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Maria Hajdecka 

W TEATRZE ŚWIA. TA 
Motto: 

Gdy zmqdrzeć chcesz, 
przez blqdzeń brni; udrękę, 
Gdy chcesz się s t a ć, 
na wtasną stań się rękę! 

}. W. Goethe Faust• 

Kochankowie piekla - to sz.tuka szczególna w dorobku Jaro~ 
sława Marka Rymkiewicz.a. Usytuowanie JeJ w tradyCJ1 kulturowej , 
zwłaszcza zaś w tradycji hiszpansk1ej dramaturgii okresu złotego wie
ku wyda1e s1ę sprawą is totną dla właściwego odczytania tego utworu. 

Sam Rymkiewicz. w noci odautor kiej, poprzedzającej t kst Jego 
dramatu rzuca pewne $w1atlo na an logle z. dziełem Calderona: Ta 
diab Iska oagifarsa, chocl zbudowana na mot1rwach komedii Calderona, 
me jest am przekladem, am imitaciq „El mdgico prodigw ·o", prz11 -
naj 1nmej w tym sensie, w ia im imitacjami b11t11 ,.Zycie Je t snem" 
cz11 „Księżniczka na opak w11wrócona". Wztqlem z Calderona modeL 
fabularny (przeinaczając jednak fabulę na t yle. na ile buto m1 to 
potrzebne), kilka postaci i kilka - bardzo zresztą istotnych dla tek
stu - pomystów teatralnych. („.) Nie moglem przetlumaCZl/Ć, a nawet 
przeinacz11ć, komedii Calderona (cl oć por.-qtkowo zam1 rzalem to 
uczynić), bo wydawało mi su:, ::e bohater zbyt iu:: -mienił su: przez 
te trZ11sta lat, aby chcial i mógl w11pow1adac w teatrze te same kwe
stie, które wypowiadał niegd11~. (. „) 

DIABELSKIE RODOWODY 
Od swego zarania ludzkość fascynuje problem taJemmcy, jaką 

jest istnienie Zła w swieci , a lyrn amym - tajemnica ni doskon -
tosci boskiego dzieła. W folklorze religiJnym BJi kiego Wschodu, Eu
ropy orientalnej i połud111owo-w chodniej rozpowszechnione są do 
dziś mity dotyczące powinowactwa najwyższych prz d taw1c1 1 Dobra 
l Zła; mozna zatem przypuszczać, ie jest to wrra I Lotnej p trieby 
duchowej ludzi. A!abulacja mityczna odtwarza t n motyw pokr •w1 ń
stwa w rozmaitych kontek tach. Bogomolow1e na przykład wi{ rzyli 
(irańskie źródło mitu), ie Satanael był pier orodnym synem Boga, 
a Chrystus dopiero dru im Jego potomkiem. Z kolei w ' i rzeniach 
i przypowi ciach rumuńskich - Bóg i Sz.atan wyst •pujq jako bra
cia. Wiarę w ich braterstwo podzi lali takze Ebionici, co pozwala 
przypuszcrnć, ie taka koncepcja mogła równi ź krążyć w . rodowi ·ku 
jud o-chrz 'ci1ańskim . 

Jednak szczególnie wyrazi ·cie motyw bli kiego związku m1 dzy 
Bogiem 1 Diabłem występuJe w micie ko:.mogorucznym rozpowszech
nionym w Azji SrodkoweJ i Europie południowo-w chodntt!j, \ >dług 
którego na początku były tylko wody, po których przechadzali się 
Pan Bóg i Diabeł. Bóg posłał Diabla w głąb oceanu po mul. z które
go postanowił stworzyć swiat I tak się stało. Z tego archaicznego 
mitu wynika przesianie, że Bóg nie był w tanie sam, czy to stwo
rzyć świat, czy też dopełnić dzieła stworzenia bez pomocy Diabła; wy
nika także, że obydwaj są Istotami Odwiecznymi. 

Jeszcze mną wersję spotykamy w mitacl ludów AłtaJu oraz 
u Abakanów i Mordwinów; tóż Diabeł z.ostał powalany prz /. Boga 
do istnienia niejako z jego wlasneJ, boskiej substancji. Mordwinowie 
tak o tym opowiadaią; Bóg iedzial amotnie na kal . „Gdybym miał 
brata'' - powiedział - „stworzyłbym świa !" To rzekłszy, ~plunął na 
wody Z Jego śliny pow t J~ gór a ktńn1 Stworzyciel prz •cina n 1e
czem, a z ntej p(J chwili wy h 1dz1 Diabeł i proportuJe Bogu, :ze bt:d<J 
braćmi 1 raz •rn tworzą swiat I w polnie przy ti:pują do dzlela Lwo
n nia. Z kolei w nutach Bulgarow, Flnó\\' t Cyganów tran ylwań· 

• pn:eklad F , Konnpki 
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skich - Bóg bardzo cierpi z powodu swojej samclności. Wyznaje 
głośno, że nie wie, j a k stworzyć świat, ani też po c o miałby to 
zrobić. W pewnej chwili, dostrzegłszy swój cień na ziemi, Bóg za
wołał: „Wstań druhu!" Szatan wyłonił się z cienia botego l razem do
konali dzieła stworzenia. Wtedy te:t. zawarli osobliwy układ o podziale 
świata między siebie: ziemia dla Diabla, niebo dla Boga, żywi dla 
Boga, zmarli dla Diabła. 

Według innych wariantów mitu ko mogonicznego, funkcjonują
cych wśród AłtaJów, Buriatów, Wogułów, a także na Bukowinie 
i Ukrainie - Bóg stwarzając swiat dowodzi, co prawda, swej mocy 
kosmogonicznej, ale jednak n i e w i e, skąd wziął się Diabel, zatem 
nie ponosi odpowiedzialności za obecność Zła na św1ec1e. Ta morali
zująca interpretacja prastarego mitu odzwierciedla ludzką potrzebę 
odcięcia Boga od faktu istniema Zła. 

Zauważmy - na poziomie folkloru religijnego daje się odczuć 
u ludów środkowoazjatyckich i europejskich wyrafna tendencja do 
przypisywania Diabłu is tot n e j roli w stworzeniu świata, co 
z kolei tłumaczyłoby dążenie ludzi do malezienia odpowiedzi na drę
cząc pytanie: skąd wzięło się Zło; zarazem Diabeł plasowany jest 
w bezpośredniej bliskości Boga jako towarzysz, druh, „współpracow
nik", a nawet komp tentny doradca! 

Wyobraźnia mitycma chętnie przekazuje swe przekonanie o bos
kim pochodzeniu Diabła; co w1ęceJ, zaświadcza o pewnej „sympatii" 
między Bogiem 1 Diabłem.• 

Przytoczone opowieści naletą do folkloru r ligijnego, który jest 
niewyczerpanym skarbcem prastarych wierzeń, mitów i koncepcji, nie 
ujętych w żaden system, hf:dącymi jednoczesnie archaicznymi i współ
czesnymi, pogańskimi i chrześcijańskimi. Dzisiaj - jest już bezspor
nym fakt, te przeniknęły one i ukonscytuowały się jako integralna 
część religii chrześcijańskieJ. 

Tak więc demonologia chrześcijańska, która rozwijała się 
w miarę upływu 11ieków, sięga swymi korzeniami najdav.m1ejszych 
wierzeń ludzkości, odpoganizowanych i „przysposobionych" dla po
trzeb Kościoła . 

Już w Star11m Testamencie znajdujemy kilka ustępów, z których 
póź.mejsl teolodzy żydowscy i chrześcijańscy ukształtowali pojęcie 
chrześcijańskiego diabla. Jego antenaci, to w pierwszym rzędzie wąż 
z Księgi RodzaJu. (roz. 3), według niektórych badaczy takte „giganci" 
z Księgi Rodza'u (roz. 6), wreszcie tajemnicza postać zwana ,,szata
nem",•• który w Księdze Hioba łączy swe sily z Bogiem by poddać 
próbi pobożność Hioba. 

Dopiero późnjejs1 Ojcowie Kościoła ozdobili szatana (co znalazło 
odbicie w ikonografii) rogami, kopytami, ogon m 1 sier cią greckiego 
Pana, m1tologicznego bóstwa opiekuńczego lasów, trzód 1 pasterzy, któ
ry swym przeraża1ącym wyglądem budzi! powszechne przerażenie(!). 
Zasymilowano też diabł z greckim Plutonem, władc podziemi. 
Chrześcijański szatan był tworem zaiste osobliwym: uosab al najbar
dziej zajadłego i nieprzejednanego pn:eciwnika Boga, a zarazem od
danego sługę bożego, którego zadaniem było kserowanie piekłem i ka
ranie przebywających w nim grzeszników 

Mimo pewnej grozy w opisach ich wyglądu, demony w pierw zych 
wiekach ery chrze cijańsk1ej nie wydawały się ludziom zbyt straszne. 
Znacznie póżmej uznano za słuszne powiększyć ich liczbę . a także 
rozrniary i wagę „diabelskich mocy". Zaludnił więc Kościół przestwo
rza duchami i obsadził role złych demonów upadlymi aniołami i bo
gami wcze niejszych religii; ze słów lza1asza o ,,paktowaniu ze śmler
cią", teolodzy wykoncypowali, że to ludzie paktują z diabłem, zaś Bóg 
dopuszcza straszliwe klęsk.i na świat właśnie przy pomocy tych, którzy 
podpisali cyrograf z szatanem. 

Dcmonologm chrześcijańska osil\gnęla swą kulminację, zdumiewa
jącej dziś ciemnoty, w dziełach XVI-wiecznego ruemiecko-holender
skiego lekarza Johana Weihera, który szczegółowo opisał królestwo 
piekielne z 6666 legionami, z których każdy składał się z 6666 diabłów, 
z Belzebubem jako królem 1 Szatanem w roh wodza opozycji. 

Diabeł w Kochankach piekla nie posiada „diablich" ateybutów 
chrześcijańskiego demona; owszem, jest diablo Inteligentny, przebiegły 
i perfidny, ale przez mieszkańców Oviedo traktowany jest po prostu 
jako cudzoziemiec. On sam wy1aśnia ten !akt nast pująco; 
świat się zmienia, dztsia3 diabet rogów nte ma ... 

• 1.1 Goethego w Faufcte takte odnajdujemy tę wzajemną nić sympaUI Boga 
l ducha pruezenla W Prologu 111 nl•bl• - Bóg mówi: 

Za UJIZl/ltklch bo1.0ł"m duchów, które przec4q, 
Talcł ot J t I u t nojmntej ml do1lcwlera. 
A :t« w cz11nnoicłach 1wolch ezlek ustaje nłl!Taz 
I lo:two jut bczwzgl,dn11 chce mleć apolcóJ, 
ltad d r u h a da/ę mu, co drainlqc go, prz11 boku 
Wiernie mu trwa t dZtałać muli jako 1 Ot a ta n. 

(pOdkrdlenia moJ - m. h.) 
•• na tan w jęz. hebrajskim z.naczy: pn:eclwnik 



ŚWIĘTA INKWIZYCJA 
CONTRA DIABŁY 

Niesla wna Swięta Inkwizycja, która uksztaltowała się już w XIII 
wieku, której procedura była bez wątpienia najgorszym zbiorem 
prawoznawstwa, jaki wynalazł człowiek - przez kilka wieków, fala
mi, to przycichala, to ożywiała swą działalność, by w czasach kontr
reformacj i znów wybuchnąć wysokim płomieniem. Ta, jedna z naj
czarniejsi.ych kart nowożytnej historii ludzkości , była, jak utrzymy
wano, wynikiem troskl władz kościelnych o ocalenie dusz ludzkich 
i wiary chrześcijańskiej . Tak pryncypialne idee przez kilka wieków 
uzasadniały obłąkańcze łowy na heretyków l czarownice. 

W miarę upływu czasu, gdy diabeł chrześcijański osiągnął już 
w pełni rozwiniętą i okazałą postać, a nawet „osobowość", duchowni 
zaczęli dochodzić do przekonania, że czary stanowią neczywlstą, sku
teczną i bardzo niebezpieczną siłę. Biskup Regino Prilm w swym 
Zbiorze praw rz4dzqc11ch §w1atem mewidzialn11m przestnega: Niektóre 
zte kob1et11, zepsute przez diabła , same twierdz4, że nocną porq jeżdżą 
okrakiem na kudlat11ch nib11-zwierzętach, że w nocne; cisz11 sq po
wolne diabłu t ;ego rozkazom i często .sq prz11zvwane na jego niecne 
usługi . 

W XIlI wieku - św. Tomasz z Akwinu i inni scholastycy roz
niecili odrazę do ludzi uprawiających czary, obwołując ich heretykami 
ipso facto. Sw. Tomasz posunął się nawet do stwierdzenia, że b11łob11 
herezjq uiprzeczo.ć istnieniu czarów. Teolodzy XV-wieczni ponownie 
rozpatrzyli fragment Ewangelii w. Jana (15, 6), w której przypisał 
on Chrystusowi następujące słowa: Ten, kto we mnie nie trwa, zosta
nie Wl/Tzucon11 jak winna latorośl i u.schnie. I zbiera się jq t wrzuca 
do ognia i plonie. Ustęp ten stał się podstawą i uzasadnieniem dla 
praktyki palenia heretyków na stosie. Kościół utrzymywał, że taka 
egzekucja jest w swej istocie czynem litościwym, bowiem, jak to wy
raz.ił św. Hieronim kara doczesna moze odwrócić wiecZT1e potępienie. 

Tak więc dzięki autorytetom teologicznym - utożsamiono wresz
cie magię I czary z herezją! Owocem tych wieloletnich duałań stały 
się coraz to częstsze procesy czarnoksiężników i czarownic, a pod ko
niec XV wieku, k.iedy wiedtmomama osiągnęła rozmiary prowadzące 
do społecznej paniki, papież Innocenty VI1 wydal bullę dotyczącą 
uprawiania czarów, w której stwierdza, że wiele osób piet obojga, nie 
baczqc na wlasne zbawienie i odb1egajqc od wiart,i katolickieJ , oddala 
łię diabłu. 

Słynny niemiecki inkwizytor - Heinrich Kramer opublikował 
w 1490 roku w Niemczec wielkl traktat o czarownicach i ich oby
czajach pt. Malleus Malef1carum (Młot na czarownice) ze wspomnia
ną bullą papieską jako nobilitującym wst pem Jest to syntetyczne 
kompendium wiedzy na rzeczony temat, omawiające także rodzaje 
paktów z diabłem, sabaty i praktyki magiczne. Znajdziemy tu rów
nież przepisy na „odczynianie" r więcona woda, egzorcyzmy), al któ
rych skuteczność jednak autor nie gwarantuje. Najlepszym, jak do
tychczas, i wypróbowanym sposobem na czarownice jest - zdaniem 
Kremera„. spalerue ich zywcem. Monumentalne to dz1elo stało się 
w krajach katolickich - na długo - obowią:z.u1ącą bibhą łowców 
czarownic 

Nikt nie obliczył dokładnie .. Ile osób zginęło pod zarzutem kon
szachtów z diabłem. Badacze ostrożnie podają liczbę 95 oob ofiar dla 
całej Europy, w tym kobiet 7 razy więce1 nii mężczyzn, nie licząc 
samosądów, nie notowanych przecież w aktach inkwizycji. 

Gdy w początkach XVII wieku powróciła fala strachu przed cza
rownicami i czarami. formy torturowania ofiar osiągnęły swój zenit. 
Wymyślano dość wyrafinowane narzędzia: a to podgrzewane w pale
nisku żelazne krzesło, a to żelazne buty do stania w ogniu, a to znów 
specjalną ramę do druzgotania kości , :t.e ole w pomnimy o tradycyj
nych już, rozżarzonych do czerwoności obcęgach, którymi szarpano 
ciała ofiar przed wtrąceniem w płomienie. 

Te szaleńcze praktyki stosowane w prześladowaniu XVII-w1ecz
nych czarownic, osiągnęły potężne rozmiary we Francji, Niemczec , 
Szwajcarii i Szkocji, a nad wszystko w dolnej części Nadrennl, w tej 
kramie, gdzie - o paradoksie dziejów! - za czasów Karola Wielkie
go przebiły się przez mroki średniowiecza pierwsze, delikatne pc:dy 
zachodniej cywilizacji. 

W Niderlandach, lrlanclli, Portugalii i Hiszpanii - działania In
kwizycji były w tym czasie łagodniejsze. Inkwizycja · hiszpańska na 
przykład była w dużym stopniu uniezalefaiona od Rzymu. Współ
pracowała z hiszpańskimi królanu we wspólnym dążeniu do realizacji 
ich celów politycznych, a swą energię prześladowczą pożytkowała 
głównie na tępienie Zydów i Maurów. W sprawie łowów na czarow
nice - hiszpańska inkwizyc·a wykazała pewną powściągliwość. Do-
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piero po wybuchu paniki w księstwie Navarry ok. 1610 r.) Suprema 
czyli Sąd Najwyiszy Inkwizycji wysłał swego zaufanego inkwizytora 
Alonza Salazara de Frias do Navarry w celu zbadania sprawy na 
miejscu. Ogłosił on oficjalny raport, z którego wynikało, że okoliczne 
dziewice nie przyznają się do cielesnego obcowania z diabłem; nie 
stwierdzono też w okolicy żadnych śladów sabatów. Okazało się na
tomiast, ie głównymi oskar:Łycielami rzekomych czarownic byli krew
ni i sąsiedzi, którzy powodowali procesy i „kupowali" wyroki śmierci 
u inkwizytorów, aby pozbyć się niewygodnych wrogów. Dzięki rapor
towi Salazara - Suprema wydała w 1614 roku zbiór przepisów do
tyczących procesów czarowmc, przepisów opartych na jego rozsądnych 
wskazówkach. Dla czarownic hiszpańskich nadeszły lepsze czasy„. 

MAGIA CZARNOKSIĘŻNIKA 

Gdy po XVII-wiecz1;1ej Europie krążą astrologowie i okultyści, al
chemicy 1 magowie, oneiromanci i czarnoksięinicy róinej prowenien
cji, gdy płoną stosy, a wśród ludzi błąkają su~ diabły: A modeusz -
książę rozpusty, Lewiatan - demon pychy, Ren!as - tworca y
uzdanych tańców, Belial - wódz czarowruc, Aslarot i jeszcz klika 
innych - to - czyż można się dziwić, że 1 sztuka sięgnęła po tak 
!rapujące tematy? 

PredylekCJa baroku, zwłaszcza hiszpańskiego, do makabrycznych 
efektów i fantastyki wywołującej grozę, przejawia się ni tylko w ma
larstwie (Juan Valdes Lealll) lecz także w dramacie tego okresu, tru
pie czaszki, szluelely, zjawy, kosciotrupy.„ A diabeł, jak to diabeł, 
wtargnąć może wszędzie; czy mógł wlęc me przemknąć do teatru? 
Czy - fascynując ludzkość od zawsze - mógł pozostawić obojętną 
wyobraźnię dramaturgów? 

Ale - uwaga! Stawka hiszpańskich paktów z diabłem jest nieco 
inna. to już nie powodzenie, pum1ądze czy sława, lecz t;tlówme mi
łość lub zdobycie kobiety. Motyw ten majdziemy 1 u Lopego de Vega 
i u Alarcona, wreszcie u Miry d Amescua w naJgłosni •Jsz •j sztuce 
tego typu w religijnym teatrze hiszpań lum, zatytułowanej EL escLavo 
det demomo (Niewolnik diabla) osnute) na legendzie o w. Idzim 
z Portugalii. 

Bohater - Gil de Santarem )esl zakonniki 111, który ufoglszy po
kusom życia ziemskiego, porzuca swą pustelruę, by wdać się w r :Łn , 
zgoła nie świątobliwe afery: porywa kobi ·tę, pop Inia zbrodnu~. a dla 
zdobycia innej damy - podpisuje pakt z diabł m . Gdy okazuje się, 
źe szatan mote mu o!larować z a 1 e d w ie szkielet ukochanej, Gil 
nawraca się 1 kontynuuj swóJ żywot poku nika. Sztuka ta uchodzi 
za bezpośrednią inspiracj~ !1lozoficznego dramatu Calderona de la 
Barca pt. Et magica prodiaioso (CzarnokSlęzmk) . 

Na kanwie, lym razem legendy o św. Cyprianie i św. Justynie, 
męczennikach hn eijanskich straconych „za wiar " w czasach Dio
klecjana w 304 r. n.e. powstało znakomite dz.ieło, w którym Calderón 
opowiada dzteJe walki młodego Cypriana o pozyskanie wzaJ •mneJ mi
łości pobożnej chrześcijanki Justyny. Gdy zawodzą środki 7.. arse
nału „ziemskich" spo obow, podpisuje Cyprian pakt z diabłem i udaje 
się z nim na rok do piekła w celu poznania tajemnych sztuk czar
noksięskich. Według ohietr11cy diabła - cyrograf i magia pomogą mu 
pokonać chłód boskie) Justyny i jej obojętność dla radości życia do
czesnego. Niestety - nic me zdołało złamać Jej w o l n ej w o 11, 
która okazała się silą moralną zdolną odeprzeć nawet pokusy szatana. 

Fabula odległej legendy, która stała si~ punktem wyjścia dla fi
lozoficznej konc pcjl tego dramatu, wydaje się być wielką metaforą, 
poprzez którą Calderón podejmuje próbę przenikm cia tajemnicy ży
cia i smierci. może przede wszystkim - tajemnicy sensu moral
nego ludzkiej egzystencji. Na osnowie mitu - przekazuje autor pewne 
odwi czne prawdy jako archetypy ludzkich postaw i uczuć. N1epokó1 
metafizyczny i uporczywe rozważanie problemów moralnych zbliżają 
Calderona do współczesnej, intelektualnej interpretacji rzeC'Zywistości, 
mimo. że jego metafizyka ma charakter scholastyczny i rozgrywana 
jest dramatycznie w antytezach: instynktu i rozumu, jaźni i świata 
zewnętrznego, woli i poznania. 

Przewijająca się przez całą jego twórczość re.fleksja. obecna także 
w Czarnoksiężniku: Todo vive su.jeto a la mudanza (Wszystko jest 
poddane prawu. przemijania) - nie staje się tu jeszcze przedmiotem 
buntu; nie zrodzi też pragnienia zatrzymania tego tragicznego dla 
człowieka procesu. Problem ów stanie się stawką dopiero w pakcie 
z Mefistem doby romantyzmu. 



Ale - nie byłby Calderón wirtuozem teatru, gdyby nie miał zna
komitego wyczucia sceny 1 nie rozumiał potrzeb wldowni. Jego ge
nialna wyobrainia sceniczna sprawiła, że doceniał rolę kontrastu 
w osiąganiu efektów teatralnych. Dlatego wprowadzenie do dramatu 
filozoficznego o charakterze religijnym drugiego wątku, nasyconego 
osobliwym humorem i rozgrywanego przez ludzi z „krwi i kości", 
równoważy abstrakcyjną debatę teologiczną i intelektualną prawdzi
wie ludzkimi zachowaniami, będąc zarazem satyryczną repliką akcji 
głównej . Plebejski wątek :;ztuki, wysnuty z obserwacji, współczesnych 
mu obyczajów hiszpańskich, to zabawna intryga, prowadzona przez 
dwóch służących Cypriana: Clarina i Moscona oraz Libię, wyuzdaną 
i rozpustną słuiftcą Justyny, na przemian kochankę obydwu araciosos. 

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY, 
JAK GO MALUJĄ ... 

Przytoczenie - z konieczności bardzo powierzchowne - „rodo
wodu" diabła, zwłaszcza zaś funkcji, którą przyszło mu spełniać przez 
wieki, gdy pozostawał na litościwym garnuszku nie iylko Piekła ale 
i Kościoła, miało na celu zasygnal1zowan1e zaledwie, dramatycznych 
konsekwencJi, jakie w h1Storii ponosiła ludzkość za to, ie dawno, daw
no temu, twórcy cywilizacJi chrześcijańskiej wp dl! na - zaiste -
szatański pomysł, by diabła upersonifikować, wykreować i wpu cić 
do naszego, człowieczego świata . Klimat, Jaki wytworzyli oni wokół 
diabła, był po :ilekroć groiniejszy niż wyimaginowane skutki jego 
„dz1ałalnośc1'', 

Diabeł - skonkretyzowany przez swoich kreatorow do najdrob
nlejszych zczegółów, wyposażony w okre !oną phisis, „osobowość" 
i nieodzowne rekwizyty, pachnący ponętnie piekielną siarką 1 smołą, 
zniewalający kochanek czarownic, perfidny kompan i przewodnik 
czarnoksiężników, osobliwy prestidigitator i niezastąpiony, niezrów
nany łowca dusz ludzkich - to fenomen, który musi budzić podziw 
dla p o t ę g i g en i u s z u d e m a g o g i cz n e g o tych, którzy - na 
długo - powołali go do ziemskie] służby w sobie wiadomych celach. 

Kiedy doroslejemy, n nasz katolicki diab ł odchodzi w krainę 
Arkadi i dzieciństwa wraz z innymi postaciami zaludnia1ącym1 dzie
cięcą wyobrainię, tunkcJonu1ąc odtąd JUŻ tylko jako w pomnienie -
uprzytamniamy sobie nieoczekiwanie, że jako dzieci baliśmy się wła
ściwie szopkowo-jascłkowego wy obrażeni a d I ab I a, nieświa
domi Istoty Zła, jego rozmiarów i potęgi . Postrzegany dz1ecmnie, a więc 
naiwnie i wybiórczo otaczaJący na:; mikro-kosmos rozpościerał się 
między dwoma biegunami oznaczonymi czytelnie I nacechowanymi 
estetycznie w sposób me pozostawiaJący żadnych wątpliwości; tu -
świetlisty Anioł, lam - odrażający Diabeł. Stopień u m o wnoś ci 
tych postaci Jako obrazowych elem nt6w porządkujących określoną 
hierarchię wartości moralnych wzrasta wraz z rozwojem naszego apa
ratu poznawczego, by wreszcie stać się już tylko z n a kam i po
j ę ć takich, Jak Dobro i Zło . 

Ale ten umowny diabeł wraca do na ponownie - tym razem 
poprzez teatr I znó\ jest skonkretyzowany i upostaciowiony, bo 
jakże inaczej rozstrzygać na scenie problemy ZLA - wszechobecnego 
w świecie i ludziach, wymykającego su; definicjom i nie poddającego 
się uproszczonemu l Intencjonalnemu obrazowamu rodem z tradycji 
ikonografii chrześcijafiski j, Swiadom jest t go ! Calder6n i Rymkie
wicz. 

Kiedy więc ten ostatni podejmuje w teatrze problem, bez wątpie
nia stanowiący u n i er s u m, nie dz1wi fakt, że sięga po istniejący 
już model fabularno-intelektualny , k óry stanowić może punkt odbi
cia się do wspólczesnośc1 i zarazem punkt odniesienia dla niej. 

Pomysł autora, by w mteresuJącym go temacie odwołać się do 
Calderona, wydaje się być konceptem I świetnym i przewrotnym. Pe
wną wskazówką w tym labiryncie staje się podtyluł utworu: tragi
farsa oraz sam tytuł sztuki Rymkiewicza , b<;dący ponurą parafrazą 
innego dramatu Calderona; Los dos amantes del cielo (Kochankowie 
nieba), ale leż swoistym signum temporis naszej współczcsnośc1. 

Zapoznanie się z obydwoma dziełami · Czarnoksiężnikiem i Ko
chankami piekU! - na pozór niemal identycznymi - ukazuje dowod
nie, że są to jednak utwory o różnych, w gruncie rzeczy, prawach. 

Calderón, artysta, bąd.i co bądf, uwikłany w dylematy świato
poglądowe sweJ epoki ciloćby z racji noszonej sutanny, podejmując 



problem w o I n ej w I i i p re des l y n a c j I porusza się w rejo
nach rozważań teologicznych, żywotnych w jego czasach. Te same 
tropy myślowe - dla człowieka XX wieku, świadomego nieuniknio
nej konieczności dokonywania wyborów, stają się niezrozumiale lub 
po prostu - jałowe. 

Gdy jednak sZkielet tabularno-mitograiiczny sztuki Calderona 
obleka w kostium nowy, acz styhzowany - współczesny nam, zna
komity artysta i intelektualista, na dodatek znawca epoki i teatru, 
do którego się odwoluje - sprawa staje się Intrygująca ... 

C innego bowiem musi znaczyć Calderonowsk1 diabeł, co innego 
diabeł Rymkiewiczowski, który od czasów Calderona ewoluował w te
atrze, by w końcu objawić się jako przewrotny intelektualista, Wi lk i 
Manipulator ludzkimi zachowaniami, czy wreszcie - jako Demiurg. 

Czyniąc tak ie go diabła swoistym medium - umożliwia nam 
Rymkiewicz ogląd bohaterów - Cypriana i Justyny w innej Jeszcze 
perspektywie.. !J 

Swiat przedstawiony w Czarnoksi~żniku jest światem czasów 
kontrr formacji ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami, natomiast 
koncepcja filozo iczna i rcileksja intelektualna autora Kochankow 
piekła prowadzi nas do pojrzenia n podejmowane przez.eń problemy 
w kategoriach wsp 6 ł cz o ego pojmowania człowieka i... diabla, 
pomimo stylizowanego entourag 'u teatralnego. 

Cyprian Rymkiewicza pozwala nam być świadkami skompliko
wanego procesu rodzenia się samoswiadomości człowieka i odkrywa
nia własnej tożsamości . Działania bohatera podyktowane są jakby po
czuciem konieczności wyjścia z klatki mocjonalnej izolacji. Pragnie
ore nawiązania kontaktu uczuc1owl!go z kobietą - to również przejaw 
aktywności w stosunku do świata zewnętrznego, wyraz naturalnej po
trzeby zespolenia się z Naturą. Próba odnalezienia siebie w sobie, ale 
i siebie w ·wi cie, uprzytamnia Cyprianowi piękno harmonii, do której 
człowiek dąży. Jednym z wielkich odkryć bohatera sta ·e się uswla
domieme sobie !aktu, że „dusza nie Jest sędzią ciała, a ciało strazni
kiem duszy; one są wolne i mogą, zakochane w sobie, czynić, okol
wiek zechcą". To intuicyjne 1 intelektualne pragnienie osiągnu:cia 
pełni człowieczeństwa rodz.i ię i rozwija w Cyprianie... dz i ę ki 
Diabłu!! 

Diubel Rymkiewicza - od pi rwszego zetknięcia się z bohaterem 
dramatu - pelni ro I ę a kl y w i z ującą: wydobywa go z martwo
ty pism teologów i Ojców Kościoła, wikła w niełatwą miłość, wyma
gającą d Cypriana hartu i siły; na koniec wreszcie - popycha go 
do czynu najstrasz.niejsitego - do zbrodni. 

Ten Diabeł - jest protagonistą i źr 6 d Iem życiowej aktyw
ności Cypriana . To on uruchamia w bohaterze mechanizm dokonywa
nia mora lnych wyborów i podejmowania decyzji (dobrych i nikczem
nych), a - co za tym idzie - zmusza go do dz i n ł a n i a. To on 
dal początek procesowi Cyprianoweg mopoz.nania nie poprzez spe
kulacj intelektualne, ale przez czyny i analizę ich motywacji. Kim 
zostałby Cyprian, gdyby me spotkał na swej drodze tego Diabła. 
Czymże, w swej istocie, byłoby jego człowieczeństwo? 

Błądzenie, udręka i citynienie zł - jawią się w tym dramaci 
jako immanentne składniki ludzkiega istnienia: jako niedola kondycji 
człowieka; jak integralny Lement Kosmosu. 

Podążając tym tropem - zbliżamy ·ii: i - ocieramy z.a.ledwie -
o fascynującą TAJEMNICĘ coinc1d nli<l oppositorum, a także TA
JEMNICĘ PEŁ I, kl6rej na przestrz •ni historii ludzko cf n ikt do
tąd nie zdołał przeniknąć. 
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