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St. I. Wit.lciewicz (1885-1939) z.na ny również dobrze 
pod ar<tys.tycznym ,pseudonimem Witkacego, to jeden 
z inajwybitniejsrLych pisany polskich XX wiek.u. Ory
gi.naliny dramaturg, proza<iik, eseis ta . W równej zresz-
1tą mierze fillowf, co i teorety'k ·ztuki. ~tysta mala.rz 

~ drama turg. 
Forma, Mórq obierał sobie Witkacy za środek zew

nętrznej ekspr esji miała zresztą zawsze dla niego 
drugoraędne 2J11aczernie - n ie pisał „powne;ci" czy 
„dramatów", kai;de bowiem dzieło stanowiło po pro 
st.u wy.raz jeg-0 własnej oryg.inalnej, wyłąoznej te<mii. 

W teatr.ze i s_:lltukach teatralinyich (podobnie zresztą 
jak w m alarstwie i prozie) była to teoria Czystej 
FOl"llTly .w s;posó.b najpeLn~ejszy realizowa•na w takich 
dramatach jak W m alym dworku , Tttmor MóZ{łoWicz, 

Guybal Wah.azar i inne. 
Dopiero tea·tr ·współczesny w pełni ujawnił atrak

cyjność scenic2mą rdramaitów W itkiewicza, które na
leżą w tej chwrn do żel~nego ,repertuanu lskiej 
sceny. Jes•t pośród ·tych &1ltulc i Sonata Belzebuba 
(z rok;u 1925), s2ltu>ka 1należąca do stosunkow.o najbar
dziej realistycznych w dor<>bku .pisal'za, dźwigająca 
jednak głębię wielkiej problematyiki ·i wielkie] idei. 
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Sonata Be zebuba czyli Prawdziwe zdarzenie w Mor
dowarze sztuka w tr-:rech uo11malnych akta ch , po
wstała w roku 1925 jako jeden z ostatnich, a może 
wręcz o;;ta i akord teg-0 n iezw.·kle płodnego , choć 

trwającego zale:łwie iede lat okr u, który przy
niósł wmy · Lkie wari.niejs.ze - Qpl'ÓCz Szewców -
utwory scen.ieznc Stanisława I gna ego Witkiewicza. 
Czy jedna k ten fakt, ta daila m a jakiie.<i zno czem e po

za ustaleniem chronologic2J11ym? Wlaści •ie E~e: So
nata Belzebuba mogłaby tak sa-:no dobrze zostać na
p isana w roku - powiedzmy - 1918 czy 1922 i za
pewn e nie wplyrn:ł by to a.asa<l niczo na zmianę jej 
kSlltałtu . Chcę przez ·to powied:zi€ć, iż cała twórczość 
teatralna w .itkiewicza - z ' yłączend em późniejszych 

Szewców - mo:~e być potraktowana jako jeden ciąg 

wariacji obmca jąc~h się wokół kiilku ta.łych zagad
n ień autora , jego sw ofatyc .my.' l ow~·ch leitm otivów. 
Równ<>CZeŚr ie we w ··zyst'kich tyc utworach og.ra'lli
cza się on do podobnych słche.natów i dla przeka
zania swych idei uż~rwa ga lerii pndnlmych postac i. 
Opracowano nawet kli. lka m ·e j lub bardziej szcze
gółowych klasy.t:ikacj: boha ter.Jw za ludniają cych św ia~ 

Wltkiewicww ·1· icn Z :1ajduje ~i ę wśród 

nich - · j ko po t ć 
p r z. \\'ÓOCa . o:; tal ; w · u:· 
m 'zui•!c.·m si ę .11olcczet1stwi e; a r tyst.a lub uczony; 
demoniczr :i koh: ta, przeważn ie nlenas~· co1 a otycz-

. n ·e ary tokratka; sle>:iki.e dz,iewczątko . perv;cr:syj nir
na iw.r -e i za ch O\ !Ując •<: ' wuz 1aczn ·e, a obok jesz
cze kilka :r ,i iej w i. iych, ale .równ i eż powtarzających 

s i ę okazów \ ymyśl onej prre"Z au tora l udz~·iej m ena
żer ii . W S c.macic odn.aj1i.i my - le', ko oczywiści~ 

zmodyti:kowane - w Z) t kic wyn1ieni one wyżej em
ploi.. J oachim Bałt zair k Ca.1 >o:; de B. le ·tadar 
czyli Książę Ciemności czyli Belzebub '\ e własnej 

osobie to mtatnie \\'Cieleni e t:vtana. Tstvan Szentmi
chalyti , dobrze zapowiadający ię kompozyt r , który 
w.v.żyvva się w rezonerskim teoretyzow a1 iu , Hilda 
Fa-jtcacy, ruda i demcmi<YJ:na śpiewaczka operowa , 
Krys tyna Cere5, osiemnastoletnia gLmnazjalistka i 
naTZCC2m'la Istvana - ·dee.1nie uosabia ją pozostałe z 
wyżej wymienionych lt)oą:tu Witkiewkzowskiie j kome
dii dell'arte. Uz;upełniają tę listę Babcia J ulia , typ 
b)'lej kobiety demonieznei, przypominająca na przy
klad W.idmo ze ~ W małym dworku (ktoś traf
nie spostrzegł, że boha•tel'k:i Witkacego, które nde są 

a<łctuaLni e, to znaezy w czasie trwania a kcji dramatu, 
demomczne, były nimi w przeszłości a lbo do roli ko
biety demon:cznej - jak Klr:ii yna w Sonacie .,..... naj
wyraflni.ej :.ię przygotowują) i Hieronim baron Sa
kaly.i - równie częsta postać zblazowanego bubka, 
korJii.ooroie dobr:ze urodzonego. 

Można postaWiić rulil'!ZUiCająoe się zresztą pytanie, 
dla<:zego Witkacy, twórca ro:z:wiąwjqcy w sposób nie
zwykle samodzielny i orygina·J.i y kwestie z zak'l"esu 
fil0210fii, h~storiozofii C'Ly est.etyki nie dbał o kreo
wanie zilndywŁdual~wanytch, w każdym dramacie in
nych bohaiterów. I pytanie .drugie o rodowód owej 
czwórtki, sa:óstlri czy - jak chce jeden z autorów 
wspamn.iainych wyżej klasy1łilkacj.i - aż siedemnastki 
s"tereotyipawyeh, powta'!'Zająrcych się h.1d:z:kich twarów. 

Na pytainie pierwsze może być - jak sądzę - jed
na tylko odpowiedź. Witkiewicz przywriązywał zasad
niczą wagę •do kwestyj naitury filozoficznej, &iebie 
uważał za anyśl·ieiela , może jeszcze malarza, najmniej 
zaś litera•ta. Wcześniej ,Illiż J.P. Sartre czy T. Mann 
11Jroz.umiał, iż Htera•tuxę - pow:ieść lub dramait -
moilna .wykorzystać jako ins trument d a przekazywa
nia przemyśleń czy 1!.'iepol!rnj6w doty.c.zących rozwoju 

! <lziejów, bytowainia ludzk iego in.dywid um czy ws:pół
współczesnej sy:tuac}i sztuk i. Ze wła~ci \'.cic taki jes t 
jedyny o'beonie sens istnienia literatury. Ln tr ga, jak
byśmy nie Tozumieli tego pojęcia , boha.te!rowie, .sce
nePia - to elementy blahe, d:rugorzędne. Najważ
niejsza jest substa ncja myślo'Wa dramatu, kwestie wy-

1 powiadane przez jego ':lohaterów -- często z.reszt 

"-'PWS•t wyjęte z r ozpraw earetyeznych autora !i skła
daj ące się na dlu~i m onolog W-i t.kacego - tego urn-· 
dzonego gaduły i rezonera - z nieuniknionymi oczy
wiście 1powtórzeniami i meam.draimi. Witkacego na
prawdę :interesuje jeden tylko rodzaj akcji - inte
lektualny dyslmrs; natomiast potę7me wizj.e plastycz
ne, niesamowJte sytuacje, zaslkakujące wyda;rzenia , 
grotesikowe rekwtlzyty - te galopady „ efektów demo
nicznych", fajerwerki olśniewającej J)0'!11ysłowośoi i 

, o~łamiającej wyobraź.ni autora wydają się być d11ie
łem sponta;ni'cznym, twor.z.cxnym od .nie:::hcenia bez 
wysiłku i iprawie nieś wtladom:ie. W istocie wyt>m:aźnia 
Wi•tkiewicza .podporządkowana jes't ·w znacznej zruerze 
rygorom •teorii Czystej Formy w t eatl"7A!. Pr?Jecież 

„chodzi o m1ożJ.iwość a:upełnie s w o bo d n e g 0 d e
f or mowa n ·i a ż y cia lub ś w .i ata fanta
zji dl a cel u stwo r ze n i a całości, k t ó
r e j s e n s b y ł b y o k r e ś l o n y t y 1 k o w e
w n ę trr z n q, czyst-0 sce :n icz •ną ko rn s .tru ,k
c j ą ( ... )" Chodzi. o to, a:by czrowiek "\Vychod:zńł z 
tea•tru z wrrużeniem, iż ,;obudził się z jalkiegoś dziw
nego sinu , w którym najiposipo1Ltsze nawet Trect.zy mia
ł y dziwny, ni e.zgłębiony urok". 

Witkiewicz w jednym ze swych a:rtyk'l.lłów teore-
' tyczny.eh podał, jak wyobraża sohie tak.i „dziwny 

sen" teaitrnlny skonstruowail'ly wedle dyrektyw teorii 
Czystej Formy. Warto przy!f;oczyć ten, .słmv11y już 
dzisiaj , przykład: 
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„A w.ięc: w~hodzą ,trzy osoby czerwono ubrane i 
kłaa1iają się nie wiadOmo komu. Jedna iz nich de
klamuje jaJkiś poemat (ipowill!ien on robić wrażenie 

czegoś 1koniecznego w <tej wlaśnie chwi1i). Wchodzi 
łagodny staruszek z kotem na s·z;nu1,ku. Datąd wszy
stko •było !I1a tle czanm.ej · zasłany. Zasłona się roz
suwa ri rw.idać włoskii .pej.zai. Słychać muzykę orga
nów. Sta-Duszek mówi coś z postadami, coś, co musi 
1awać oopowiedmi do 'w.517. . ckiiego poprz . 'ego na
stró j . Ze stolika sipada szklanka. Wszyiscy rzucają siG 

!1a kola na ,i płaczą. ·&ta11u zak zmienia się z łagod

'I1ego człowieka w r"O:Zjuszonego „Pochronia" i mor
duje małą dzie"1-czyrikę, fotóra tylko co wipeł·zla z 
lewej strony. Na 1to wbiega pięklny młodz.ieniec i dzię
kuje stairu.szkowi za to morderstwo, przy czym posta
cie czerwone śpiewają ~ tańczą. Po czym młodzieniec 
płacze !l1a.d 'trupem d:zńeW'C'Zyrrki i mówi rz,eczy nie
zmiernie wesołe, na oo staruszek znów zmJenia się 

w la-godnego' i dobrego ,j · śmiej~ się w kącie, wypo
wiadając .zdania wesołe i prze}rzyste. Ubrania mogą 
być zupelTIJie dowolne: rstyl.owe lub fantastyc1J11e -
p odczas niekitórych częś<: i może być muzy·ka. A więc 
·po pros.tu szpiJlall wariatów? Raczej mózg waa-.iata na 
sceni e? Możliwe, że nawet tak, ale ,tw,ierdzimy, że tą 
metodą ożna, iprsząc utukę 111a serio ,j wystawiając 

ją odpo'\\o'liednio, stwomyć .rwczy niiebywałej dotąd 

piękności". 

Oczywiście ty1ko teatr pomyślany :z.godnie z kon
cepcją Ozystej Formy może wprowadUć ·'Wlidza rw stan 
odITIJienny od 'V.rraień •cloświa:dczanych codziennie, w 
stan umożHwiający iprzeżycie Tajemnicy Istnienia. 
Aby stało ·i ę to Tealne, trzeba odrzucić wszystkie od
mia ny rtea1tru ws.półcz ego, ~tórego ilunda:mentem jest 
„prawda życiowa". Sens sztuki nie zawiera się bo
w iem w w erysty=ej ireprodukcji życia ail.bo fanta
zjowaniu, które ,chociaż jes•t 1odsitępstwem od realiz
mu, 'to przecież odstęps.twem .na ściśle sformułowa

!l ·eh zasada·ch ; sens ów zawarty jest w synt~e 

„wHystlcich 1czy nniJ<ów teatru: dźwięków, dekoracji, 
ruchów na scen-ie, wypawfadainych :zdań, w ogólnym 
sta;<.vaniu się w cza ie, ja.ko 'nierozerwa·lnej całości". 

Istnieje zatem wedle W~tkacego określona hierarchia 
wartości : ważniejsza jest czysto forunalna, sceniczna 
kompozycja in>iż lmnsekwencja w za•kr.esie rozwoju 
akcji 1czy .psycholog1cz.nej 'konstrukcji postaci. Defor
macja reałnej rzeczywistoś ci nie jesit tu celem, nie 
id.zie przecież o :to, ,,aby sztuka teatralna koniecznie 
była bez.5ensowna"; trzeba natomiast zerwać ze sche
m atem, z bezrrnyślnym 1niaśladowaniiem wzoców dostar
czanych przez .życie, z 1pojrnowainiem teaitru jako 
~rodka - taik, tak! - ido mówienia o życiowych pro-

I blemach. Znamienne, że Witkacy swoją teorię widzi 
l jako ut.opijny ideał; artysta - powiada - jest prze
cież , .człowiekiem mającym cały świat wyobrażeń i 
uczuć ~ dlatego najczystsza na'\vet sztuka musi być w 
pewn ~·:n sensie brudna". 

I tak było w .istocie z utworarrni dramatycznymi 
Wit kacego. Okazywały się w ipraktyce „zabrudmne" 
nie tylko wdzierającym się do 'l'.tich żywiołem dys- 1 
kursywno....retorycznym, ale także życiowymi realia- i 

'I ;ni. Można nawet mów,ić o wzajemnym rozbijaniu, ! 
kontrapunktowaniu dwóch porządków obecnych u j 
Witkiev.iicza: „czystości" :ro:rnnailnej, prawdzie samego 1 

faktu teatralnego zag,rażają elementy dyskuTSywme, I 
natomiast klarowność lintelektua,lnego wywodu za.cie- I 
ra s :„ poprzez nagromadzenie „efektów demon~cz

n~-ch". Ot choćby taka wizja piekła z II aktu Sonaty, j 
oscylu jqca na pogrankzu grozy i pall"Odii, prawdy i I 
mistyfikacji, wzbudzająca bez wątpienia w widzach 
poczucie „dziwiności istnie n ia ", ale równocześ nie jed
nak s wym efektow,nym crz;y może j.uż efe:koiarskLm 
.kształtem za•kłócająca odbiór treści myślowych. 

W najobszerniejszej interipretac}i Sonaty Belzebuba, 
pióra Krzys7ltofa Pomiana, tekście skądinąd b<Nidzo 
c.iekaw~·m , dramat ten został ·określony jako ipękn.ięty 
i sikłócony ze sobą ze względu właśnie na ową dys
ha r mQ: , i ę obydwóch w~ka·zanych porządków. 

Sprzeczność między Czystą Fonmą a intelektualną 

zawartością jest ev.nidentna. Natomiast tyl'ko kto3 
w taj emruczony w biograficzne 'Pny;padkii Witkiewi
cza może zauwa.ż~'Ć, :l.e w procederze „brudzenia" je
go czystych formaln ie utworów tea<tTalnych mają 

swój udział róWillież realia zaczerpnięte z życiorysu 

auto.ra , które bezceremonial·nie i nie .pytając teorii 
o zgodę pr.zeni,knęly do drama•tów. Są one oozywiśoie 
na tyle przetworzone ,i często zakamuflowa,ne, że ich 
p rowien.' encja stała si ę prawie niewJdoczna. 

p ,raypomniijmy kilka faktów. Przede wszystkim 
ważna jest tu mania Witkacego, i to obecr.a od mło
dych lat w jego życiu, narzucania znajomym roz
ma itych wymyślonych kondycji i ról, tworzenia wo
kół s ie bie demonicznej aury niesamowitości, wyży

w a nia ~i ę w m· t yf:lrn cji i pozach. Całe życie Witka
cego podsizyte było teatrem czy teatralnością, pełne 

wygłupu, tworzonych sztucznie dziwnych i niepoko
j ących sy tuacji. We wszysłlki'ch niemal wspomnie
n~ a ch jego licznych znajomych, za-równo tych, którzy 
przez całe lata figurowali na p:erwszych miejscach 
W ltkiewiaows k"i.ej listy przyjaciół, jak ,j tyliko p rzy
godnie i krótko na niej goszczących, piizewiija się ó·.v 
motyw bezustannej błazenady, ciągłej kreacji włas nej 

egz, : encji. Zycie TQ?;Umiał on na kształt jakiego:i 



kabaretu, w którym sam był głównym reżyserem. 

Bez wątpienia wiele z improwizowanych przez auto
ra Wariata i za konnicy sytuacji towarzyskich przy
pomina jego dramaty i .m'ożna by rzec, że te ostatnie 
były wcześniej sprawdzone w życiu, tam odbyły swe 
próby generalne. 

Z tej manii ,czy może potrzeby wewnętrznej wy

rosła mlodzieiicza, wydana po kilkudziesięciu dopie-
ro latach od napisaruia, .powieść 622 upadki Bu.nga I 
czy!i Demoniczna kobieta, bez wątpiet · dająca s i ę 

1 
' 

:rozszyfrawać .pnz.y pomocy klucza autobiogra:f.i.czno
-persona1nego. W 1powieści znaleźć moona między in
nym,i opis romansu dwu~iestolcilkuletniego Witkie · 
w icza czyli tytułowego Bun.ga z heną Solską to zna
czy panią Akne Montecalfi, a •także refleksy przy
jat · autora z wybitnym malarzem, a tema.tylmem ' 

I 
log.ikiem - L eonem Ch · tkiem (tu baron Brummel'! 
i późniejszym znalkiamitym etnologiem o śwdatowe.: 

sławie - Bronisławem Ma,linow::; ·m ukrywającym 

j się w powieści pod nazwiskiem ks.ięcia Edgara Ne
l vermore. Przede rwszystki.m jednak 622 upadki Bunga 
mówią o k ompleksach i niepokojach .począ tkującego 

artysty, o jego usilnym pragruieniu odnalez.ienia dla 
sie0'.e drogi twórczej realizacji. 

Erotyczne perwers je i „upadki'',pi.;a11;; twa, narko
mania - bardziej udawana niż auter"tyczna - ów 
ekscentryc:Ziny, szokujący tryb zachowa n ia miał za
pewne ulcryć n·epewność i ogromne amb:cje młodego 

cz.lowi~a . Obok zresztą - w takim samym kontra
:rtowym !>to91.mku, w jakim intelektualne rozważa·n ia 

. p zostaj ą do „demcmicznych efektów" w dra ma tach -
poj awiają "ię Istotne R07Jmowy toc:l)ane w każdych 

1 
warunkach z pr;zyjaaiółmi na tematy filozotk'!Zne i 

ystencjalne. 

Stał s1ię już chyba oczywisty powód poświęceni :~ 

uwagi debiutanoki·ej powieści Witkacego. oto sche -
mat Bunga, w latórym opisał Witkacy (jak to częsb 
zdarza się debiutującym pisarzom) moment 1nicjac,ii 
swego bohatera - porte~pa1role a utora - l!la kilku 
planach do}rzałego życia: e11otyczn:y 1, tawairzySk.im 
czy twórczym, powtar.za ię - z odpowiednimi n1o
dulacjami i zmianami - w licznych sztukach. Mię

dzy :nnymi w Sonacie właśnie, w której młody kom
pozytor Istvan stoi przed podobną koniecznością wy

boru sposobu trnktowan!a sztuki, a nadto obMiczany 
zosta ł iście Bungowskiimi (czy li - dopowied2lffiy -
Witkaoowskimi) kompleksami. Rów:1·ież protagoniści, 

a nawet niektórzy statyści dramat.ów przypominają 

krąg przyjaciół Bunga. śpiewaczka Fajtca.cy z Sonaty 
jest na przy;kład echem d onicznej pani .<\lkme (rów
nież śpiewa·ozk:i , w .początkowych partiach rękopisu 

powieści jesz'<!ze rudej - iak Soi;;ka - 'J)Ote;n 7.aś. 
dla pełniejszego zape..vne kamuflażu zmienionej na 
li ~:mą blondynkę). 

W młodości z jej ko1npleksaimi autora Bu.nga moż
na .zatem szukać sw,oistego systemu ~ndyw;idualnych 

, archetypów Witkiewiczowskiego św:ia;ta. Chodzi ju7. 
o coś więcej nii powtarzanie osoboo.vościowych sche
m;,11!.ó'.v, chodzi o to, iż podstawowy problem młodego 
Witkacego - wybór między dwoma modelami .reali
za::: ji egz:rstencji artysty - stał się głuwnym tema
tem jego twórczości. 

Tu jeS<Zeze na moment za.trzymajmy się przy fascy
nującej - otoczonej legendą - ·osobowości Witkace
go. Bez wątpienia osobowość to nadzwyczajna, osią
gająca aż kres ITTormalności w konwulsyjnej S7.Bllllota
niinie między sprzeomymi pasjami li ciągłym dąien.i.u 
do wykoru:ypowanego !ideału .pełni indy;widuałnego 
b~ntowania. Bardzo trafnie i -pięknie mówi Kailimierz 
Wyka w eseju Trzy legendy tzw. Witkacego o rene
samowym wymiarze tej osobowości, realizującej się 

zaró\\·no POPa"Zez dzi·Wa'CZny rytuał 'k<J111taoktów z prz:v
jaciól :ni, jak i poszukującej we własnej jaźni formuły 
inte,,,racji... wszystkiego. To ~e dstotnie tyta
niczne - w dwudziestym wieku utopijne, nierealne; 
już zresztą w ostatniej epoce, w !której genia~na jed
nosrt.ka mogła ogaTnąć całooć ludzkiego doświadcze-

1 n~a. - renesant>ie, powodujące rozda rcie, szaleństwo 
I Sw.ia'dczą o tym słowa Michała _ i oła, cyt<YWane I P.17.eZ Wy:kę: „Co gore, oto iedYlilćl ma strawa i z te-

go żyję, z czego inny ikona" . 

Coraz lepiej i w.vraźniej widać, jak wiele z sub
stancji i atmosfery życia Wi~iewioza pr.zenilmęło do 
jego dramatów. Blazenada w codiJiennych stosunkach 
ze znajomyimi, grnteskowe deformacje przyjaciół, po
szukliwaa:tie modelu życia i formuły a11tyzmu, gorącz
'kowy, bli~kli szaleństwa stan człowieka, który ehcfał 
być tytanem i ~wiadomość niemożności klęs.ka ka
.tastrofa. Skoro to wszystko dodamy, Czysta p'<>nna 
skurczy s.ię do w ymiaru właśnie ... forimy, ale w tym 
dawnym 7lflaczeniu, kiedy to jeszcze utwór lioteracki 
d7Jielono na treść i formę. 

Sprzec2lność wewnętrzna Sonaty Belzebuba jest za
tem sprzec1m-0ścią całej 1twórezości Witkiewicza czy 
wręcz sprzecznością jego sytuacH ontologioznej. Oto 
1glosząc kOil!i.ec indywidualności w wairunkach społe
czeństw nowoczesnych, i!'ównoozcśnie czynił on osobq 
nejwyższym ,k,ryterium sen.su życia. Oczywiście osobę 
'Zcioln'l ido rmedytacji, twórczego niepokoju, posiadają
cą jeszcze uczucia meta~cime. Stąd .ta•k ważny w 
życiu człowieka twórczego jest moment inicjacji, o 



rktó.rym tr.i.ktują Bmiyo i Sonata, morn , ·W .MóJ: y m 1 

artysta staje się, dojrzewa do wie lk ci , poszukuje 1 

saimego s iebie i sensu swej sztukii. Obydwa te iutwo
r y mówią a·ównocześnie o wewnętrznym n iepokoju 
cz.'" k umpleksie nie mogą;c:ego się zreal izować airity: ty. 

Poszukiwanie W·i•tka<C ego, Bunga ezy IstvaąIB r oz
pięte jest między dwoma znaczeniami sztuki - w y 
prowadzO!Dymi z estetyki i filozof.ii modenniz .rn. 
z jednej strony sztuka rozumła.r:a jest jako sposbh 

I życia, ~ drugiej zaś jako dzialalnosć ook~nuiąc:1 • i ę 
I we właśdwej sobie domenie artysty~neJ - Jakb;: 
powiedział WiitJkacy - ,,nie za,nieczyszczo,nej żadnym 

śladem życiowych usprawiec!Hwńeń" . Być artystą je;; t 
więc Łatwo i trudno zaraze;n. Łatl\~-o. gdy pojmie się 

s7ltukę w p ;en1;•1Zym sensie, trud1 o . gdy się ją abso 
lutyzuje. Wted.,- dzialaLność twórcz może istotn ie 
wymagać - jak w przy padku br>ha tera Sonat y - 
• y piekła. PrQb emem Istv na , podob1 l'ie zrro zt:\ 
jak :problemem Bunga, je.;t kon:.eozno~ć wyzwolec,<ia o'ią 
od życia, od mil.ości czy ·przyjaźni , ·rn ikłai1 w co
dzienności i zwycza j no 'c i. W picrw~zyn1 akcie sztuk ' 
młody kompoz: tor ·n.ie uśw i dan ia sobie s·wojej sy -

1 tuacj i : „Jestem arty~ą - .powi ada - - to wiem. Moi ·~ I niezupelll'lli.e zdaję sobie z tego sprawę._ c-0 to jest b. ·~ 

I art%tą - ale nic dziwnego w ty:>'1. n~e ma . Ko1npo
n:uję, bo muszę - tak ja•k inny jc.<> t urzędnikiem I banku czy kupcem. Pi!>zę nuty tak , jak bym p· .sal 

I rachunki w 'księdze". Chociaż z dr ug iej strony w:_·-
1 znaje: „Czuję w sobie przestrzenno-słuchową W1ZJę 

I tonów, której rnie mogę ująć w trw~u . Ja·~bym 
· 1wachlairz ,zwinięty •trzymał w •rękac!1 b e.z·;1 lnych l :e 
mógł g-0 1'07:'.\'inąć i uj.raeć obraz.u, :kJtóry jest ju:l g -
tów w kawałkach :na kawej z jego cz~"-

:Z.namie nc, że ów pierwszy akt dZieje i ę w .n:e:nal 
rea·J:istycznej scene-iii Mordowairu, w której jed:., 1ie 
Babcia Julia umiejąca sięgać w przyszłość d odcz:rty 
wać zna ki przwnacze11 (dzięki ka bale ocz)"\V'Mic:ie l wi
dzi zbierające się chmury. Morda war, ·la tk-0 ha
r a•lderv21owany pr-zez Babcię: „Dziwne góry i dziwni 
ludzie'", nadzwyczaj nie przypom ina Zakopan e , tak jak 
życie Istvana przed piekielną iluminacją - zakopiań
ską egzystencję Bunga przed poznanlem de.'1'1onicz.nej 
!kobiety >i .u :;iwdadom<ieniem sobie 'konieczności znale
zienia . własnej drogi artys•tyczmcj rcaUza.cj•i. 

W drugim akcie, w •rozmowie z BaleaS'tadairem, Ist
van wozumie złożoność wyboru, przed ja•kim sitaje al'
tysta, 7lfozwnie ,też pDzvczy.nę swej niemożności. Py
tanie, jak'ie stawia Balca :; tadarowi jes t podstawowym 
py.ta1aiem dramatu: 

„Mus.zę wybierać ·więc między życiem a sztuką? Za I rozkosz tworzenia muzycznej wai~tości wyrzec się mu-

s zę beiZpośredniego przeżywania? · Wszystko będzie dla 
mnie mar.twym jes!Zcze pr-zed ·· urodzen.ie.rn?" 

Na co BaleastadaT odpowiada (przypomnijmy słowa 
Michała Anfoła) : 

„Ta'k czynili zawsze w~zyscy wd.elcy artyści, mLmo 
pozorów oza·sem wręcz pr:zeciwnych. Dla•tego szaleń

stwa artystów, ta·k pociągające , dla ludzi zwykłych 

.i taką Wllbudzające zazdrość; są .tylko goralcim ·po
smakiiem, pozostałym po prawd12:iwych zdarzeniach w 
ś wiecie ur<>jonej wielkości, kons.trukcj~ samej w so
bie. Dawniej sitawało się to w sfenz:e dobra, dzi.ś, u 
końca s21tuki, musi dziać slię w krainie zła li ciem
ności". 

„( „.) d21iś, u koi'lca sztukii" ~ znów dotyikamy jed
•nej z centralnych kwestyj Witkacego - jego kata
stroficimej historiozofiii i totalnej niewiary w ro:zJWój 
sztukii. SZituka wedle jego poglądów, podobllllie jak fi
lozofia czy r eli&ia, jest wyrazem jedności kaidego 
Istnienia Poszczególnego, tej jedności, która 1po:zecdw

stawia imywidum całości Istnienie, Kiierunek zaś roz
woju świa•ta, mówiąc ściślej, rozwoju społeczneg-0 po
woduje stopniowe „znoszenie'~ znaczen~a .jednos.tki, 
zmianę 1chara'kteru stosunków międ1Zyludzkich (za
miast więzi jednostek - relacje między rola.mi spo
łecznymi) i zatracenie przez człowieka zdolności do 
medytacji, d{) twórczego niepokoju, czyli mówiąc sło
wami W1itkiewicza - „zanik .uczuć metafizycznych". 
Bezpośrednim następstwem t ych f któw jest wpadek 
sztuki. Szanse odrodzenia sztuka .i odzysk81111ia pmez 
nią roli czynnika mogącego decy;dować o jalkośai ludz
kiej eg.zystencji upatruje Wirtkacy w poszulciwaniach 
awa ardy - między innymi w sfornnułowanym 

przez. siebie .programie naprawy i ocaleni.a sensu sztu
k i - teorii Czystej Formy. 

Kto ma jedna•k rea.Jiwwać rpostulaty Czystej For
m y, jeśli artysta - żyjąc w 'llllilormizującym się 

ś-wiec i e i ulegając ogó1nemu procesowi - zatraca 
zdolność do uczuć meta.fizyczn~h. 

Nie wys.tarczają już - ta•k jesit w przy~dku Ist
vana - wstrzą .'.. rni.Ctni.a w rodzaju pojedynku c.zy wy
picia pięciu litrów wódki - trzeba cm-a.z s:ilniejszych 
podniet, mocniejszychu impulsów. 

Ratunkiem dla bezpłodnego artysty ma stać się 

Pi ekło - ów - powiada W·iitkacy - - „hlikuba.tnr dla 
nieopierzonego muzyka". Szatańska siła ma doprowa
dzi ć do lintegra<: ji osobowości Istva:na, scalenia i usen
so>v ienia jego .rozbitej - w warunkach iistfliie jącej 

kultury - tożsamości. Pakt z piekłem oznacza jed
nak porzucenie świata realnego - cod:lli.enności, to
talną rezygnację z życia na rze::z twórczości. W pew
n~-m sensie Piekło moż.na potraktować jako rocl7.aj 



metafory - :nie chodzi :praeaież wcale o .to, aby do
słow,nie ·wejść w kon~t z diablen1, ale raczej o od
rz.ucende związków z :realn'().~cią ·i w~'t\vorzenie ;piekła 
w sobie. Wytworrei"i,ie stanu, o k tórym mówił Michał 
Anioł. Tomasz Mmm napisał o Dostojewskim: to 
,;czlowlek, który był w !Piekle". Podobnie pisał o lu
cyferyeznym geniuszu Nietz.schegu, ldórego „rnzwój 
duchowy - tw.ierdZił autor Doktora Faustiisa - nie 
hył n i.rczym .innym jak hist<wią związa,nego z poraże
n iem ;roz.pętania i zwyrodn1ienia - to znaczy wdar
ciem się wybitnie .uz.do.Jnionej normalności w lodo
watą i ·groteskową strefę zabójczego poznania i mo
ralnego osan1-0truienia : OSii.ągnięcicm przerażającego i 
zbrodniczego stopnda wi~y ( ... ). 

Czyż nie p rzy·pomina ten opi<s niektórych sfoDmu
łowat'l z Sonaty Belzebuba? Bez wątp.ieniia odzywa s•iG 
w obydwóch tekstach - eseju Manna i drama-cie 
Wdtkiew·iicw - ten sam modernistycz.ny sposób my
ślenria 'O twól'Cy ,i twórczości. NaTZ.uca się jeszcze jed-

1 
na paralela: welokrotne rpodobie11stwo Sonaty do póź
niejszego Doktora Fa.ustusa . Oby dwaj pisarze sięgnęli 
do stairego mi•tu faustowskiego, oby<lwaj uczy111rn 
s wych bohaterów - 'korn~ytorami związanymi z 
awangardą muzyczną {W;iitkacy ujawnia w Sonacie 
znajomość p is m Schonberga ·i jego techiniki dodeka-

1 fonicznej; Mann opisał swe szcz:egółowe studia nad 
I nCJWą muzyką). Gdy Polak powiada : przez „Ozys,te 1 

Zło do Czystej Forrny" - Mann mu wtóruje : ,1pew
ne osiągnięcia poznawc.ze i duchowe nie wydają się 

możliwe bez obłędu, cho11oby i duchowej zbrodni". 
Wres:zoie Mannow.s:"lcie streszczeruie własnej powieści, 

jak ul:al 1pasuje do tematu Sonaty - treścią Doktora 
Fustusa jes.t „ucieczka .z trudności kryzysu kultural
n eg-0 w ów ,pakt diabels1kii, pragnienie dumnego i za
grnżooogo bezpłodno · cią a>r.tysty, a by wyzwolić się za 
wszellką cenę z grożących mu zahamowań (.„)". 

Ta iparalela , któ.rą można długo jeszcze rozwijać, 

•te pooobieńs:twa nie pr;;.ekreblają rozmc. Przede 
wszys;tkim w u tw o;rze Wi'11kaicego dominuje świadome 
nastawienie pawdy"'t yc:zne. Jest to pa.rodlia totalna. 
wsrechogar.niająca , o lkrok granicząca jU!i z przepaś

cią kał.a.'>'troiiiz,mu. W~tkiiewicz przeprowadza między 

urny md degradację mitu Fa\13ta: Is<tvan .niewiele za -
chował z .pewnej godloośoi czy dumy bohatera Goe
thego; jest strachliwym IPOS:Zukiwaczem absolut.u, któ
,ry w obliczu kabaretowego szatana zachowuje się 

jak staira, pła~Jiwa ciotka. Podobruie Belzebub, które
mu Ttogi prizyprawiła zdradzająca go żona p0piera 
swój demem.i= pustymi acz głoś n::mi deklaracjami 
trącącymi przybysze~yzną, jest diabłem zdegrado
wanym. Całe piekło okazuje się jedynie pa•rodią pie-

kła, jest pomyślane na \li7.Ór kabaretu. Albo po pros.tu 
jest jeszcze jech1ą mi :·tyfrkacją, jak wszysitko niemal 
w życiu Bunga, IstvalrJ.a i W•i•tkacego. Mistyfikacją 
ukrywającą istotne problemy l wstępującą ich roz
wiąza:nie. Bo r.ozvviąroiflia n:ie ma i być me mcllie. 
Tylko świat idzie naprzód „w tej dos-k!onalejącej me
challlizacji", ja'k powiada Książę Ciemności w Wii:tlde
wi:czows1kim Piekle-Kabarecie. 

K<rzysztof Pysia-i'. 
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Włodzimierz cegłowski 
O SPOSOBACH ISTNIENIA 

DIABtA 

Jllłł li 11 m 1111111111111m1111111111mmn11111 n 11 

„Tak więc dia beł został uti·aco•;iy dla sztuki na 
zawsze" - rpisal w 1963 roku Starnislaw Lem (Summa 
technologiae, Krnków 1967, s. 488). Śledząc „karie
rę" literacką demona doszedł on do wniosku, że zdo
bycze nauk przyrodniczych odbierają litera tune pra
wo, do poruszania się •w regionach metaf'.zyczmych 
Nie można wszak pisać dłużej o .podnios łych sta•nach 
duszy, drążyć w niej ,„kory•ta•rze snów", gdy fizjolo-

1 gowie budujćl coraz doskonalsze modele mózgu i bli
ska jest chwila, gdy p r zez podrażni enie określonych 
jego regionów można będzie wywołać na przykład 
mistyczną iluminację. Nie możina też w.prowadzać· 
diabła ia·ko bohatera literackiego, bo .zos tało nauko
wo do\\'iedzione, że g-0 ni e ma, a odpowiednie po
łacie mózgu - odpowiedzialne za zło w człowieku, 
też się niebawem ujawni. T•oteż o ule Mefistofeles 
Goethego móg;.! b,vć przez czytelników Fattsta brany 
dosłownie, to demon z Doktora Faustttsa Manna jest 
wieloznac.zny: możina go t ralktować symbolicznie, lub 
jako wynik obłędu Adriana Leverkiihna, obłędu po
chodzenia organiczi' ego ·na dodatek (ogn is ko krę t:ków 
bladych w mózgu kompozytora). Zupełnie, zda.nie:n 
Lema, oddosłowniony jes t diabeł w innym utwo·rze 

· Manna - w 1howeli Oszukana, gdzie czytelni•k przyj
. mujący w ' dobrej ·wierze „cud" odmłodzen ia boha
ferki zostaje wyd!'wiony nieubłaganą prawdą fizjo
Iogiczm; . Ma to by ć kres możliwości eksploatowania 
diabła w s z•tucc. 

I Tymczasem , w ciągu szesnastu lat, ja ki e od tej 
pro nozy upły.nęlY, obserwujemy prawdziwy •triumf 
s.zatana. Demoniczne film~· Polańskiego, fenomen Eg
zorq 1s t y (popłuczyną p o tych obrazach jes·t dostępny 
u nas Om en), idą w parze z ol brzymim zaintereso
wan iem społeczez'lstw zachodnich demonologi ą. Książ
ka Hala Lind:>eya: Satan Is Aliv e And Well On 
Pla net Earth zys·kała w ciągu dwóch lat osiem wy
dań. Rozbudzona została cała sfera „diabelskich 
spraw": as trologia, okultyzm, wróżbiarstwo, magia -
bądź to w posfaci naiwnyc;, s tereotypów masowych, 
bądź też w aurze elita·rnoś ci i powagi (nip. francuska 
B i bliotheca Hermeiica). Niektóre dziedzi·ny „nauk 
tajem nych" stały się •przedmiotem dociekań nauki 
„-Oficjalnej", a nawet doczekały się reha•bilitacji, jak 
na przykład różdżkarstwo (u nas zajm uje się różdż
kar~ t wem i badaniem wpływu podz;emnych wód na 
człowieka dr Radwa1nowski z PolHechniki Warszaw
skie j„ Jak złudna to rehabilitacja zobaczym y \V in
nym m iejscu. 

Rozdźwięk pomiędzy opi1nią znakomitego pisarza 
(mylić się, to p rzywilej futurologów), a faktycznym 
roz'l-vojem tematY'ki d iabelskiej w sztuce jest n ie-



21miernie charakterystycz.ny dla naszej epoki. Czło

wiek \VISpóiczesny jest rozdarty pomiędzy niepoko
jem, systemem wiar i domniemaó płynących ,;z. du
szy", a dogmatem nauki. Dogmatem właśnie, bo 
czymże i.n:nym jest nauka !i postęp w Ś'.viecie, w lctó
rym myślenie ·ins·trumenta1ne, •rozliczne techniki dzia
łań zdominowały człowieka. Filozoficzna głębia wiel
kich odkryć naukowych gubi Slię gdzieś po drodze, 
a pozostaje tylko praktyczny a'lgorytm teclmologicz
ny. Mistyczne opus alchemików :niewiiele ma ws.pól
:iego ze skiernwaną głównie na zwiększanie „wskaź
ników" pracą ws.półczesnej huty, panteizm E1nsteina 
trucilno byłoby odnaleźć w konstrukcji bomby atomo
wej. Na d-0brą sprawę niczym nie róimią się od sie
bie systemy •kosunolog.iczne Ptolemeus:za i Kopernd·ka, 
jeśli brać pod uwagę w:.-·łącznie ich prakt~·czną uży
tecz..r1ość przy wyznaczaniu trajektorii ciał niebies
kich. Idea ,,przewrotu kopernikaóskiego" nie jest po

trzebna, gdy trzeba r07JP0Znać strony świata i wy
znaczyć •kierunek marszu w oparciu o położenie 

gwiazd. Przyswajaniu przez zbiorowość ulegają bo
wiem zaledwie konkluzje bada11 naukowych, a nie 
zespoły idei. „Świat-Opogląd naukowy" jest zbiorem 
stereotypów w nie mniejszym stopniu, niż świato

pogląd „zacofany" - nawet, jeśli są to słuszne ste
reotypy. T·rudno s·ię temu dziwić. Jakież znaczenie 
może mieć rozróżnienie „masy" od „ciężaru", gdy 
trzeba kupić „kilo mięsa"? Sformaliwwany wyciąg z 
rnzleglej naukowej partytury świata jest „brykiem" 
wystarczającym, aby przeżyć. „Ory~inał" 1pozostawia 
się specjahstom, ekspertom, kapło:nom wys-0kiej scien
c! i, bez ·których „duch epoki" coraz tTudniej się oby
wa. Ale nasz „bryk" nie obejmuje, nie pra:ewiduj~ 

wszystkiego, co się w człowieku wydarz:vć może. Po
zostaje poza t11im wspomniany ŚVI. iat rprzeczuć , rnepo
kojów, urojeó, które trudno •ujarzmić formu mi psy
chologii uczuciowej 1wyższej lub fizjologii układu ner
wowego. A musi powstać! Weix:ie na stół operacyjny 
Nervala, Artauda, czy jakiegokolwiek poetę :pozosta
jącego we wladzy Szatana, otwórzcie im czaszki: 
oczywiście nie zobaczycie tam diabła, ale ·też formuł 

nie zobaczyc ie scientycznych, bo podmiot w przed
m iot ,zamienić chcieli ś cie, Diabła chcieliście nauko
wym egzorcyzmem wy,pędzić. I tak. jak w średnio

wieczu już bywało, diabeł w egzorcystę :wstąpił. Bo 
ten brak widomy nauk()Wej recepty światopoglą

dowej. ta 'Ci z i ur a w algorytmie postępowania, w 
której lokuje się to. co przedsłowne, 'Lntuicy}ne, amor
ficzne, to diabeł właśnie - nicość, niebyt, brak 
Stworzenia - według klasycznych rozpoznań św. 

·"ugustyna . .Jest w nas ziem i a n i czyj a leżąca 

-----------------------------' 

· daleko ipoza granicami tradycy j;nie pojętych nauk 
ś cisłych", na której mozołną i111teiipretację na ~~a:>ny 
rachu·niłk jest :my S1klł2anó , bo w y>fil;ztalcony model 
cywi'liza·cji zachodniej nie pos'iada •kluczy do jej 

: bram. W ziemi tej mieszka talkże diabei. Pozostawio
ny samopas pnez świat autorytetów wyrasta me-

' OO<:ieł.znanie, acz po cichu, pewnego zaś dnia eksplo
duje w postaeci wielkich społ001mych erupcji. Zaczy
na się hist er i a hi Il tor i i. Schyłek śred.rniowie
cza przyniósł ·taką bi.'sterię - szata•n ginął wtedy na 
stosach najcręściej razem z człowiekiem, ·którego za
mieszkiwał. Jules l\1Li1chelet, dziewiętna~towiecz.ny hi
storyik francus·ki, piewca postępu , nauk i i repubJ.i-kaó
s'kich ideałów wolnościowych , opisał •ten drama.tyczny 
moment dziejorwy. Sam się przy tym szatanowi za
przedał: jego •wizja dia bł jest apolo etyczna na spo
sób rorna1• tyczny. Upadly anioł był przecież bogiem 
ze :zimazą, demonicznym wla:dcą ~raw r: i:skich i ciem
nych, ale też no icielem wa!I'ltośCli prometejs.krich, na 
·kitórego powal vali s ię poeci rewoluc. ·jni . (Sam Pro
meteusz, pierwszoplanowa postać :panteonu rewolu
cyjnego, był Tytanem, strąconym w p odziemia bo
g~em.) Jego bunt, milczą ca wy·ni ~łość i duma, tra
gizm egzys•temcjalny, stały się ud'Liałe .. 1 bohatera ro
mantycznego i przez ter. p:-Y=a t, a ta kże w o::>arciu 
o entuzja t ·cz!1ie stro rmicrą, z pozy<:ji oświeceni~ego 
Rozumu pr()Wadzoną, krytykę Kościoła i średniowiecz
nego sys•temu społecznego buduje Michelet obraz 
Diabla •w okresie jego formowania się: 
„Swięci, •oi ukochani s:r"!lowie dobrych r odz.im, po

ru.s.zają s·ię malo, konte:nplują, marzą; czekaja czeka
jąc, peW!Ili, że otrzymają swoją część , .prze~nac:zona 
dla wybraóców. Odrobi·ri..a ich a:ktyrwno~ci koncentru~ 
je S<ię :w .zacLei .ionym k!ręg.u naśladowania (to słowo 
jes:t całym średniowieczem). On , prz.eklęty bastard, 
który ma ty~ko bicz w udziale 111ie czeka . SZU'ka ii n i 
gdy nie odpoczywa. Wędruje '00 Z:iemi do nieba .. Jest 
niezmie1111ie ciekawy, szpera, pr·zenika, bada , rwszędzi e 
wtyka ·nos. Smieje s ię i szydzi z Consummatum est. 
Zawsze mówi: „Dalej!" i : „Na•prz6"d!!" Szatan wvna-· 
lazł rozum i śmiech. Podejmuje to , co od:-z:uc'iła ~en · 
talność człowieka średniowiec2mego, na przyikład Na
tur~: .„Chwycił ją szatan, stroi s ię w nią. Więcej: 
umie Ją wykorzystać, rposłużyć się nią, przyczynijć się 

do ro-zk:witu sztuki, prz~·jmując wielkie imię, którym 
chcą go napiętnować: Księcia świata". To on wy
nalazł" Odrodzenie. Powstało ,;przez szatańskie ~~ak
t:ki ludzi, którzy przewiercili sklepienie, przez wy
snłek potępionych, którzy chcieli ujrzeć niebo. Ale 
I><>"M>tawało przede wszyst:kiim z daila od ~oły i uczo
nych, 1Illł wagarach, gdzie sza.tan dawał lekcje cza-



I r.awni<:y i ·ow-0zarzowJ". Wagary! Trudno lepiej okTeś
lić 5<po.sób, w jaki rprzernY'ka się iPrzez historię wąska 

I st.Tuga postępu, chociaż dzisiaj jesteśmy ostro;i.niejsi 
j iUŻ w formulowaniu a;pologii postępu. Gdy w Eu.ropie 
pojawiły się koleje żelazne, w.idziano w mim dzieło 

::zatana. Lombr.oso z upodoba ·em cytuje zapiSik i wa
riatów zamykany.eh za 1ta1kie po~lądy w jego 'klinice 
psychia1tr)"CZnej i rpodśmiewa się z nich mocn-0. Dziś 

st.owo postęp uległo zw.ieloznaczm:ieniu: może o:zJna
czać rozwój człowJeka , lub s2ltuczne przedłu2arn.ie sił 

. ludzkiich ,i::rz.y pomocy techn icznych protez. Ten d·ru-
1 gi , ;postęp" w wieku bomby atomowej i Ra·portów 
I Rzymskich istotnie wydaje się dziełem Szatana -

I. także inr.ego, niż romantyczny, jednoznacznie mrocz
ru:rgo, barbarzyńskiego, widzianego Już przez ,pryzmat 
dmhviadczeń to talitaryzmu. Niie są to 111a pewno szatan 
i ·postęp Micheleta. Dobry republikanin był prawo
:\Vievnym w:;znawcą religii wolności. Oto szatal!1 chro
niący się w ,pierwszych wiekach chrześcijaństwa w 
rówruie wyklętej Naturze, niepozorny leśny sik.rza1t, po 
kryjomu cz.czony bożek dommvego ogniska znajduje 
popleczni.ka w 1kobiecie. Niespostrzeżenie wyrasta w 
patęgę, a ·jego wyznawczyni jest prześladowaną cza
.rawnicą. Pabronuje też diabeł pienws.zyan bada•nioan 
przyrodniczym - alchemikom, astrologom, wszel'kim 
naukom tajemnym. Patronuje wres7ieie tym V\/'S7.yst
kim, którzy walczą o wo1ność. Ki·es .tej wa•llkii a w>ięc 

wyzwdlenie pozy.tyw nych wartości szatańskich widzi 
Michelet w Wielkiej RewQlucji fiancuskiej. Wolność 
zatriumfował a, nau·k!i tajemne przerodziły się w no
woczesne ·badania przyrodllli.cze, czarr-awmi.ca stała się 

cr.arodz:iejką kobiecych <dziedzin życia. Tymczasem, 
któż jedna;k n a w a gar a c h siedzi , skoro Tam
ten zatriumfował? Kto 1porusza koło rozwoju 12:a ku
lisami teatru życia? Od 1789 r,ok;u wyda:nzyło się 

wiele. Wiele dyktatur sprawowało dyktatury w imię 

wolności, na wielu nawożytnych stosach -płonęły 

ws;tec.zne książki w imię postępu, zaś nauika ~ydała 
nowożytny Młot na czarownicę - ·ksiąiikę Martina 
Gal'dnera Pseudona !Lka i pseudouczeni. A przeciw 
temu już jaki :ś I n n y wagaruje. Dlat~-0 ta niepo
zorna wzmia nka w dziele Micheleta o wagaTUjący;m 
szatanie - poza S7Jkołą, Państwem, Uniwersytetem, 
Szpitalem, jest zdamem ,proroczym, rozsad~jącym 

n.ieza.mierzenie tę ,,reld.gię wolnośd". Jest antycypa
cją czasów, w których rozstrzeliwal!ly bohater Widma 
wolności Bunuela będzie krzyczał: „precz z wolnością!" 
.Jest u Micheleta inne jeszcze prorocze z<ianie: „Po
d%iel'Oiilo 12:r~znie kTólestwo szatana. Przeciw jego 
córze d małżonce, czarownicy, uzbrojono jego syna, 
lekarza". Ta myśl rozsadza „religię nauki i postępu" 

I i przywodzi na myśl na$ze czai; y , k iedy c·z.arowni.ca 
stała się sch':.Zofrcniczką wrcyzmowa.:1q p:-z.ez in· 
kwizytorów w białych fartuc hach , zam'kmię'.ą w celi 
szpitala psychiatrycznego. Cóż tc:ly zaszł o po niędzy 
Wolnością , Nauką, Człowiekiem, a Tym „na waga
rach"? 

O nauce najpierw wypada rozstrzygać, bo w sto
sunku do pozostałych dwóch naszych przedmi-0tow, 
ma ambicje nadrzędnej metadziedziny, sa~1a się r:i :n· 
zajmuje. Nie jest prawdą, że nauka i t echnika L o
w-0żytna jest w prostej li11ii sp· cl ob ierczy11.ią ezo · 
terycznych systemów naukowych póilleg0 Odrodzenia, 
Przypuszczać można, 'ż •to, co wykluło się z nauk 
tajemnych, aby dać początek współczesnej cywiliza
cji przemysłowej było tylko zbiorem recept, technik 
i metod o dużej sile przebicia ze względu na ich wa
lory pragmatyczne. Cal a antropolog ia e o tci:·yczna 
określająca miejsce człowieka w systemie k osmolo
gicznym pozostała na boku. Był to w ybór łatwej dro
gi przeciw t rudne j, na:tychmia towego efektu .pewnego 
i spekta'kularnego przeciw niepewnym '' 'ii.kom nie
wymiernym, zdobyczy materialnej l)rzeciw duchowej . 
Na ironię zakrawa fakt, że z hermetycznego systernu 
alchemicznego w świadomości społecznej pozootała 

bajda o zamianie metali niesz:lachetnych na złoto ma
jącej jakoby stanowić cel pracy a lchem".ka. Wtedy 
wabikiem takim posługiwali siG szarlatan i. Dziś ha
sło: „sza•re na złote" j est dew:izą cywilizacji przemy
s łownej . Ellta au.kow o-'techn!czn tosuje probierz 
zręczności" jako jedyną zas dę odróż..r.i enia istrza 
od szarlatana. „Tuż przed zwycięstwe:n chrześcijań

stwa - przy;pomina Michelet - tajemn iczy głos r oz
legał się wzdłuż wybrzeży Mona Eaejskiego": ,,Wiel
k i Pan nie żyje". Wzę. rdz0J1a Natura ·orzyła 

próżnię, w której w net zalągł się Kusy. Potem 
miał jakoby wraz ze swymi przymiotami dos•tąpić 

zupełnie legalnej „oficjalności". Nowożytna mauka 
w ytwora:yla próżnię a:nalogiczną do tej po odej~ ciu 

Pana. Horror va.cui każe jej się zapełnfać, a nawet 
jeśli nie, to sama w sobie nloością pozostając już 

Diabłem ~ est, 'Co wyżej zostało też wypowiedziane. 
Kapłan i nauki i „zdrow~o roxs::;dku" n ie dają mu 
szansy, a On t ym groźniejszy. Taik jak niegdyś roś.nie 
pad ciosami egzorc~tów w laboratoryjnych kitlach 
i tak jak w średniow ;eczu potrafi gwałtownym pa
roksyzmem n.a w ierzch w. ·psztyknąć. 

Wraz ze śmiercią diabła w literaturze głosi Lem 
kolejny upadek inn~·ch t ematów zawłaszczanych ko
Jejoo przz technologi e. Moinaby się z nim zgodzić -
wsZSlk Lem połknął er.cy.klupedię, jak się do tego 
kiedyś przyznał w Próżni doslcona!cj, gdy.by nie ka-



I te"oryczna o~t.odoks:-Kościoła Nauki wyzierająca z 
' tych prognoz (całe szczęście, że Lem chodzi na ,;wa

gary", tzn. kuma się z diabłem pisząc nieortodoksyj-
ne opowiadania, budując tak·ież teorie społeczne i fi
lozoficzne oraz karkołomne kosmogonie). Nie wiado
mo, j aką mianowicie encyklopediG połknął autor 
Opowid c ; odmrożeńca, a'le dziwne to dzieło było, dia
be; :: kie może, skoro nawet tak fanatycznie racjona1'ne, 
jak oświeceniowe Diderota, wydawnictwa traiktują 

Czarta oględn i e. Diabeł nie musi istnieć fizyka'1nie, 
skoro stainowi rzeczywistość .psychologiczną i soc}o
logiczną (dla soli psysty to .i .tak to samo). Absurdalne 
byłoby domagać się, aby język operował wyłącznie 

by,tami fizykalnymi, jak to pokazał Swift. Nie doma
gam się , aby łaskawy czytelnik czytając te słowa 

wyczuwał od razu zapach siar<k'i. Instrumenta1ne sta
nowisko nai.:ki wobec Demona objawia się we wnio
skowaniu jego nieistnienia z fak.tu, na przykład, nie
możności dokona:nia pomia<:rU rogów. Taki jest rodo
wód lemowskiego zawłaszczenia, a dokonuje się ono 
niewątpliwie w imię postępu. Po co, dajmy na to, 
takiemu Cortazarowi magia, jakieś kłucie laleczek 
(w końcu to dobro społeczne), skoro podTęczni<ki woj
slwwe wykładają metodyC71!1ie, jak wykończyć czło

wieka; a pa co taki Lowry zabawia się w astrolo
giczne misityfikacje dla uzasadnienia śmierci Konsu-

1 la , wiadomo: pijak był, to źle skończył; trzeba też raz 
· wreszcie pow'edzieć, „bez ogródek i ndejakich face

cji", że u Adria.na Leverkiihna nie diabeł w dus-zy 
s·iedział, jer!o syfilis w mózgu . 

. J · t być może taka pr'-lwidłowość, że to co ina gó
rze jest odbiciem tego co ina dole - jaik w Szmarag
dowej Tablicy alchemików, lecz inaczej IIBż tam i pa
radoksalnie , góra jest uboższa o przyziemny element 
treści, materii amorfic-znej. Uzbrojona za to została 

w f o r m ę. Począwszy od Kartezjusza Rozprawy o 
metodzie ustalił się rodzaj myślenia naukow~o pre
ferujący instrumentalno-maniipurlacyjny sposób myśle
nia. Dzięki temu dawny wygrnaniec, ·nieoficjalny, nie
naukow~' . obrazoburczy lekarz zajął miejs·ce egzor
cyzmującego kapłana, a występny konstruktor d'.abel
skich mach:n zmiendł się w technokratę-inżyniera z 
powodzeniem imitującego \V swych sądach s cho-
1 as tyk ę. (Domaganie się fi z y c z n e j modalności 

obiektu badań jes.t równoznaczne ze scholas.tyczn:vm 1 

pytaniem: ile ani ołów mie-~ci się na k<>ńcu szpilki). 
Przerażaj~ce jest także, jak niewiele się różni od 
wieków . ooób obiegowego posługiwania się nauką, 

nieza leżnie od jej rozwo ju. Uraądzenie te<:hnicznc 
dz' a la na zasad:z.ie cybernetycznej „czarnej skrzynki", 
to znaczy iadomo, co trzeba przekazać „wejściu", 

- - - -- - -----

ab~· otrzymać okn:.'lony efekt „wyjścia", nie wiadOJno 
na niast jakie są losy informacji „w środku". Mru
(Y.lyn1 · na prz)ikład: „trzeba zapalić (niekiedy: „otwo
rzy ··i telewizor" i zaczyna się nasz wielki, codzienny 
rytuał magiczny. Gapimy się w szklany ekran ni
cz:1m czaro\\T.i<'.a w kryształową kulę uzys.kując prze
n i ·enie w cza ·ie i przestrzeni. Ta:m diabeł, tu fala 
elektTomagnc;;yc;ma powoduje przeniesieni<e; jak się 

zwai , ta.k się zwal. Każdy termin dobry, s!rnro ma 
kT~ 1onirnować t::ijemnicze zjaw1isko. Zresztą niemiilłO 

warja tów twierdz.i że diabeł wynala.zł telegraf bez 
dru .u, a waTiaci wiedzą, co mówią. Cóż szkodz:iłoby 

prz;i qć teorię, że podczas gdy siedzimy p1•zed tele
wiwrem, czterech diabłów, jako to: Belzebub, Le
wiatan, Asta·rot i sam Lucyfer ;pT1Zenoszą nas w od
le;le strony. Byłoby to zaledwie odwrócenie 
zabiegu, jakim nauka nas zwodzi: nie można ·telewi
zor<. zwać ,;magicznym pudłem", ale ,przenoszenie 
przedmiotów na odległość przy pomocy magii moilna 
i trzeba zwać nowocześnie: tel e de Port ac ją. 
Nauka prayjmuje os.tatnio pod swoje skrzydła wiele 
dziedzin wiedzy tajemnej figu:rujących v.r katalogu 
pseudonauk jeszcze do niedawna, ale żąda od nich 
hoidu wiernopoddańczego w postaci poddania się obo
wiązującej metodologii. (Kościół jest wielki i miłoś

ciwy: przyjmuje heretyków, którzy są sikruszeni i s.ię 

do ni ego garną). Można ro:z;prawiać o dia:ble, ale po 
kartezjańsh.LJ, po ar~ to.telesowsku (scholastyka mia
ła św. Tomasza z &kwinu, który przebudowa~ Ary
s totelesa iila „u.żytek wew;nęt:rzny" kościoła). Nato
mi · s t clll1oil. Boże .przed jaką log]ką paradoksalną, 

nie<JZnaczonością , doświadczeniem we>v:nętrznym, „bo 
kaduczne to spr wy" d heretyckie. 

Tak wiąc „ziemia niczyja" w nas pozostaje jałowa, 
b'J nauka albo ją ignoruje, albo usiłuje przymilnie 
wchłonąć, bez zwrócenia uwagi na jej nieprzysitawal
IIlo'ć do obowiązującego w nauce języka. Z drugiej 
strony fala „diabolizmu" .zalewająca świat (poza i 
przeciw autorytetom nauki) niewiele jest warta, jako 
że st<mowi nieudolną próbę wskrzeszenia sta·rych ję

zyków ezoterycznych dla nowych, typowych dla in
strum entalnego sposobu myślenia, celów. Występuje 
tu moty1Wacja t:cpu: „dzięki Majm rrides owi już w 
siederr: wieczorów uzyskasz .pogodę ~ równowagę du
cha!" Rzecz jas11a nie ma to iiliic w spó nego z auten
tyc:zrriym poznanie tego wyklętego obszaru. Co naj
wyżej doznajemy na własną rękę wstydUwych lęków 
wieczornych. Ot, chociażby to metafizyczr:e okno w 
roku pokoju, ukryte w półmroku, z lekko ,poruszaną 

przez wiatr firanką, za którym czarna szczelina Ni
cości - nic Wtiadomo czym się ta nicość wypełnić mo-



że, bo jakieś szmery dz.iwne i ·nagle krzy.k kota„. 
Acha! Kocury! Marzec przecież. Nowe życie. „Forma 
istnienia białka". A jednak, jakby niernowlę.„ Durniu 
stary, do !~kama i tabletki mjadać! Wstyd opowia
dać. Takiie rzeczy tylko w 1Jti'l1ie dozwolone. Taki Po
lar'lski zr,obi ze .zwykłego lufcika tonę metafizyki. 
Tarn m<Jżma się bać, to zdrowo i modnie. Da·rim<J jed
nakże ~zu.kać przeżycia, tego głębokiego, idei Zła -
siły niszczycielskiej, o h.-tórej autor przedmowy do 
Czarownicy Mkheleita .tak są-dził w roZllllowie z sza
tanem : „(.„) IIliczego innego .nie pragnie oprócz same
go niszczenia. Spotykacie ją wszędzie i doświadczacie 
codziennie jej obecności - w waszych poraiJkaci1 i 
·błęcla.ch, w okrucieńsitlwiie i śmierci, w osamot:1ie
niach i niespełnionym pragnieniu. Spotykacie j ą 

· twax~ w twarz, najbaooziej obecną - nie tam, gdzie I jest n[szczyaielstwo rozumne, gdzie okrucieństwo ; 
' zło są tylko nar~iem, ale tam właśnie, gdzie sa-

me 1dla siebie są celem". Nie doświadczamy tego „zła 

autotelicroego'', a dziura po takim doświadozeniu sa
ma w sobie jest niepowetowa.nym złem. Cóż bowiem 

. znaczy nie wicra.yć w Diabła! Mówi o t ym On sa:11, 

I nadal ro:z;ma•wiiając z ~ilozofem:. ",Wasza niewia:ra nie 
narusza żadnego z moich pragmen, bo wsz~ tk1e mo
je •pragnienia są spełnione. Nie zale:~y mi na tym, by 
moje istnienie było uznane, zależy mi na tym, by 
d<cieło nisu:zenia nie osłabło. Wia·ra albo nie\viara 
w mój byt nie VV1pływa na rozmiar mojej surowej 
pracy". I dalej: (.„) „Niewiara wasza nie tylko nie 
hamuje mojej ,pracy, ale sprzyja jej ra(;zej, należy, 

jako ·błąd hańbiący, oo efektów owego upadku, w 
jaki stacza się tradycja, odzierana powoli z reszte'.( 
spustoszałego majestatu". Pustka, brak pełni, ja'kim 
jest niem<>żność odczuwania całego siebie - zła tak
że, powoduje obłęd. To idiziś jedyny sposób bycia cz..'l.-

l rownicą usau1ikcj.onowa111y społecz ie, choć egzorcyz„ 

I 
mowany. Tylko wariat może rewidować metodologię. 
gmachu na:uki, a każda herezja jest z punktu widze
nia ortodoksi'i obłędem. Skandal poznawczy w dzi

, siejszej nauce może być wyłącznie metodologiczny, 
nie zaś mer~·toryczny (taką hierarchię wartości miał 

Heisenberg , gdy oceniał pewną teorię fizyczną jako 
zbyt mało zwariowaną, żeby mogła się okazać płod
na). Nk więc dziwnego, że na ginmcie pracy ize schi
ZOfrenikami wykształcił się jeden z więks.zych skan
dali ,nauk<Jwych naszych czasów - antypsychiatria. 
„Podróż wewnętrzna", za ja•ką doświadczenie schizo
frenii m<Jże być uważane, ta·k mało ce 1:tiona w naszym 
kręgu kulturowym w porównaniu z zewnętrzn~'111i 

podróżami w pmestrzeni geog·raficznej , dostarcza I między inrn)~mi możliwości kontaktu z demonami. 

„Byc mol.e jest to jedna z niewielu rzeczy -·- p isze 
R.D. Laing o podróży wewnętrznej - które mają 

jeszcze jak:iś sens w naszym kont~kście historycz
nym. Z dziedzi ną tą utraciliśmy kontakt tak dalece, 
iż wielu ludzi potrafi twierdzić z całą powagą, że 

dziedzina ta nie istnieje. (.„) Wygnany ze sceny bytu 
takiego jaki znamy, je5t teraz obcym, cudzoziemce.n 
d j ym nam !I'ozpaczliwe znaki z pustki, w której 
się znalaz ł, pu:>tki zamieszkałej przez istoty, o któ
rych nawet nie ś n imy. Kiedyś nazywano je demona
mi, czy c!uchc:.mi - wfedy były nam znane i nosrih· 
in1iona". 

Antypsychiatria zrodziła się z myślenia egzysten
c jalnego, ·oraz „nienaukowej" - bo aksjologicznej i 
emocjonalnej - postawy wobec wolności. Pozwoliła 

zdemaskować sens „łagodnej represji" współczesnej 

cyv. l izacji, perf idną pułapkę wolności wolność 

ne«atywną w po..: taci dyktatury wolności, wyideali
zo ra la w ieki ~redni e z ii ch jawną represją pozwala
j ąq jednakże na swobo<lę eksploracji wewEętrznych. 
słm„em - zdziwiłby się Michelet, co się z ideałów 

rep·-b1i kai1skich i pr m etejskiego diabla rewolucjoni
stów porobiło. Brak „wnętrza", obcość „ziemi niczy
jei'', czyli po pro. tu rJeznajomość sieb:e i swego dia
bla , to cena systematycznego równania wartości, oso
bowości -- ha racz placony Dia u za zaspokojenie 
manych apetytów ko nsumpcyjnych. Nie jest to epoka 
arcydzieł ani geniuszy. Bohater powicici Doktor Fau
stH ~ Manna, genialny muzyk (genialny, bo zdolny, bo 
obłąkan y, bo napiętnowany ogniskiem syfilisu w ko
r ze mózgowej? a może o ą rnny, bo chory na sy il.i~ . 

m oze świadorn ie si c zaraził, bo obłąkany? itp., itd. -
ni -kończ y 'ąg tak ich pytań u <; wiadamia dar . 1-

ność wulgarnych doc i ekań, prób ·rozmotania tego 
im:igota nia znaczeń") Leverkiihn dziś jest już nie-
~ożliwy do pomyśl enia. Jego geniusz, zbyt zaprawdę 
chor bliwy, padłby ofiarą naszej sterylnej, czystej i 
uporządkowanej cywiliZ2cji. 

Cz.as zebrać wątki naszej satanologii W!').Jólczesnej, 
któ'!"e jako diabły pomniejsze rozbiegły się po kart
kach i straszą. A dzieło nasze na tym ma polegać, aby 
w chaosie pracując, pochwycić je do kupy , za o ony 
powiązać i oczom zdumfonej pubJi.czności ukazać. Oto 
więc co zaszło: diabeł, tak jak go Michelet ukazał, 

tłamszony wielce; u· schyłku średnfowiccza wyprysnął 
nagle na powierzchnię życia, z mrocznych czeluści 

ego wyszedł ~1a światło dzie ne, stał się niemal fizy
kalny. Pełne usamodzielnienie szatana zbiega się z 
okresem Wielkiej Rewotlucji Francuskiej, a wtedy 
już coraz bardziej oddalony od tej syt u a c j i we
w n ę t r z n ej, którą w istocie był, staje się i bar-



i dziej konkretny - bo zewnętr2lfly, ale też całk~em 
I um<>wny, bo nie istniejący. Uzewnętrznienie diabła, 

to początek n<>wożytności, momen t dzielący dwa ob
li szary historii niczym tafla zwierci adła . Symetrycznie 
, przystają do siebie drogi Diabła , Na uki, Wol-n ' ci: 

od „tafl i" wstecz - diabeł się uwewnęt.r!lIDia, za.i 
bliżej naszych czasów - uzewnętn.nia; nauka też 

przewróciła war tości w sposób symetrycznie lustrza
ny - ,1oliicjalne" sprzed „tafli" - cezury stało się 

„wstydliwe" i na odwrót, a wolnosć otrzymała swą 

ironiczną negację w Cj"towanym już z Bunuela o!m-zy
ku rozstr zel•i•wanego: ,;precz z wolnością !" W istocie 
okrzyk ten jest sipóźniQII1y , bo już do.Sw iadczenia to
talitarne Main.na pozwoliły mu skons truować obraz 

i fas•zy :~mu na podobi eństwo „nCYwego średniowiecza", I będącego \\'Sza,k n e ,gat y we m wieków średnich . 
i Antycypację takiego ipunktu w histori i może też sta-
nowić powieść Dostojewskiego o dzicv.'ięt;nastowl ecz

nych 'biesach gon.iąeych po Rosji i Eur.opie za wol
nością. Bo doświadczenie faszyzmu polega u Manna 
na tym, że jest on '2lbudowany na kM"ykaturze postę
powych haseł wolnościowych. Koszmarne auto da fe 
faszy7lmu jest 1przedlużeniem średniowiecza {nie tego 
palono, kto był opętany, lecz tego, kto zaprzeczał ist
nieniu diabla w sobie), ale też negatywem, skoro 
oprawcy stosują frazeologię wohl-OŚCiową, jaka nie
gdyś często płynęła z ust palonych. Cóż mori.na jesz
cze mówić .po ita:kim do:świadczeniu? „Ziemia niczyja" 
naszych d-usz jest odpmviednikiem d:z.iu.ry w !kuiturze, 
dziwy w języku, rpowstałej w zwiąZku z kryzyse.'Il 
idei. Mówi Dia•beł do filozofa : „( •.. ) pod.Jcopoie IIlieco tę 

wystmyżo.ną traW'kę waszej mowy uczonej, waszej 
metafizyki i waszej psychologii, odgarnijcie ziemię, 

wróćcie d<> siebie, przywróćc ie na chiwHę słC1W1.1 jego 
.pierwotny cel, jego suxowy i niepaitetyczny ruch, za
trzymajcie się w dosŁowności utracunej". Na irazie 
nie znaleźliśmy języka, aby to zrobić. Literatura i 
f,i:lm pebne są .postaci mi 1 czą c y c h, lub operują
C)'(:h językiem 7ldruzgotanym. Na P17..cciwległym bie
gunie obowiązuje reguła, którą poeta zaczenpnął z 
Ewangelii św. Mateusza i położył jako motto: ,,Lecz 
niech mowa wasza będzie: Tak-tak, rnie-nie. A co 
n ad to więcej jest, ad złeg<> jest". I1rme jęrz:Y'ki wy
dają się nieetyczne lub co najmniej ~czowate. To naj
większy triumf -diabła w ostatnich czasach. 

Tak więc ·powieść Ma'Ilna zamyka pewien l'!iąg hi
storyczny składający się z dwóch części wyraźnie sy
metryc:z:ny,ch zwieroiadlamiie, a przedzielonych umow
ną barierą ,iPfogu 1nowożytności". C<> dziś mo7..na rz.e.: 
o dailszej karierze Dia•bła , nie wiadomo - chuć w ia
domo, że jeszcze się nie sikońezyła. Niesprzyjające 

diabłu są nasze czasy; pnrodystyczne, ironiczne, prze
śmiewcze, powierzchowne. Gdyby 1naw et przyszedł 

to i tak ogon w zsypie na śmieci by rnbie przy
trzasnął . Kabaxet, to miejsce dla dzisiejszych demo-
111~z.mów, co nie znaczy, że demonizmy rodzące się 

w kabarecie są niegroźne (vide: fi lmowy Kabaret). 
' Witkacy umieszczając swoją wersję zaprzedanego dia
błu muzyka w Mordowa rze na Węgrzech, a w.ięc na 
terenach dawnej Transylwanii Podkaripackiej - tra
dycyjnej ojczyzny wampi!l."ów i okolicy obfitu jqcej w 
demony, jednocześnie jesrt prorokiem ;przy;;złości. Kres 
idei, kryzys Sztuki, wielkich indj"Widualnośc.i, nie
moimość stworzenia arcydz.ieła w cyw ili zacji typu 
,,ka baretowego" , żałosna metamorfoza diabla, to skład
niki jego katastro:liicznego obrazu przy szłoś ci obec:ie 
także w pisa nej w 1925 roku - a więc przed do
świadczeniem fa szyzmu, przed Mannem - Sonacie 
BelzebtLba. 
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