




oiecie, do jakiego zdaża cały ciag pierwotnych symboli zła. można 

by nazwać niewolna wola; jednakże nie można do tego poiecia dotrzeć 

bezpośrednio. Jeśli tvlko sie spróbuje powiazać z n1"m od . d . powie m przed-

mio!, to przedmiot ten sam siebie niweczy, gdyż powoduie spiecie idei 

woli, która nie ma innego znaczenia iak wolny wybór, a wiec wolna 

wola, zawsze nietknieta i młoda, zawsze gotowa do czegoś, z idea niewoli. 

kiedy to nawet wolność przestaje soba rozporzadzać. Poif!cie niewolnei 



Przeciwnym razie zniknełaby cała magia kontakt . . . 
. . u I zarazen1a. Przedsta-

w1eme zmazy utrzymuje siew światłocieniu Quasi-fizycznego zakażenia. 
które zbliża sie do Quasi-moralnej niegodziwości. Ta dwuznaczność nie 

i est wvrażona DO· · 1 . 
1ec1owo. ecz 1est przeżywana w spos , b . . 

o mtenc1onalny 
l>OJ>rzez na J:>Oły fizvczny. na ooły zaś etvczny lek przvnależny przedstawie
niom nieczystości. 

Jeśli iednak svmboli . 
czne1 struktury zmazy nie odd . . 

. . . a1e am refleksja, 
am przedstaw1eme, to przynajmniej iest ona obecna w dz1·ał . . 

amu: mozna 

ja uchwvcić w obrzedach oczyszczajacych i od aktu usuwaiacego przejść 

do . .rzeczy" usunietei. Dopiero obrzedy odsłaniaia symbolizm zmazv -
tak iak obrzed symbor · 

iczme usuwa, zmaza symbolicznie zakaża . 

. .. zmaza jest sama svmbolem zła. Zmaza tak sie ma do plamy. jak 



me 1est memy; a 1esh nawet me towarzysza mu zadne słowa. to jakieś 

słowo wcześniejsze Powołało go do . . 
zycia. 

Podobnie jak „obiektywne" przedstawienie zmazy poddaje sie dzieki 

swojej symbolicznej strukturze wszelkim transpozycjom, które utworza 

zeń trwały symbol zła tkwiacego w przewinieniu, lek. który jest . .subie-

ktvwnvm" i uczuciowvm od · d ik' · · POWie n iem 001ęc1a czvstego - nieczvstego. 

iest niewatpliwie od samych ooczatków również podatny na emocjonalne 

transpozycje. Leku nie można sie pozbyć, zmienia on iedynie znaczenie. 

gdy wkracza w sfere grzechu. „Przeżycie" przechodzi tutai te same 

mutacje co „przedmiot". 

Lek przed nieczystym nie iest iuż lekiem fizycznym, tak iak zmaza nie 

jest plama. Lek przed nieczystym przypomina strach: iest to lek przed 

czymś. co grozi poprzez cierpienie i śmierć ubytkiem istnienia i utrata 
osobowego rdzenia. 

I znów słowu zawdziecza lek swoia etyczna jakość. 

W czystym symbolu zmazy dostrzegam trzy intencje . które stanowia 

potrójny „schematyzm" niewolnei woli: 

1) Pierwszym schematem niewolnei woli podług symbolu zmazy iest 

. · · t zwvkłvm błedem · 
schemat „pozytywności": zło nie jest niczym. me 1es 

brakiem porzadku: iest potęga ciemności: coś ie . .stanowi". W tym 

sensie iest czymś do „zgładzenia" . 

Odtad wszelkie sprowadzenie zła do zwykłego braku bvtu odbvwa sie 

Poza symbolika zm b · . 
azy, sym ohka os1agaiaca spełnienie wówczas. gdy 

zmaza staje się wina. 

2) Drugim schematem niewolnej woli jest schemat „zewnętrzności". 



Jakkolwiek wewnetrzna bvlabv wina. swoje odbicie znajduje tvlko 

w svrnbolu własnej zewnetrzności. Człowie~ odnosi sie do zła. które doń 

przychodzi. jak do . .zewnetrza'! wolności, jak do czegoś innego od siebie. 

czemu ona daie sie schwvtać. Jest to schemat kuszenia. którv oznacza, 

że zło. chociaż stanowione. jest juŻ obecne i kusi. Zewnettzność ta jest 

tak istotna dla ludzkiego zła. że człowiek - -twierdzi Kant - nie może 

. . b , Zlvm Jest on zawsze w złu kimś 
bvć bezwzglednie zlv. me moze vc . 

drugorzednvrn. złvm z pokuszenia. Zło jest równocześnie „stanowione" 

i już obecne: zaczynać, to kontvnuować. Bvć kuszonym - to oddaje 

symbolicznie zewnetrzność nieczvstego kontaktu. Istotne tutaj jest. że 

zło trzeba w jakiś sposób znosić: oto prawdziwe podłoże - innvch 

błedów również - utożsamiania zła ludzkiego z pathos, z „pasja". 

z cierpieniem. Żeby sie pozbvć symbolu zmazv. należałoby z ludzkiego 

doświadczenia usunać ów schemat zewnetrzności; można dowoli demity

zować magiczne koncepcje zarażenia . kalania - przetrwaia zawsze 

bardziej subtelne odmiany owego kuszacego „zewnętrza" . które należa 
iuż do niewolnei woli w jej krańcowo wewnetrznym stadium. 

3) Trzecim schematem niewolnej woli jest schemat samego . .zakażenia"· 

Na pierwszy rzut oka jest to idea najtrudniejsza do utrzymania . wvdaje 

sie bowiem na zawsze zwiazana z magia kontekstowa. a przecież jest to 

. . . ł wyboru . którv sam sobie nakłada 
ostatni symbol mewolne1 woh · z ego 

Peta . 

Schemat k · · · · 
za azema test poczatkowo kontvnuacia schematu p0przedniego : 

oznacza on. że p~kusa przychodzaca spoza jest ostatecznie samooddzia-

łvwaniem na s1'eb1'e · b · · b' · • przez s1e te na s1e ie - od~z1aływaniem . w którym 

akt wiazania przechodzi mutacvinie w stan zwiazania. Jak widać . symbol 



niewoli iest niezbędnym etapem PO<lięcia svmbolu zmazy w doświadczeniu 

niewolnei woli: iedynie uważaiac za to samo oddanie siebie w niewolę 

i panowanie nade mna potęgi zła, mogę odkryć głębokie znaczenie 

przyćmienia wolności . Być może jednak symbol zakażenia oznacza coś 

więcei niż owo wiazanie siebie przez siebie. Zarażać nie iest tym samym 

co niszczyć . przyćmiewać nie iest tym samym co burzyć. Symbol uwvdatnia 

tutai zwiazek zła z samym bytem ludzkim . , z pierwotnym przeznaczeniem 

człowieka. Symboi ów znaczy , że zło , iakkolwiek byłoby czymś pozytvw

nym , czymś kuszacym, oddziałuiacym i zakażaiacvm . nic innego nie 

. b" , człowieka ,· ak tylko człowieka. Zakażenie nie może bvc 
moze zro ic z 
rozprzężeniem, opuszczeniem się w tym sensie, w iakim dyspozycje 

i funkcie człowieka ulegaia rozwiazaniu, rozpadowi , wvtwarzaiac tvm 

samym rzeczywistość inna niż ludzka. 

. .. zło nie jest czymś svmetrvcznvm w 

stosunku do dobra. a złość nie iest substv-

tutem dobroci człowieka, lecz zwiędnię

ciem. przvćmieniem , zeszpeceniem nie-

winności , światfości i piękności, które prze

cież pozostaia . Jakkolwiek daleko sięgałyby 

korzenie zła radvkalnego, nie może bvć 
ono równie pierwotne jak dobroć. Tvle 

mówi svmbol zmazv ·· · 
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William Szekspir 

MAKBET 
przekład . 
reżyseria . 
scenografia . 
kostiumy. 
muzyka 
wykonanie 

ruch sceniczny 
układ walk. 
asystent reżysera 
inspicjent 
sufler 
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Makbet 
Lady Makbet 
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Fleans. jego syn 
Makduf 
Lennox 
Ross 
Mordercy 
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