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Skąd zło? Skąd cierpienie? Skąd we mrue, 

w tobie, między nami, w świecie? 

Pytanie - przekleństwo filozofów i teologów. 

Bo nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Odpowiedź św. 

Augustyna, jakoby było tylko brakiem dobra, brzmi 

nieprzekonywująco. Zarówno wobec doświadczenia 

biblijnego Hioba, wobec historycznych kataklizmów, 

takich jak Auschwitz, jak i w obliczu naszych indywi

dualnych przeżyć. 

Kiedy jest ode mnie daleko, chętnie powta

rzam za Elifazem, Bildadem i Sofarem, przyjaciółmi 

Hioba, uspokajające wyjaśnienia. To człowiek, a nie 

Bóg, ponosi odpowiedzialność za zło i cierpienie. 

Albo: człowiek ponosi zasłużoną karę za swe prze

winy. Albo: cierpienie uszlachetnia. A jeszcze chęt

niej pielęgnuję w sobie myśl taką, jak ten, które

go obraz został przywołany w rozdziale 12 „Księgi 

Hioba": Kto upadł, temu pogarda" - myśli szczęśliwy 

- „pchnięcie temu, czyja noga się potknie (Hi 12,5). 

Kiedy to jednak mnie się noga potknie, kiedy to ja 

upadłem ... 
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fu.ekła tedy do niego żona: 
„ Ciągle trwasz 
w nienagaruwści swojej? 
Przeklnij Boga i umrzyj!" 
Hi 2,9 

Jan Lebenste in , z cyklu „ Księga Hioba" 
1980, rysunek 

Scenariusz Kuby Abrahamowicza składa się 

z fragmentów „Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskie

go przeplatanych („oświetlanych"?) cytatami z „Księgi 

Hioba" - a całość opatrzona jest tytułem przywołują

cym najbardziej elementarny przepis Dekalogu, przy

kazanie „nie zabijaj". To zestawienie może niepo

koić: czyżby historia doświadczanego przez Boga 

męża sprawiedliwego Hioba miała być usprawiedli

wieniem dla Raskolnikowa, czy Rodion Raskolnikow 

- zdaniem autora przedstawienia - cierpi niewinnie? 

Posłużmy się fragmentem „Etyki warto

ści i nadziei" Józefa Tischnera (1976): W „Zbrodni 

i karze" Dostojewskiego mamy następującą sytuację: 

bohater dzieła, Raskolnikow, decyduje zamordować 

lichwiarkę w celu zdobycia pieniędzy na dokończenie 

studiów prawniczych. Po ukończeniu studiów zamie

rza poświęcić się obronie biednych i uciśnionych (. . .). 

Raskolnikow odwołuje się tutaj do słynnej zasady 

„ cel uświęca środki". ( .. .) Raskolnikow pragnie uczy

nić z niej zasadę swej osobi.stej etyki. ( ... )Raskolnikow 

nie pragnie zbrodni dla zbrodni. Raskolnikow jedy

nie dopuszcza zbrodnię jako środek do celu, który jest 

dobly. („.) Godząc się na „ małe zło", człowiek byt.by 

w stanie zaszczepić na świecie tyle dobra! Ale to tylko 

pozór. Człowiek, który dziś realizuje „środki" mające 
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kiedyś zaowocować dobrem, stwarza wokół siebie lęk 

i śmierć. Siejąc wiatr będzie zbierał burzę. 

Gdzie tu znaleźć łączność z sytuacją Hioba? 

Kiedy jednak zwrócić uwagę na to, jakie sceny 

wybrał ze „Zbrodni ... " Abrahamowicz, sprawa robi 

się nieco bardziej przejrzysta. Zasadą wyboru było 

bowiem sportrtetowanie skrzywdzonych i poniżonych, 

ludzi z peryferiów świata, ludzi z krainy rozpaczy. 

Ludzi, których miejsce na ziemi jest dziełem przy

padku: w pewnym sensie ich pierwotna sytuacja jest 

podobna do losu Hioba, przecież nie z własnej winy 

urodzili się w takiej a nie innej rodzinie, taki a nie 

inny los przypadł im w udziale. To, za co muszą wziąć 

odpowiedzialność - ich złe czyny - podszyte są roz

paczą. Jak złorzeczenia Hioba. Jedna z kluczowych 

postaci tej inscenizacji, Marmieładow (Cezariusz 

Chrapkiewicz), mówi w pewnym momencie: W bied.zie 

człowiek jeszcze zachowuje szlachetność wrodzonych 

uczuć. W nędzy - nikt i nigdzie. 

Pojawia się tu miejsce na samobójstwo. W takim 

świecie nie warto żyć: Źródłem każdego samobójstwa 

jest ostatecznie rozpaczliwa przepaść pomi,ędzy bez

osobowym, okrutnym światem a subiektywnością 

człowieka nie znajdującego w tym świecie miejsca 

dla siebie. Istnienie wydaje się sprzeczne z byciem 
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Kiedy rzeka przy biera, 
nie zrywa się do biegu, 
bezpieczny, choćby Jordan 
wpływał w jego paszczę. 
Hi 40,23 

Jan Lebenstein, z cyklu „Księga Hioba" 
l980, rysunek 



osobą, jak gdyby człowiek byi poronionym, niespói 

nie zaprogramowanym produktem przyrody, którą 

właśnie w tym przypadku, niejako u samego szczy

tu, zawiódł geniusz ... 1 Ale samobójstwo nie jest odpo

wiedzią godną chrześcijanina, a przecież Kuba Abra

hamowicz proponuje nam teatr religijny, chrześcijań

ski. Stąd przywołanie w tytule przykazania szacun

ku dla życia, żeby posłużyć się formułą cytowanego 

Kłoczowskiego. Realizować piąte przykazanie, to nie 

tylko szanować biologi.czne życie - to również szano

wać w sobie i innych specyficzną jakość ludzki.ego 

życia. („.) Nw zabija1: to tyle co: chroń człowieczeń

stwo w sobie i w innych, nie pozwalaj na spodlenie 

go przez nikogo2
• 

Warunkiem godnego życia jest poddanie go 

nakazom sumienia. To sumienie prowadzi Raskol

nikowa do uznania swojej winy. Wyrzuty sumie

nia kierują Marmieładowem, kiedy mówi: „Sędzio, 

ukrzyżuj, lecz ukrzyżowawszy pożałuj! Ten, który 

ulitował się nad wszystkim~ pożałuje nas. .. Nasta

nie dzień i On zapyta: „ Gdzie jest córa owa, która 

macosze zlej i dziatkom jej złożyia siebie w ofierze?" 

I powie: „ Chodź! Już ci odpuściłem ". I przebaczy Soni 

mojej. I osądzi wszystkich sprawiedliwie. I przebaczy 

dofoym i złym, gdy skończy, powie do nas: „ Chodźcie 
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Nn czym wsparte były j ej 
filary i kto j ej kamień węgielny 
położył? Kiedy razem śpiewały 
gwiazdy pomnne i wszyscy 
synowie Boży wykrzykiwali 
z radości? 

Jan Lebenstein. z cyklu „ Księga Hioba" 
Hi 38, 6-7 
1980, rysunek 



i ury; pijaniusi,eńcy, zasromani!" I powie: „Świnie jeste

ście na obraz i podobieństwo bestii, ale dam wam". 

W ten oto sposób w świat spektaklu wchodzi 

ewangeliczna nadzieja ... 

To przedstawienie me ma w sobie me 

z moralizowania, z teologicznego czy filozoficznego 

wykładu. Jak Hiob, jak bohaterowie Dostojewskiego 

podlegają próbom nieszczęścia, biedy, cierpienia, tak 

przedstawione nam - widzom - zdarzenia sceniczne 

stają się próbą naszej zdolności do refleksji moralnej. 

Pobudzają sumienie. Nasze życie potoczne, życie uła

twione, zostaje tu oświetlone niepokojącym światłem 

Dekalogu, „Księgi Hioba" i „Zbrodni i kary". 

' Jan A. Kłoczowski Dekalog [w:] Wobec warlośc1~ Poznar\ 1984 
2 Tamże 
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DZIĘKUJEMY 
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ZA UDOSTĘPNIEN I E REPRODUKCJI GRAFIK ] ANA LEBENSTEINA 

z CYKLU „KS I ĘGA HIOBA" i980-1982 
(WŁASNOŚĆ KS I ĘŻY PALLOTYNÓW w WARSZAWIE) 

Na pierwszej stronie okładki: Us łyszeli trzej przyjaci.ele Hioba o całym nieszczęściu, 
jakie na niego przy'SZło, i przybyli, każdy z miejsca swojego: Elif az z Temanu, 

Bildad z Szi.ach i Sof ar z Naama. Bo umówili się, aby pójść razem i pożałować go, 
i pocieszyć. Hi 2, ll, 1982, rysunek. 

Na ostatniej stron ie okładki: I rzekł Pan do szatana: „Skąd przybywasz?" 
Odpowiedział Szatan Panu i rzekł: „z obchodzenia 
ziemi i wędrowania po niej. " Hi 2, 2, 1980, rysunek 
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