, biskup zaprzedaje się, by wyprawić: ·pogrzeb psu; w rzeczywi

stości sprawy te są znacznie staranniej zamaskowane, subtelniejsze 
i bardziej groźne. Ale przecież chodzi lu o szlllkę 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 dwóch 
godzin przedstawienia. Takiej sztuki nie należy traktować jak roz„ 
';nawy teologicznej ani oglądać w „nastroju uroczystym". 
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