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a na dwie godziny przed śmiercią frywolny madrygał śpiewał: 

L 'heureux sejour de Parthenie et d'Alidor. 
A kiedy go wiedli. polewali go obficie: z litości ojcowie: wo

dą święconą po twarzy. iż oddychać nie mógł od wielkiej ilości 

tej cieczy błogosławionej. A przecie: upór diabelski zachował 

i z miną szyderczą na wózku siedział. Jeszcze: go do pala przy

wiązanego nawrócić chcieli i skruszyć. bo nie wyczerpane: by

ło miłosierdzie: pobożnych ojców. Mnich jeden żelaznym kru

cyfiksem po twarzy go bił. aby się pomiot szatański opamiętał, 

a ten jeszcze: głowę odwracał. świętego wizerunku Zbawiciela 

nie chcąc ucałować. Jeszcze: mu w ostatniej chwili Ojciec Lak

tancjusz płonący wiecheć słomy pod nos podsunął prosząc. aby 

diabła się wyrzekł. a przecież czarownik zatwardziały zuchwa

le: odparł. że diabła nie zna. W reszcie: podpalił stos Ojciec Lak

tancjusz. a wtedy magik krzyczeć począł. że mu obietnicy jako

wejś nie dotrzymano. i tak w krzyku w płomieniach zginął. 

Opowiada też Ojciec Surin, że jeszcze: w godzinie: śmierci mo

dliła się za duszę grzesznika Przenajświętsza Panienka. a diabły 

w mniszkach siedzące: do końca w trwodze: trwały. czy się nic: 

nawróci U rbanus. i na twarzach mniszek niepokój swój okazy

wały: dopiero gdy w ogień runął. wielka była radość demonów, 

iż duszę do piekła złowili. Tak to zasłużoną wymierzyła karę 

sprawiedliwość diabelskiemu słudze. a przecież z samym dia-

błc:m nic: skończyła się wcale rozprawa, jako że w siostrach nie

szczęsnych złość swoją wywierał. skąd go dopiero z mozołem 

wielkim wyganiać musieli Ojcowie:. 

Różne tam potem potwarze: i niegodziwości biesy rozpu

szczały o procesie:; a to, że mnichy zawistne: świeckiego kapła-

na zgubić chciały. bo nieprzyjaźń między regularnym i sekular-

nym klerem była. a to. że o mienia konfiskatę chodziło. a to. 

że kardynał na Urbana ze złości nastawał i gorliwość chciał 

chrześciiariską okazać, żeby.mu Liga faworów dla !:?'~ 
hc:rc:z11 nie wyrzucała. a to mnc: kłamstwa roz- ~•>.,,.„~·~ __ 
powiadały - ot, zwyczajnie:, jak czarty. .._ -.r- _2,) . 

L. Kołakowski. Demon i płeć. Iskry 1990. 
s. 242. 245-246 
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Carl Sagan 

..Demony sprzedaj~ się dohrze „ 

Procesy czarownic są powodem naszego wstydu. Jak 

mogliśmy tak postepować? Dlaczego byliśmy tak nieświa

domi własnej natury i naszych słabości? Jak mogło dojść 

do takich wydarzeń w najlepiej rozwinietych i najbardziej 

„cywilizowanych" państwach na Ziemi? Dlaczego były 

one tak energicznie wspierane przez konserwatystów, mo

narchów i religijnych fundamentalistów? Jeśli jesteśmy 

absolutnie pewni, że nasze poglądy są słuszne. a wyznawa

ne przez innych - niewłaściwe. że my jesteśmy motywo

wani dobrem, a inni złem. że Pan wszechświata przemawia 

do nas. a nic: do wyznawców wszystkich innych wierzeń. 

że niewłaściwe: jest kwestionowanie konwencjonalnych 

doktryn lub zadawanie: dociekliwych pytań, że naszym 

głównym celem jest wiara i posłuszeństwo, to polowania 

na czarownice: bc;dą powracać w nieskończonych odmia

nach. 

Nawet pobieżna znajomość historii pozwala na stwier

dzenie. że my. ludzie:. mamy skłonność do popełniania cią

gle tych samych błc;dów. Są w naszych umysłach „przyci

ski". których naciśniecie: wyzwala w nas poteżnc emocje. 

Sprytni politycy mogą nami manipulować tak, byśmy 

udzielali poparcia całkowicie: absurdalnym ideom. 

Ludzie naginają prawcie w celu uzyskania picniedzy. 

zwrócenia na siebie uwagi lub zdobycia sławy. Ludzie nie

kiedy źle interpretują to, co widzą. Ludzie czasami widzą 

nawet rzeczy. które nic: istnieją. 

„Absolutnym prawem państwa jest nadzorowanie 

kształtowania sie opinii publicznej" - powiedział Joseph 

Goebbels. nazistowski minister propagandy. Każdy wiek ma swój szczególny obłed 

- pewien schemat. projekt lub fantazje. w którą wpadają ludzie: powodowani checią 

zysku. potrzebą wielkich przeżyć lub siłą naśladownictwa. Uleganie tym czynni

kom prowadzi do szaleństwa, które: jest stymulowane: przez powody polityczne:. 

Stereotypy wystepują powszechnie. W sposób stereotypowy postrzegane: są 

grupy etniczne:. obywatele innych narodów i wyznawcy 

innych religii. Stworzyliśmy stereotypowe: obrazy 

przedstawicieli danej płci i osób o określonych pre

ferencjach seksualnych, a także: Judzi urodzonych 

w różnych porach roku (astrologia). Najbardziej 

ogólnym wytłumaczeniem takiego postrzegania 

świata rest pewien rodzaj intelektualnego lenistwa. 

Zamiast oceniać ludzi na podstawie dużej liczby 

ich indywidualnych zalet i wad. uzyskujemy 

o nich dwie: lub trzy informacje:. a nastepnie na tej 

podstawie umieszczamy ich w niewielkiej liczbie 

uprzednio stworzonych kategorii myślowych. 

Oszczedza to kłopotów związanych z myśle

niem. 

Z reguły sceptycyzm pojawia sie spontanicz

nie wtedy. gdy doznajemy rozczarowań w naszym codzien-

nym życiu. Polityka, gospodarka. reklamy. el'ektroniczny marketing czy inne spo

soby tc:lekomunikaqi są zatopione w morzu łatwowierności. Osoby. które chcą 

coś sprzedać, osoby. które: chcą wpływać na opinie publiczną. czy też osoby bedącc 

u władzy mogą być żywotnie zainteresowane tym. aby znic:checić społeczeństwo 

do uprawiania sceptycyzmu. 

Gdy raz oddasz szarlatanowi władze na sobą, niemal nigdy nic możesz jej odzy

skać. 

Tłumaczenie 

filip Rybkowski 

Cytaty ze Świata nawiedzanego przez dem ony. C. Sagana. Poznań 1995. 
<. 91. 418. 427. 83. 81. 334. zss. 93. 255. 
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Antoni Kc;:piński 

Histerycy są specjalistami od „manipulacji" ludzkimi uczuciami. na

strojami. postawami itp, Cieszą się. gdy mogą innymi ludźmi kie

rować, tzn, wprowadzić ich w takie sytuacje. które oni sami wyre

żyserowa1L Jak w teatrze lalek chcieliby oni pociągać ludzi za 

sznureczki ich namiętności. słabości. kompleksów i patrzeć na 

efekt swoich manipulacji. 

W życiu społecznym są jednak sytuacje. w których pewien sto

pień wolności manipulowania otoczeniem jest nieodzowny, Wszy

stkie funkcje sterownicze wymagają takich zdolności; wódz. kapłan, 

lekarz, nauczyciel muszą wiedzieć. jak „pociągnąć sznurki" i kiera-
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wać rozwojem sytuacji, Dlatego cechy histeryczne są w tych rolach 

bardzo przydatne, Dobry polityk. mąż stanu. dowódca, nauczyciel. 

duchowny. lekarz. kupiec itp, muszą być po trosze histerykami. by 

móc wywołać u swych podwładnych czy klientów odpowiednie dla 

ich celów motywacje. muszą oni umieć grać na ludzkich uczuciach, 

Dla histeryka pytaniem zasadniczym jest: .. Jak mnie widzą inni?" 

Wokół tego pytania koncentruje sic;: ich wysiłek życia. pytanie to 

zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartości. Jest to swoiste oszu

stwo w stosunku do samego siebie, Człowiek nie żyje dla otocze

nia. tzn, tak. by się otoczeniu podobać. ale żyje dla siebie; opinia oto-
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czenia ma ważne działanie kontrolujące. ale nigdy nie może zastąpić 

celu życia. może mieć jedno z pierwszych miejsc w hierarchii war

tości, jak np. w młodości. ale nigdy pierwsze miejsce. Gdy tak czy

nimy. okłamujemy samych siebie. Zaprzeczamy własnej indywidu

alności. Zasadniczy cel życia. swoista dla danego człowieka 

charisma. która powinna zajmować pierwsze miejsce w jego hierar

chii wartości. zostaje zastąpiona ideałem wytworzonym przez oto

czenie. a więc nic własnym. Człowiek nie ma odwagi wystąpić wo

bec świata takim. jaki jest i jaki czuje się naprawdę. a chce wystąpić 

takim. jakim. jego zdaniem. pragnie go widzieć otoczenie. Chce się 

zmienić w odbicie zwierciadła społecznego. 

Ale jakaś jego część prawdziwa. nic mieszcząc się w tym wyide

alizowanym obrazie własnej osoby. jest wciąż tłumiona. By na ze

wnątrz wyskoczył anioł. diabeł musi być w głąb zepchnięty. Hi

steryk jednej strony medalu stara się nic widzieć. Zafałszowania 

dotyczą nic tylko obrazu własnej osoby. ale też obrazu otaczającc-

1 go świata. Przykładem takiego zakłamania jest pseudologia phan
tastica. Nic jest to kłamstwo. ale podświadome zniekształcenie 

rzeczywistości. zbliżone do urojenia. Aktorstwo jest cechą histe

ryka. Trudno nawet wyobrazić go sobie bez widowni. Jeśli jest 

zmuszony do samotności. to wkrótce wy

pełnia się ona postaciami wyimaginowany

mi. przed którymi dalej może on swój te

atr rozgrywać. 

Histeryk jak kameleon zmienia swoje 

oblicze. by le utrzymać się na powierzchni. 

nic dać się życiu pokonać. Może tego typu 

sty 1 życia jest z punktu widzenia adaptacji 

korzystny. Łatwiej bowiem zaadaptować się 

do warunków życia realizując różnego ro-

dzaju formy zachowania, strojąc jakby różne miny do świata. niż 

trzymając się tylko jednej. 

Jedną z cech histerycznych sposobów zachowania się jest ich ła 

twość udzielania się otoczeniu. Reakcja jednego człowieka - paniki. 

entuzjazmu. nienawiści. która swą teatralnością przypomina reakcje 

histeryczne -łatwo udziela się towarzyszącym osobom. 

„Zaraźliwość" objawów histerycznych rzuca pewne światło na 

tworzenie się naszych form zachowania się. Tworzą się one łatwiej 

kolektywnie niż indywidualnie. 

Aż nazbyt dobrze wiadomo. że człowiek z aprobatą otoczenia. 

gdy jego „ja" przekształca się w „my". dokonuje czynów. których 

indywidualnie nigdy by nic popełnił. Klasycznym przykładem jest 

mord. którego człowiek może dokonać bez wyrzutów sumienia. gdy 

ma za sobą poparcie grupy społecznej. jak w czasie wojny lub w dzia

łaniach wymiaru sprawiedliwości. Stąd może bierze się stare powie

dzenie: senatores boni viri. senatus ma/a bestia (senatorzy to dobrzy 

mężowie. ale senat to złe zwierzęta). 

Umiejętność obiektywnego spojrzenia na samego siebie należy 

do najtrudniejszych umiejętności ludzkich. Człowiek obdarzony 

taką umiejętnością uwalnia się w znacznym stopniu od nacisku 

zwierciadła społecznego. staje się bardziej 

niezależny i odważny w swych sądach i spo

sobach zachowania się. Jest to ważny stopień 

w osiągnięciu ludzkiej wolności. Dążenie 

do wolności jest wielką siłą człowieka. Siła 

ta. nic wyładowana. może wyzwolić się 

w formie psychotycznej. 

Fragmenty P ychopatii A. K~pióskicgo. 
Sagittarius, Kraków 1992. s. 64. 65. 50. 52. 62. 89 

oraz Psychopatologii nerwic. Warszawa 1986. 

s. "IO ."IL 
Sabat 13 
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Leszek Kołakowski 

Stenogram 
z metafizycznej konfere cji prasowej 

Demona w Warszawie 
dnia 20 grudnia 1963 

Przestaliście we nrnie wierzyć, oczywiście, wiem o tym. Wiem 
o tym, a rzecz mi jest obojętna. Wierzycie we mnie czy nie wierzy
cie, to nie moja sprawa, to wasza sprawa i tylko wasza. Nie zależy 
mi na tym, by moje istnienie było uznane, zależy mi na tym, by 
dzieło niszczenia nie osłabło. Wiara albo niewiara w mój byt nie 
wpływa na rozmiar mojej surowej pracy. 

Gdybyż mi zależało prawdziwie na waszych losach, o jakżebym 
umiał pokazać wam waszą nędzę, wasze politowania godne zma
gania, by sprostać czasom, które i tak o tysiąc mil naprzód zawsze 
was wyprzedzą. Sport, telewizja, ekran filmowy, banki, prasa, wy
bory, urbanizacja, przemysł - i wy chcecie owładnąć tym świa
tem? Cóż mówię - owładnąć! - wy chcecie mu się przypodobać? 
Nie trwoży was diabeł, a więc Bóg was nie trwoży, jednego tylko 
się boicie - by was kto zacofańcami nie nazwał, nie zelżył średnio
wieczem, nie wyśmiał pogardliwie waszej nienowoczesności, nie 
dowiódł, żeście niehigieniczni, nienowocześni, niewysportowa
ni, nienaukowi, niebogaci, nieuprzemysłowieni. Tego, tego jed
nego się boicie, na odparcie tego jednego zarzutu szykujecie go
rączkowo swoje drukarnie, swoje banki, swoje partie polityczne. 
Oczywiście , nie ja tracę na waszym upadku. Upadajcie, proszę, 
nie ja padam z wami, to wy padacie. W obliczu wszystkich spu
stoszeń do końca świata będziecie sobie powtarzać z maniackim 

uporem: zło zachodzi przypadkiem tu i ówdzie, a gdy mu się 
sprzeciwić z dostateczną energią - nie zachodzi. Koniec świata za
stanie was pogrążonych w pewności, że koniec świata jest przy
padkiem. Nie wierzycie w diabła. 

Na widok niepotrzebnego nikomu okruciet1stwa, na widok 
bezradosnego niszczenia bez celu - nie przychodzi wam diabeł 
na myśl. Macie wszystkie tłumaczenia i pod ręką tyle nazw, ile 
trzeba do załatwienia każdej wersji problemu. Potraficie rzecz za
taić słowami pod pozorem jej odsłonięcia. 

Ale czy potraficie to zatajenie wasze ostatecznym uczynić? 
Diabeł nie podlega reformie. Diabeł nie może być wyjaśniony, 

jest dany razem z istnieniem waszym. Postarajcie się skupić bodaj 
na moment przed widokiem najbardziej codziennym, powsze
dnim. To wystarczy. Zobaczycie mnie. Zobaczycie mnie bez zdu
mienia i wyda się wam, że znaliście mnie zawsze, ukaże się wam 
twarz znajoma, spowszedniała, a przecież po raz pierwszy praw
dziwie widziana. Obejmie was swojski i chłodny podmuch siły, 
o której nie chcecie pamiętać. 

Siła niszczycielska, która niczego innego nie pragnie oprócz sa
mego niszczenia. Spotykacie ją wszędzie i doświadczacie codzien
nie jej obecności - w waszych porażkach i błędach, w okrucień
stwie i śmierci, w osamotnieniach i w niespełnionym pragnieniu. 

Fragmenty Rozmów z diabłem, Iskry 1990, s. 213, 215-217 
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Bolesław Taborski 

Obsesyjny świat Johna Whitinga 

16 czerwca 1963 roku zmarł, w wieku zaledwie 45 lat, jeden z-naj
ciekawszych dramaturgów angielskich,] ohn Whiting. 

Podobnie w wypadku kilku innych dramaturgów angielskich 
debiutujących po drugiej wojnie światowej (Osborne, Pinter), 
twórczość dramaturgiczną poprzedziła u Whitinga kariera aktor
ska. Nie trwała zresztą długo. Urodzony w roku 1917, Whiting ukoń
czył Królewską Akademię Sztuki Dramaturgicznej (R. A. D. A.) 
w r. 1937 i przez następne dwa lata był aktorem. Całą wojnę spędził 
w wojsku i dopiero w r. 1945 mógł powrócić do aktorstwa, co zre
sztą uczynił bez większego entuzjazmu. Wkrótce zaczął pisać, a po 
paru latach rzucił scenę, korzystając z nadarzającej się okazji pod
jęcia pracy krytyka i dramaturga. 

Whiting zadebiutował w teatrze sztuką Penny For 
a Song (Grosik za piosenkę), wystawioną w marcu 

1951 r. w błyskotliwej inscenizacji Petera Brooka. 
Była to sztuka zabawna, lekka, nieskomplikowa
na i aczkolwiek świadczyła o talencie autora, 
nie była utworem zaskakująco nowatorskim. 
Takim miał się dopiero okazać Saint's Day 
(Dzieft świętego), rzecz wyróżniona pierwszą 
nagrodą spośród tysiąca sztuk nadesłanych na 

konkurs dramaturgiczny zorganizowany przez 
awangardowy teatr „Arts" i następnie tam wy

stawiona, we wrześniu 1951. O ile jednak jury 
(w którego skład wchodzili m.in. Christo

pher Fry i Peter Ustinow) okazało podzi
wu godną dalekowzroczność, nagradza

jąc sztukę Whitinga, inaczej rzecz się 
miała z krytykami, którzy jedno

myślnie zaatakowali sztukę po 
premierze, zarzucając jej 

'I 

!. 
~ 

zbyt zawiły symbolizm i niezrozumialstwo, a autorowi - że jest 
niespełna rozumu. W rok później Dzień świętego wystawiony zo
stał w Cambridge w reżyserii młodego Petera Halla i właśnie 
z uniwersytetu w Cambridge przyszła też pierwsza sensowana 
ocena utworu. Wystawił go z powodzeniem wiosną 1965 r. ze
spół Theatre Royal w londyńskiej dzielnicy Stratford East. Nawia
sem mówiąc, znacznie pozytywniej odnieśli się do sztuki Whitin
ga praktycy teatru w przeciwieństwie do krytyków. 
W korespondencji, jaka wywiązała się na łamach „Timesa" po pra
premierze, reżyserzy Tyrone Guthrie i Peter Brook nazwali Dzień 
świętego „wytworem nowego i niezwykłego umysłu teatralnego", 
a aktorzy Peggy Ashcroft i John Gielgud określili utwór jako 
„wzruszający, piękny i fascynujący". Prędko też pozyskał sobie 
Whiting przydomek „dramaturga aktorów". 

Dzieft świętego i Grosik za piosenkę poprzedził utwór Condi
tions of Agreement(Warunki układu), o którym sam autor stwier
dził w przedmowie do książkowego wydania swych sztuk, że 
„został zniszczony". Uratował się jednak w jego papierach egzem
plarz, i już po śmierci autora, w październiku 1965, odbyła się pra
premiera utworu w Little Theatre w Bristolu. W sześcioleciu 
1947-53 powstała jeszcze - grana jak dotąd tylko na prowincji w r. 
1956 - sztuka The Gates of Summ.er (Bm my lata) i kilka krótkich 
sztuk radiowych, wreszcie jedna z najważniejszych pozycji Whi
tinga - Marching Song (Pieśń marszowa), która po swej premie
rze londyńskiej w kwietniu 1954 r. nie została przyjęta przychylnie 
przez krytykę, a na scenie utrzymała się pięć tygodni. 

Przez blisko siedem lat po premierze Pieśni marszowej Whi
ting milczał jako dramaturg, działając w tym czasie głównie jako 
krytyk teatralny pisma „The London Magazine", scenarzysta fil
mowy i tłumacz (kilka świetnych przekładów Anouilha). Dopie
ro w r. 1961 wystawiono na londyńskiej scenie Teatru Szekspi
rowskiego nowy dramat The Devils (Demony), który stał się jego 
największym sukcesem. W tym czasie działali już dramaturdzy, 
których utwory powstały pod niewątpliwym wpływem Whitinga 
(Pinter, Arden). Whiting wreszcie znalazł swój teatr właśnie na 
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londyńskiej scenie Teatru Szekspirowskiego w teatrze „Aldwych", 
gdzie oprócz premiery Demonów (sztuki specjalnie na zamówie
nie tego teatru napisanej), wznowiono tu jego nieznaną jednoak
tówkę No Why (Nie, dlaczego?). W papierach Whitinga pozosta
ła zaczęta sztuka The Nomads (Nomadzi). 

Nazywano Whitinga dramaturgiem pełnym obsesji. Co więcej, 
źródeł jego obsesji upatrywano w braku uznania ze strony odbior
ców. Jeden z krytyków pisał: 

John Whiting stał z boku.jego ironiczna i niezależna posta
wa była nieodpartą siłą, pchającą go raczej do namiętnego wy
rażania samego siebie niż do czynnego współdziałania z in
nymi. Brak uznania był dla niego sam w sobie obsesją, która 
inspirowała jego pracę w sferze wyobraźni. jego własny brak 
uznania nabrał charakteru ogólnego, powiązany był z bra
kiem uznania dla jednostki w społecze11stwie, w którym żył. 1 > 

Tylko częściowo można się zgodzić z tymi twierdzeniami. Whi
ting uważał się za pisarza niezaangażowanego i w tym sensie „stał 
z boku". Ale podkreślał przy tym stanowczo, 
że brak zaangażowania nie oznacza dla niego 
wycofania się z życia i jego problemów, a tyl
ko niechęć do używania sztuki jako środka 
propagowania jakiejkolwiek idei. Cechowała 
go wierność samamu sobie, przy braku złu
dzeń wobec siebie i innych. Nie brak uznania 
był jego obsesją, bo uznanie było jednym ze 
złudzeń, które wcześnie odrzucił. 

Obsesją, która wspólna jest wszystkim jego 
bohaterom i stanowi chyba jakąś projekcję je
go własnej osobowości, jest samozagłada. 
Osobista obsesja samozniszczenia nabrała 
u Whitinga „charakteru ogólnego" jako coś 
charakterystycznego dla człowieka dwudzieste
go wieku, dla społeczeństw i całej ludzkości. 

I ) Garry O'Connor, „Encore" nr 4, 1964 

Niezaangażowani w ideologie bohaterowie Whitinga, zaangażo
wani są w życie; skłóceni ze społeczeństwem i przez nie miażdże
ni, stanowią jednocześnie porte parole najtajniejszych zakamar
ków podświadomości społecznej. Whiting przyprowadza do 
rozpaczy swymi kolejnymi utworami nalepiaczy politycznych, mo
ralistycznych i innych etykietek. 

Jeśli chodzi o psychologię dramatis personae, jest Whiting 
dramaturgiem tradycji szekspirowskiej. Jego bohaterowie posia
dają znamiona wielkości, tragicznie nie zrealizowanej lub zamą
conej bardziej przez wady własnej psychiki niż przez okoliczno
ści zewnętrzne. A.keja sztuk Whitinga może toczyć się w scenerii 
angielskiej wioski, w renesansowym francuskim mieście czy 
w nieokreślonym, choć zarazem bardzo konkretnym, kraju euro
pejskim po drugiej wojnie światowej. Ale problem i sposób prze
prowadzenia wątku jest zawsze podobny. Akcja rozwija się z wiel
ką precyzją wokół centralnej postaci utworu, której los 
determinowany jest obsesjami. Że charakter decyduje o losie, uka-

zał to Whiting w swych kolejnych utworach 
z niezmienną konsekwencją, a coraz większą 
jasnością. 

Jedną z charakterystycznych cech Whitin
ga-dramaturga jest to, że przy całej jednorod
ności swej postawy filozoficznej i dyspozycji 
psychicznych potrafił on posługiwać się tak 
wieloma różnymi formami dramatycznymi: 
komedią (Grosik za piosenkę, Bramy lata) , 
dramatem symbolistycznym (Warunki ukła
du, Dzień świętego), nowoczesnym mora
litetem (Pieśf1 marszowa), sztuką epicką 
o podłożu psychologicznym (Demony). 

Po długim milczeniu Whiting powrócił do 
teatru sztuką zupełnie odmienną od poprze
dnich, jak gdyby buntując się przeciw narzu
canym sobie rygorom. Jego ostatni utwór, 
Demony, to sztuka kostiumowa, oparta na 
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wydarzeniach historycznych, adaptowana z książki. Ma ona for
mę epicką, cechuje ją renesansowy rozmach, swoboda, bogactwo 
języka i metaforyki. Oparł ją Whiting na książce Aldousa Huxleya, 
The Devils of Loudun (Diab~v z Loudun), będącej dokumental
nym odtworzeniem słynnego procesu o diabelskie praktyki, wy
toczonego w pierwszej połowie XVII w. przeciw proboszczowi 
parafii Saint-Pierre-du-Marche w Loudun w środkowej Francji. Za
rzucono mu głównie, że opętał diabelską mocą szereg zakonnic 
w klasztorze Urszulanek z przeoryszą, Siostrą Joanną od Aniołów, 
na czele. Obok obsesji i fantazji seksualnych zakonnic niemałą ro
lę odegrała także zazdrość miejscowych notabli wobec ks. Gran
dier - pięknego mężczyzny, cieszącego się wielkim powodzeniem 
u kobiet - wreszcie intrygi polityczne na skalę ogólnokrajową. 
Grandier naraził się bowiem wszechwładnemu kardynałowi Ri
chelieu, popierając opór miejscowych władz przeciw nakazowi 
zburzenia fortyfikacji miejskich, co wydałoby niezależne dotąd 
miasto na łaskę władz centralnych. Proces ks. Grandier, zakończo
ny torturami i spaleniem go na stosie, odbił się szerokim echem 
po kraju. Zawarte w aferze diabłów z Loudun elementy pomie
szania „seksu" z religią i polityką, a także implikacje współczesne 
całej sprawy, były dla Huxleya, a następnie dla Whitinga, szcze
gólnie interesujące. 

Jeden z krytyków nazwał Whitinga dramaturgiem „prywatnej 
jednostki" i w tym upatrywał jego znaczenie dla dzisiejszej angiel
skiej dramaturgii: 

Będąc przekonanym, że sztuka jest czymś osobistym, Whi
ting nie bał się pisać jako prywatna jednostka w wieku pisarstwa 
zaangażowanego. Pisał o życiu i śmierci, a nie o klasach i szan
sach; o władzy i odpowiedzialności, a nie o rzemiośle i komu
nikowaniu. W wieku parafim1szczyzny typu Weskera, Whiting 
zajmował się sprawami uniwersalnymi; w czasach relaty
wizmu badał absolut. Miarą jego wpływu jak i osiągania 
dojrzałości przez teatr brytyjski jest to, że coraz więcej pisarzy 
odwraca się od łatwizny i emocjonalizmu do rzeczy skompli
kowanych i intelektualnych; odchodzi od roztrząsania stosun-

ku człowieka wobec społeczeństwa i zajmuje się stosunkiem 
człowieka do samego siebie2 ). 

Autor wypowiedzi ma rację w opisie istotnych tendencji pisar
stwa Whitinga i jego wpływu na młodszych pisarzy, natomiast my
li się tam, gdzie przeciwstawia introspekcję Whitinga zaangażo
waniu innych. W istocie Whiting „zajmuje się stosunkiem 
człowieka do samego siebie" nie w próżni społecznej, ale zawsze 
w konfrontacji z otoczeniem. Lektura jego sztuk nie pozostawia 
najmniejszej wątpliwości co do tego, że był to pisarz reagujący 
żywo i głęboko na problemy naszego wieku, w szczególności zaś 
na „los człowieka" w świecie współczesnym. 

Ze swym racjonalizmem, ironią, współczu
ciem, z obsesją samozniszczenia, z wielkim 
zrozumieniem człowieka, zjawisk i proble
mów sięgających daleko poza Anglię i jej „wy
spiarską socjologię", świat Whitinga jest świa
tem obsesyjnym w takim sensie, w jakim 
obsesyjny jest świat, w którym żyje człowiek 
dwudziestego wieku. 

B. Taborski, Nowy Teatr Elżbietański, Wydawnictwo 
Literackie Kraków 1967, s. 153-156, 173, 178, 181 

2> Jan Leslie Mangham, „New Theatre 
Magazine" nr 2, 1965 
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