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Józef Tischner 

filozofia dramatu (fragrnenl) 

Człowiek żyje w ten sposób, 

że bierze udział w dramacie -

jest istotą dramatyczną. Ina

czej żyć nie może. [ ... ] 

Być istotą dramatyczną zna

czy: przeżywać dany czas, 

mając wokół siebie innych 

ludzi i ziemię jako scenę pod 

stopami. [ ... ] 

Czas dramatyczny wiąże mnie 

z tobą, a ciebie ze mną, i wiąże 

nas ze sceną, na której toczy 

się nasz dramat. Wiązanie 

czasowe ma jakąś przeszłość, 

trwa w teraźniejszości i dąży 

ku przyszłości. Czas drama

tyczny nie jest - ściśle biorąc -

we mnie ani w tobie, lecz jest 

właśnie między nami. Ma on 

swoją - sobie tylko właściwą -

logikę, która rządzi jego 

ciągłością i nieodwracalnością. 

Coś musi się najpierw stać, by 

coś innego mogło stać się 

potem. We wszystkim, co staje 

się potem, znać jakiś ślad tego, 

co było przedtem. Logiki tej 

nie można odwrócić. Można 

wrócić na opuszczone miejsce, 

można odwołać słowo wypo

wiedziane nie w porę, ale nie 

można cofnąć czasu, który 

płynie między nami.[ .. . ] 

Pod naszymi stopami jest nasz 

świat - scena dramatu . 

Chodzimy po niej, widzimy ją 

i słyszymy oraz dotykamy jej 

rękami. Przedstawienia sceny 

mogą być różne, różne mogą 

być jej wyobrażenia i teore

tyczne koncepcje; jedno 

będzie jednak się stale 

powtarzać: scena jest. Po

wstaje pytanie, jak jest? Na 

pytanie to odpowiadają różne 

ontologie świata. Dla Arysto

telesa scena jest całością 

samoistnie bytujących rzeczy -

substancji, dla George' a Berke

leya jest wspólnym wyobraże

niem ludzi - snem, który 

sprawia w ich duszach Bóg. 

Ale dla ludzi zaangażowanych 

w przeżywanie dramatu scena 

życia jest przede wszystkim 

płaszczyzną spotkań i rozstań, 

jest przestrzenią wolności, 

w której człowiek szuka sobie 

domu, chleba, Boga, i w której 

znajduje cmentarz. Scena 

znajduje się u stóp człowieka . 

[ ... ] Wokół mnie i obok mnie 

są ludzie, szczególnie ci, 

będący uczestnikami tego 

samego dramatu, w którym 

i ja biorę udział. [ ... ] Biorąc 

udział w jakimś dramacie, 

człowiek wie mniej lub 

bardziej jasno, że - mówiąc 

metaforycznie - w jego rękach 

jest jego zguba lub ocalenie. 

Być istotą dramatyczną, to 

wierzyć - prawdziwie czy 

nieprawdziwie - że zguba lub 

ocalenie są w rękach człowie

ka. Człowiek może nie wie

dzieć, na czym polega ostate

cznie jego zguba i na czym 

polega jego ocalenie, pomimo 

to może mieć świadomość, 

że o coś takiego w życiu 

chodzi. Będąc przekonanym, 

że zguba i ocalenie są w jego 

rękach, człowiek kieruje 

swym życiem wedle tego 

przeświadczenia. 
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,Jeden z nich 

Zawołał : .Boże, zmiłuj się nad nami". 

A drugi .Amen" - jakby mnie dostrzegli 

Z tymi rękami oprawcy. I słysząc 

Ich lęk, nie moglem nawet szepnąć .Amen" 

Po tym ich .Boże, zmiłuj się. 

[ ... ) 
Właściwie dlaczego 

Nie moglem szepnąć .Amen"? Zmiłowania 

Mnie było trzeba najbardziej , a jednak 

Jakoś nie chciało mi to przejść przez gardło." 

(Makbet, a.II. s.In 

&)Łanisław Barańczak 

Posłowie (frasme nl) 

Sam Makbet jest tak ludzki 

w swych refleksjach, jak 

nieludzkie są jego postępki. 

[ ... ] Dzięki temu, że odczuwa 

udrękę, którą my odczuwa

libyśmy na jego miejscu, oraz 

dlatego, że wykonuje na 

samym sobie nasz wyrok, 

Makbet sprawia, że przywią

zujemy się do niego i, co za 

tym idzie, on sam staje się 

nam bliski. Nie potrafimy 

przypatrywać się z chłodnym 

obiektywizmem, jak gdyby 

był czymś odrębnym i obcym. 

Sprzeczność jego postępków 

z naturą znajduje zawsze 

przeciwwagę w naturalności 

jego działań: w jego pełnym 

wahań zabieganiu o życzli

wość Banqua, w potoczys

tości jego wymowy po śmierci 

Duncana, w oszołomionym 

rozdrażnieniu w chwili poja

wienia się upiora. 

Jest coś zarówno ponuro 

humorystycznego, jak poru

szającego w tym mordercy 

przemawiającym tonem ura

żonego dziecka. Człowie

czeństwa Makbeta nie powin

niśmy interpretować jako 

produktu automatycznego 

funkcjonowania skłonnej do 

„wczuwania się" natury Sha

kespeare'a. Nie ma w tym 

niczego zdawkowego. Gdyby 

Makbet był inny niż jest, 

mniej podobny do nas, 

stanowiłby nie tak silnie 

przemawiający do wyobraźni 

symbol naszych najgorszych 

ukrytych możliwości - sym

bol przepaści, z której skraju 

zdołaliśmy uciec. 
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„Niewątpliwie świadomość wie więcej niż nieświadomość; jednak wiedza nieświadomości 
jest to wiedza szczególnego rodzaju - zanurzona w wieczności, najczęściej bez żadnego odniesienia 
do „tu i teraz", wiedza ta nie liczy się z językiem, jakim zwykł się posługiwać nasz intelekt. " 

(CG.Jung) 



0ylvia Plath 

Wiaz 

Znam dno, mówi, dotykam go swoim wielkim korzeniem: 
Tego się właśnie boisz. 
Ja się nie boję: ja tam byłam. 

Czy to morze we mnie słyszysz, 
Jego skargę? 
Czy też głos nicości, będącej twym opętaniem? 

Miłość to cień. 
Leżysz i płaczesz po niej -
Posłuchaj jej kopyt, ona odbiegła jak rumak. 

Całą noc będę tak dziko galopować, 
Aż twa głowa stanie się kamieniem, a poduszka trawą, 
Budząc echa, echa. 

Czy też przyniosę ci rytm zatruty? 
Ten wielki spokój to deszcz. 
Jego owoc: cynowa-biały jak arszenik. 

Wycierpiałam grozę zachodów słońca, 
Wypaliłam się do korzenia, 
Moje czerwone włókna płoną jak druciana ręka. 

Rozpadam się na kawałki wirujące jak maczugi. 
Tak gwałtowny wicher 
Nie znosi obojętności: muszę krzyczeć. 

Księżyc jest też okrutny; przyciąga mnie 
Bezlitośnie, będąc bezpłodny. 

Jego blask rani mnie. Lub może go schwytałam. 

Puszczam go wolno, puszczam wolno, 
Okrojonego jak po ciężkiej operacji, 
Jak twe złe sny opętały mnie i wzbogaciły. 

Zamieszkuje mnie krzyk, 
Nocą wzlatuje, 
By wczepić swe haczyki w przedmiot miłości. 

Przeraża mnie ta ciemna istota 
Uśpiona we mnie: 
Cały dzień czuję jej miękkie obroty i złośliwość. 

Chmury przechodzą i nikną. 
Czy to twarze miłości blade, nie do odzyskania? 
Czy dla nich niepokoję swoje serce? 

Nie pojmuję nic więcej. 
Co to za twarz, 
Tak śmiercionośna w gąszczu gałęzi? --

Wsącza swój jad żmii. 
Poraża wolę. To odosobnione błędy, 
Co niosą śmierć, śmierć, śmierć. 

W epoce Boscha powstało 

bardzo niewiele dzieł na jego 

temat. Wszyscy szesnasto

wieczni komentatorzy zatrzy

mują się na najbardziej 

rzucających się w oczy aspek

tach malarstwa niderlan

dzkiego mistrza: na obecności 

monstrów i postaci łączących 

w sobie cechy kilku różnych 

stworzeń, diabolicznych ze

stawieniach cech ludzkich, 

zwierzęcych i roślinnych, 

określanych przez pewnego 

weneckiego pisarza zajmu

jącego się sztuką jako 

„stregozzi" (dziwolągi). 

Alessia DeviŁini Dufour 

Wiele obrazów Boscha trafiło 

do Hiszpanii, gdzie hiszpań

scy komentatorzy związani 

z kontrreformacją podkreślali 

piekielne aspekty tych „dziw

nych przedstawień rzeczy" 

(Felipe de Guevara), „rozpus

tnych wyobrażeń" i „pomy

słowych kaprysów"(Pacheco). 

W Wenecji, gdzie również 

przechowuje się kilka dziel 

Boscha i jego naśladowców, 

mówi się raczej o onirycznym 

puszczeniu wodzy fantazji: 

„płótno snów" (Michiel), 

„chimery, sny, wizje i dziwa

ctwa, źródło nowych pomy-

Bosch 

słów" (Boschini), „nieskoń

czone wykwity formy, wpra

wiające w zadziwienie i osłu

pienie" (Zenetti). Do tych 

świadectw zdurnienia można 

dodać zdanie północnego 

erudyty Dominicusa Lampso

niusa (1572), również skupia

jącego uwagę na dziele 

„piekielnego" Boscha: „czego 

poszukuje twoje zadziwione 

oko i co jest powodem bla

dości na twej twarzy, jak 

gdybyś zobaczył lemury, 

duchy Erebu, przemykające 

przed tobą?" 



"Drzewo świata jest spróch

niałe, jajo świata zepsuło się 

pękło , ocean zamarzł , 

a statek czasu roztaklowany 

w lodzie. Demon, którego 

członkami są te obumarłe 

elementy, to ucieleśnienie 

duchowej śmierci pośród 

piekielnej nocy; pozbawiony, 

jak się zdaje, widoków na 

lepszy los, może już tylko 

patrzeć wstecz na przeżyte 

życie i unicestwiać się w roz

pamiętywaniu tego, co było, 

Wilhelm fraen8er 

Hieronim Bosch 
(Tysiąclelnie Króleslwo. Zarys inlerprelacji - fragment) 

co minęło jak on sam, będący 

już jedynym żywym obrazem 

rozkladu. 

[ .. . ] Jakimi cechami odznacza 

się ten „ zły duch"? Jakie 

szczególne występki spowo

d owa ły jego psychiczną 

śmierć? Na te pytania demon 

nie daje odpowiedzi. Ma 

rozwarty brzuch, widzimy 

więc, co ma w środku, ale to, 

co istotne - określenie jego 

grzechu - pozostaje ukryte. 

Lecz właśnie to pytanie bez 

odpowiedzi sprawia, że mon

strum podstępnie zapada 

w naszą świadomość. 

[ ... ] 

Pramaterie przyrody i wro

dzone człowiekowi złe skłon

ności walczą ze sobą na hory

zoncie świata, gdzie pycha 

ludzkiej wynalazczości, żądza 

władzy i egoizm nie tylko 

zadają gwałt dziełu stworze

nia, lecz niszczą także współ

życie między ludźmi . " 
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Czesław Miłosz 

08ród Ziemskich Qozkoszy 
PIEKŁO 

Gdyby nie było ziemi, czy byłoby Piekło? 

Narzędzia męki w Piekle są ludzkiej roboty: 

Noże kuchenne, tasaki, świdry, lewatywy, 

Jak też instrumenty do robienia piekielnego hałasu: 

Trombity, bębny, flet mechaniczny, harfa 

Z biednym potępieńcem wplecionym w jej struny. 

Wody w Piekle są ścięte mrozem wiecznej zimy. 

Zgromadzenia wojenne pochody na lodzie 

Pod krwawo-dymną łuną palących się miast. 

Ogień buzuje z okien, nie iskry, postacie 

I 14 

Małe i czarne lecą, zanim spadną w przepaść. 

Brudne gospody o kulawych stołach. 

Kobiety w chustkach, tanie, za funt wołowiny. 

I mnóstwo uwijających się oprawców, 

Zręcznych, dobrze ćwiczonych w swojej sztuce. 

Tak więc można wnioskować, że ludzkość jest po to, 

Żeby zaopatrywać i zaludniać Piekło, 

Którego istotą jest trwanie. Reszta tj. Niebiosa, 

Otchłanie, krążące światy, są tylko na mgnienie. 

Czas w Piekle nie chce ustać . Razem, strach i nuda 

(Co jednak jest możliwe) . A my, lekkomyślni, 

Zawsze w pogoni i zawsze z nadzieją, 

Jak nasze tańce i stroje ulotni, 

Prośmy, żeby nam został kiedyś oszczędzony 

Stan permanentny. 
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