




dowiedziałem się właściwie niewiele nowego, chciałem jednak po
znać język, jakim posługiwano się w czasie śledztwa, oswoić ucho 
z chropowatą mową. ( ... ) 

Kiedy przejeżdżałem obok jego domu, mój wóz zatrzymał się na 
równej drodze - zeznawał jakiś powód - a on stał w oknie i patrzył; 
dopiero gdy się odwrócił, koła znów zaczęły się kręcić. Więc wóz 
unieruchomiony spojrzeniem. Zeznania były malownicze, akcja za
trzymana jakby na fotografii - mężczyzna nie mogący wstać z łóż
ka, zastygły z uniesioną głową pod ciężarem kobiety, która leży na 
nim, wleciawszy przez okno ... Lektura zeznań tu, nad Zatoką, wy
wierała całkiem inne wrażenie niż tam, w Nowym Jorku. Rzeczywi
ście wszystko wydawało się możliwe.( ... ) 

Pierwszego dnia znalazłem zapoznane dziewiętnastowieczne 
arcydzieło Charlesa W. Uphama, „Salem Witchcraft", a w nim 
drugiego dnia dowód na to, co stało się osią sztuki: opis rozpadu 
małżeństwa Proctorów i morderczych zamiarów Abigail Williams 
wobec Elizabeth w celu zdobycia Johna na zawsze; Johna, z któ
rym, wydedukowałem, Abigail sypiała, nim jeszcze Elizabeth 
zwolniła ją ze służby. 

Podczas badania Elizabeth Proctor obie, Abigail Williams i Anna 
Putnam, zamachnęły się na wspomnianą Proctor; ale ręka Abigail 
otwarła się, gdy była już blisko - bo przedtem była zaciśnięta 
w pięść - i dosięgając wspomnianej Proctor opuściła się i w końcu 
rozczapierzonymi palcami dotknęła lekko kaptura tej Proctor. I na
tychmiast Abigail krzyknęła, jej palce, jej palce płonęły ... 

Ironia owej dokładnej, obrazowej relacji polega na tym, że auto
rem był wielebny Parris starający się pokazać, jak wielka krzywda 
spotkała dziewczęta i jak niebezpieczni mogą być ludzie pokroju 
Elizabeth Proctor. Ironią jest też oczywiście to, iż widać, czego na 
ogół świadomość pozbywa się pod wpływem strachu, co tłumi. Iro
nia to zaiste królewski dar pokoju. Bo wydaje się niewątpliwe, że 
Parris przedstawia dziewczynę, która spojrzawszy w oczy swej by
łej chlebodawczyni, doznaje trwożnej radości zabójcy, zamierzają
cego się do ciosu nie tylko na tę jedną ofiarę, żonę kochanka, któ
ry próbuje wszystkiego się wyprzeć, ale na całe społeczeństwo, któ
re oklaskiwało jej odwagę i nieugiętość w walce z grzechem. Tery
koszety, to odbijanie niczym piłki idei „oczyszczenia" fascynowało 
mnie z każdym dniem mocniej; projekcja własnej podłości na bliź
nich, aby ją zmyć ich krwią. ( ... ) 

* 
Wyjechałem z Salem późnym popołudniem, o szóstej. W mroku, 

który jak czarny płaszcz nasuwał się na przednią szybę, radio nada
wało wiadomości. Deszcz ciągle padał. Spiker czytał o zeznaniach 
Elli Kazana przed Komisją do Badania Działalności Antyamerykań
skiej i powtarzał nazwiska, które wymienił Kazan. Żadnej z zade
nuncjowanych osób nie znałem, o Kazanie prawie już zapomnia
łem, tak głęboko pogrążyłem się w przeszłości. Głos spikera brutal
nie wyrywał mnie z mojego prywatnego świata. Pamiętam, co my
ślałem: że robi się z tego sprawę wyłącznie polityczną, podczas gdy 
w rzeczywistości staje się ona czymś innym, czymś, czego nie 
umiem nazwać ( ... ) 

Zbliżając się do Nowego Jorku czułem, jak zwykle, z każdą 
chwilą mocniejszy napór twardej rzeczywistości. Kiedy lśniącymi 
od deszczu ulicami dojeżdżałem do Mostu Brooklyńskiego, przy
łapałem się na tym, że zwalniam, jakbym chciał przez dłuższe 
obcowanie utrwalić prawdę, która była we mnie. Że napiszę tę 
sztukę, nie miałem już wątpliwości, podjąłem decyzję spontanicz
nie gdzieś między Salem a tym miastem( ... ). Dysponowałem ma
są wątków i dowodem, że w społeczności, którą pali wewnętrzny 
ogień, podejrzliwość i paranoja zabijają - dosłownie ( ... ). 

Po tygodniach atakowania, przymierzania się z każdej strony, 
pisania scen na podstawie próbnych szkiców, dotknąłem war
stwy wewnętrznych paralelizmów wydarzeń w Salem, która 
wskazała mi drogę do punktu kulminacyjnego. Wtedy zapytałem 
sam siebie, co takiego nie pozwoliło tamtejszym ludziom przeciw
stawić się jeden drugiemu, tak jak w sztuce? 

Prawie we wszystkich zeznaniach, które czytałem, powracał 
motyw seksualny, albo jawny, albo ledwie skrywany. Po pierw
sze, sam Diabeł występował z reguły pod postacią czarnego 
mężczyzny w społeczności białych, a iskrą, która rozpaliła wy
obraźnię, każąc tylu ludziom wierzyć, że oddziały Lucyfera sztur
mują miasto, było wymuszone zeznanie czarnego niewolnika -
Tituby. Po drugie, mężczyźni rzadko oskarżali się wzajemnie, 
a niemal wszystkie opętane kobiety kusił Zły - osobnik płci mę
skiej. Pakt z diabłem zawierano zwykle nocą, pobożne chrześci
janki leżały w łóżkach, kiedy przez okno lub drzwi wlatywał wy
słannik piekieł - namacalny, jak żywy, i kładł się na gospodyni, 
namawiał do lubieżnych czynów lub podpisania cyrografu, mocą 
którego wkraczała do czeluści piekielnych. Ulga, której doświad
czały te, co złożyły zeznania, była podobna do orgazmu ( ... ). Oto 
wina, wina zakazanej rozkoszy. 

Zatem John Proctor, nakłaniany do wyznania nie jakiejś meta
forycznej, lecz całkiem rzeczywistej winy, stosunku seksualnego 
ze zidentyfikowaną kilkunastoletnią partnerką, mógł uratować 
społeczność w jeden jedyny sposób - przez wydobycie na jaw te
go, co było tłumione i objawiało się w masce świętości. 

Dlatego kwestia polityczna, czy można porównywać czarow
nice z komunistami, przestała się liczyć. Porównywalna, mimo 
cezury dwóch stuleci była wina: żywienie zakazanych, tłumio
nych uczuć alienacji i wrogości wobec normalnego, „dziennego" 
społeczeństwa, jakie postulowali jego najbardziej ortodoksyjni 
obrońcy( ... ) 

Przypuszczam, że od bardzo dawna szukałem bohatera tra
gicznego, i oto go znalazłem; historia Salem wciągała mnie coraz 
głębiej. Im dłużej pracowałem, tym bardziej byłem pewny, że -
choć może to wydawać się niewiarygodne - istnieją okresy, 
w których jedynie sumienie jednostki powstrzymuje świat od 
upadku ( ... ). 
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