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Bogdan Widera 
Piekielna nowoczesność 
(Poważne skróty obszernych fragmentów wstępnego zarysu interdyscyplinarnego szkicu 
w wersji okrojonej dla potrzeb uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu sportowym) 
I 
Żadnej syntezy. Prawd uniwersalnych i całościowych ujęć . ( ... )Diabeł tkwi w szczegółach. 
li 
Od stuleci ludzie próbowali opisać jego wygląd . Zajęciu temu oddawali się z upodobaniem zwłaszcza ludzie pióra i malarze. ( ... )U progu 
baroku włoski poeta Tasso w poemacie „Gofred abo Jeruzalem wyzwolona" przekazuje nam następujący obraz złego: 

Wszystek byt czarny od głowy po pięty, 
Kosmate piersi gęsta broda kryła, 
Miąższy u gęby włos wisiał pomięty, 
W czele miał jeden, we łbie rogów siła, 
A ukrwawiona gęba bela taka 
Jako głęboka, straszna przepaść jaka. 
Jako Mongibel zaraźliwe pary 
I smród wypuszcza, tak i jemu z gęby 
Śmierdziało właśnie, a z nosa bez miary 
Puszczał, aż brzydko, plugawe otręby. 

Podobnie widzieli go wielcy malarze, choćby Hans Memling, co doprowadziło do powstania przysłowia „Nie taki diabeł straszny, jck go 
malują". Do tych wyobrażeń dostosował się lud, który w· swojej sztuce (malarstwie, rzeźbie , ale i w szopkach), zredukował różnym 
Borutom ilość rogów do dwóch (tyle przecież miało dobrze znane mu bydełko), obdarzył ich koźlim kopytem i krowim ogonem. ( ... ) 
Romantyczny zachód odszedł od tej wizji. Piekielne zastępy były przecież upadłymi aniołami. Nie mogły być zatem odrażające i giotesko
we. ( .. . )Od Miltona przychylano się do opinii, że demon musiał zachować jakiś ślad dawnej piękności, oczywiście naznaczonej ś8dem 
klęski i tylko diabelskie oczy stały się siedzibą smutku, strachu i śmierci. Nasz Mickiewicz nie poddał się temu dekadenckiemu trendowi. 
Przypomnijmy „Panią Twardowską" : 

Diablik to był w wódce na dnie, 
Istny Niemiec, sztuczka kusa; 
Skłonił się gościom układnie, 

Zdjął kapelusz i dał susa. 

Z kielicha aż na podłogę 
Pada, rośnie na dwa łokcie, 

Nos jak haczyk, kurzą nogę 
I krogulcze ma paznokcie. 

Co ciekawe - jak cudzoziemiec wygląda też Woland z „Mistrza i Małgorzaty" Michała Bułhakowa. I także niektórzy z bohaterów podąrze
wają, że jest Niemcem. Jakaś słowiańska ksenofobia? Czy trop wiodący do odkrycia egzystencjalistów, że piekło - to inni? Nie bę:lziemy 
się tym zajmować, bo nie o tym jest nasz interdyscyplinarny szkic. W ogóle te wyrwane z szerokiego kontekstu kulturowo-historycznego 
przykłady podaliśmy tylko po to, żeby zwrócić uwagę na fakt, iż ludzie lubią poświęcać swój czas przedsięwzięciom całkowicie jaowym, 
bo cóż komu z opisu diabła , jeśli wszyscy się zgadzają, że może on przybrać dowolną postać, w dodatku zmieniając jej konotacje. Gdyby 
tak nie było , czy do kuszenia Ewy wybrałby sobie ciało węża, stworzenia, którego kobiety się boją i raczej mu nie ufają? 

Ili 
Piekło idzie z duchem czasu. Iwan z „Braci Karamazow" Dostojewskiego spotyka diabła bez poczciwych wideł do ręcznego maltretowa
nia grzeszników. Jego demoniczny rozmówca zamiast nich posługuje się precyzyjnym jak chirurgiczny skalpel umysłem - logiką, diaek
tyką, nieodpartymi argumentami. Woland Bułhakowa bez trudu porusza się w porewolucyjnej Moskwie, wykorzystując „zdobycze ustro.iJ" 
- donosicielstwo, biurokrację , korupcję, arogancję władzy itp. przeciw twórcom i użytkownikom tych zjawisk i mechanizmów. W „!gaszkach z 
diabłem" Ordy wydaje się w pewnej chwili , że przyszłość należy do doktora Solfemusa - zwolennika postępu i naukowych metod poq-skiwania 
dusz. Czy pisarze tak mocno manifestowali swoją niechęć do „mędrców szkiełek i oczu", tylko dlatego, że „silniej mówiły do nich czucie i wiara"? 
Wydaje się, że to nie spór estetyczny. Spójrzmy sami na „odwrotne strony" wynalazków, które wprowadziły ludzkość na tzw. drogępostępu . ( .. . )No 
i telefon komórkowy - smycz, którą sam sobie człowiek wymyśl~ i od której dostaje raka mózgu. Gdyby dobrze się przyjrzeć obrcmm Boscha, na 
pewno znalazłoby się tam „komórkę". Ten genialny wizjoner wyposażył bowiem piekło w prawie wszystkie „udogodnienia", które człoNiek wynalazł 
dopiero w ciągu ostatnich 200 lat. Ba, niektóre jego diabły wyglądająjak produkty inżynierii genetycznej jeszcze przez nas nie odkryte. ( .. . ) 
IV 
( ... )Stary dowcip o polskiej części piekła: nie ma w niej diabłów, bo jeśli tylko jakiś Polak spróbuje wydostać się z kotła, rodacy zaraz 
wciągną go z powrotem. To taka niby-satyra na nasz wredny charakter - bezinteresowną nieżyczliwość, zawiść, czy raczej zawistncść. 

Żart ten powstał w czasach realnego socjalizmu, dlatego zapewne nikt nie zwrócił uwagi na jego drugie dno. A przecież polskie pekło jest 
wręcz wzorcowym zastosowaniem w praktyce zasad wolnorynkowej gospodarki. Nie ma diabłów, nie ma wynagrodzeń, składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzania poważnych kwot na piekielny ZUS, obniża się koszt usługi. A zatem diabły to nie tylko zcawan
sowane technologie, psychologia (patrz dr hab. Solfernus), ale i nowoczesna ekonomia. ( ... ) 
V 
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Jeśli mimo to przeczytaliście powyższe wyimki z urywków interdyscyplinarnego szkicu, błagam 
- przynajmniej niczego teraz nie podpisujcie. Nie podpisujcie! Zwłaszcza własną krwią. A Jak już coś chcecie podpisywać, czytaj;ie 
UWażnie przede WSZyStkim tO, CO WydrUkOWane ZOStałO na1mnrejszymr czoonkami. Pamiętajcie, że diabeł tkwi w szczegółach . 

Jako ilustracje wykorzystano projekty rekwizytów autorstwa Pavla Hubicki oraz projekt afisza Bartłomieja Latoszka. 


