


William Shakespeare 

Igraszki nasze skończone . Aktorzy, 
Jak ci mówiłem, to wszystko są duchy, 
Które w powietrzu we mgłę się rozwiały. 
Tak jak nietrwała budowa tej złudy, 

Tak wieże chmur sięgające, olbrzymie 
Pałace, piękne świątynie, glob cały 
I wszystko na nim w nicość się obróci 
I niby zwiewne widowisko zniknie 
Bez śladu . Myśmy z tej samej materii , 
Co mary senne, i krótkie to życie 
Kończy się snem. 

Prospero w Burzy (akt 4, scena 1) 
Przełożyła Zofia Siwicka 

John Henry Fuseli, Nocna mara (Inkub) 
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Dante Alighieri 

„Przeze mnie droga w miasto utrapienia, 

Przeze mnie droga w wiekuiste męki, 

Przeze mnie droga w naród zatracenia. 

Jak dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki. 

Wzniosła mię z gruntu Potęga wszechwładna, 

Mądrość najwyższa, Miłość pierworodna; 

Starsze ode mnie twory nie istnieją, 

Chyba wieczyste - a jam niepożyta! 

Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją„. " 

Na odrzwiach bramy ten się napis czyta, 

O treści memu duchowi kryjomej. 

„Mistrzu - szepnąłem - z tych słów groza świta!" 

A on mi na to, jak człowiek świadomy: 

„Tu oczyść serce podłością zatrute, 

Tu zabij w sobie wszelki strach znikomy. 

Do miejsc my przyszli, gdzie czynią pokutę 

Owi, com mówił, boleści dziedzice, 

Duchy ze skarbu poznania wyzute". 

Dłoń mi na dłoni położył i lice 

Ukazał jasne, duchem natchnął śmiałem, 

Po czym wprowadził w głębin tajemnice. 

Stamtąd westchnienia, płacz, lament chorałem 

Biły o próżni bezgwiezdnej tajniki: 

Więc, już na progu stając, zapłakałem 

Boska Komedia, Piekło, Pieśń Ili (fragment) 

Przełożył Edward Porębowicz 
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List 
do Członków Loży Patronów! 

Szanowni i Drodzy Członkowie Loży! 

Co to się dzieje w naszym Teatrze? Dlaczego pojawił się nowy 

tytuł, gdy tak długo i z entuzjazmem powtarzaliśmy sobie: robimy 

Czyż nie dobija się koni? na podstawie powieści McCoya? Czy 

odepchnęliśmy dwóch Reżyserów razem z tytułem? Razem z Te

matem? 

To właśnie fascynująca uroda tego tematu i przekonanie, że 

nic z tego co niesie ten temat nie może być uronione, spłaszczo

ne i zubożone - kazało nam podchodzić dwa razy i teraz trzeci 

(przez osoby różnych reżyserów) do książki McCoya. I oto czas, 

żebym zmierzył się z wizją Maratonu, który w rzeczywistości jest 

piekłem, aranżowanym przez plugawego Wodzireja, ciemnego 

Prospera. Żebym zmagał się z książką! Z pamięcią o filmie, który 

na swój sposób, realistycznie przeraził nas piekłem ludzkich losów! 

Czy mogłem przypuszczać, że podczas prób odkryjemy nowe 

tajemnice tego Maratonu? Że te tajemnice porwą nas - na pró

bach - w miejsca całkowicie nam nieznane? W teatrze najwyż

szą rozkoszą jest być porwanym przez temat. Kiedy wyostrzamy 

obiektyw i przyglądamy się bohaterom naszej opowieści, a szcze

gólnie owemu Właścicielowi Tancbudy i Prowadzącemu piekiel

ny Maraton, widzimy wyraźnie jego jeszcze ciemniejsze, niż się 

zdawało oblicze. Teraz bardziej przypomina Satyra, jakby Kozła 

- z Nocy Walpurgi, poddającego ludzi i cały świat próbie. W ten 

sposób niezwykłe motywy z książki , których życie w spektaklu 

starannie pielęgnujemy - wiodą nas na nowe ziemie. Na scenie 

zrodził się świat, któremu trzeba było nadać nowe imię . Jest to 

świat skomponowany przez Wodzireja, przeklętego Kozła, jego 

własny popis, jego własna „opera". 

Nadaję temu przedstawieniu tytuł OPERA KOZŁA. 

Dzięki ci, książko, dzięki Ci, McCoyu, dzięki ci Czyż nie dobija 

się koni?, źe prowadziliście nas, na próbach - śladem waszych 

cudownych motywów. 

I przede wszystkim - dziękuję Wam, Drodzy Członkowie Loży, 

że jesteście z nami w każdym momencie; teraz jak i niegdyś, 

u początków, gdy Chory z urojenia Moliera stawał się Panopticum 

a la Madame Tussaud, gdy Woyzeck Buchnera stawał się Końcem 

Europy, gdy Pinokio stawał się Modlitwą chorego przed nocą -

i dziś, gdy pozwalacie nam na nasz swobodny gest artystyczny 

w przekonaniu, że angażujemy się wszyscy tylko dla głęboko na

szych, autentycznych spraw. 

Poznań, 28 kwietnia 2004 roku 
Janusz Wiśniewski 
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KOZIOŁ, specyficzne cechy kozia: nieokiełznana polencJa 

i ogromna odporność fizvczna uczvnllY z niego symbol pot.al 

słońca I ognia, a lekceważenie I opór stawiany swemu 

gospodarzowi - symbol buntownika (Szatan). Na Bliskim 

Wschodzie kozioł był poświęcony mezopotamskim bóstwom 

kreacyjnym: Ninurcle, Mardukowi, Tammuzowł, a także bogini 

Isztar. w staro2Ytnvm Egipcie w Okresie Późnym Jako śwlęle 

zwierzę wwarl w mieście D2edet (greckie Mendes) kuH barana, 

stając się duszą lokalnego bóstwa o Imieniu Ba-neb-Dżedet był 

on bogiem płodności, do którego kobiety modlllY się 

o potomstwo. W Indiach cap, poświęcony bogu Agni, był 

symbolem ognia tworzącego świat. W GrecJi był zwierzęciem 

otlamym Dionizosa I Afrodyty, którą często przedstawiano Jako 

Jeżdżącą na koźle. Zoomolficznvm bóstwem greckim o cechach 

kozia był również Pan. HebraJczvcy uważali kozia za symbol 

negatywny I przeciwieństwo baranka. Stąd wziął się 

charaklervstvczny obrzęd wwędzanla na pustynię kozia 

ofiarnego, obciążonego grzechami wvznawców Jahwe. 

W chrześclJaństwle kozioł stal się symbolem Szatana, a kobiety 

podeJrzane o stosowanie czarów oskar2ano o oddawanie mu czci 

( ... ) I obcowanie seksualne. 

Wiesław Bator 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Bolesna ikona 
człowieczeństwa 

Stare, pożółkłe fotografie jeszcze i dziś organizowanych mara

tonów tańca. Para przytulonych do siebie zawodników, z każdym 

dniem coraz bardziej zmęczonych. Ikony omdlenia, boleści, mor

derczego wysiłku, granicy życia i śmierci. Dzień dwunasty, trzy

dziesty siódmy, pięćdziesiąty trzeci. Sanitariusze znowu wynoszą 

kogoś na noszach, tańczy już tylko pięć par. Jedna z tancerek 

wisi półprzytomna na ramieniu partnera, ktoś histerycznie się 

śmieje, ktoś szlocha, kto inny majaczy, wszyscy ledwo powłóczą 

nogami. Czwarta nad ranem? Szósta wieczorem? Tylko wodzirej, 

konferansjer panuje nad rachubą czasu. Mocnym, optymistycz

nym głosem znowu woła do mikrofonu, wznieca morderczy „wy

ścig szczurów", przyspiesza albo zwalnia tempo, zmienia muzykę. 

Nie ma granicy dnia i nocy, jawy i snu, świadomości i nieświado

mości, ciała i duszy. Opowieść o własnym życiu, którą każdy nosi 

w sobie, rwie się i plącze. Tożsamość, własne „ja" niewiele już 

waży, rozpada się logika własnych doświadczeń i poczucie sensu 

czegokolwiek. Wibruje tylko, zanika i na nowo tworzy się taneczny 

krąg, zaklęte koło, międzyludzkie cercle, diabelski wir. Próg piekła, 

wirujących kręgów otchłani, zaświata, kosmosu. Straszne wnętrze 

ciemnego lasu, w którym w Wielki Piątek zabłądził Dante. Wyspa 

Prospera z Burzy Williama Shakespeare' a, ale przecie ciemnego 

Prospera. Góra Brocken, gdzie jak wierzy lud i powiada Goethe 

w Fauście, w Noc Walpurgi czarownice tańczą z Szatanem. 

Przerażająca OPERA 

KOZŁA, ciemny Maraton 

Tańca okrutnego Wodzi

reja, plugawego Satyra, 

Właściciela Tancbudy, 

celebrującego swój od

wieczny sabat. 

Powieść Horacego 

McCoya Czyż nie dobija 

się koni? (1935), której 

akcja toczy się podczas 



wielkiego kryzysu lat trzydziestych XX wieku w Los Angeles, w po

bliżu Hollywood, przeszła w tamtych latach prawie nie zauwa

żona . Odkryli ją dopiero w latach pięćdziesiątych intelektualiści 

francuscy: Malraux, Gide, Sartre uznali ją za pierwszą amery

kańską powieść egzystencjalną, stawiając McCoya na równi 

z Ernestem Hemingwayem i Williamem Faulknerem. Ameryka lat 

trzydziestych, rekordowe bezrobocie. Gdzieś w Los Angeles, na 

brzegu oceanu, w jakiejś tancbudzie rozpoczyna się maratoński 

konkurs taneczny, w którym główną nagrodą jest tysiąc dolarów, 

co stanowi nie byle jaką okazję do wyrwania się z nędzy. Ofiary 

wielkiego kryzysu stają więc do morderczego maratonu, tańcząc 

dniem i nocą do upadłego: wygrywa para, która ostanie się na 

parkiecie. Infantylna blondynka z prowincji , krzepki Włoch, dziew

czyna w ciąży, śliczna szansonistka, muskularny typ i wielu in

nych z upływem godzin i dni coraz trudniej radzi sobie na parkiecie, 

wywołując emocje publiczności, wśród której są goście specjalni, 

sponsorzy nagród i reklamodawcy, protestujące działaczki Ligi 

Matek na Rzecz Dobrych Obyczajów i ekscentryczna stara dzi

waczka, kolekcjonerka ludzkich uczuć. Niestrudzony pozostaje 

jedynie złowieszczy, cyniczny wodzirej czy konferansjer, który 

wciąż od nowa urządza ludziom maraton tańca . Stopniowo na

sza uwaga koncentruje się na głównej bohaterce, uczestniczce 

maratonu Glorii, statystce filmowej z Hollywood, niezbyt ładnej 

prowincjuszce z Południa , sierocie z biednej rod;ziny, infantylnej 

i przeciętnej , ale niezwykle intrygującej w swym pragnieniu śmier-
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ci. W głośnym filmie 

Sydneya Pollacka Czyż 

nie dobija się koni? 

(1969) Glorię zagrała 

Jane Fonda i jej kreacja 

weszła do dziejów świa

towego kina. Powieść 

McCoya okazała się 

utworem wielowarstwo

wym i aktualnym: mor

derczy maraton tańca 

jest uniwersalną meta

forą człowieczego losu i kondycji, a jego literacki obraz podszywa 

krytyka nieludzkich żądz, przeniesionych na życie społeczne pod 

postacią wyzysku, mobbingu czy „wyścigu szczurów". Ta egzy

stencjalna przypowieść ma jądro poetyckie i filozoficzne jako 

refleksja nad podmiotowością ludzką, sumieniem i godnością. 

OPERA KOZŁA Janusza Wiśniewskiego, rzecz zainspirowa

na tylko motywami powieści McCoya Czyż nie dobija się koni?, 

jest w punkcie wyjścia transgresją, przekroczeniem maratonu 

tańca. Ale transgresją dokonaną przez współodczucie z biedny

mi tancerzami, głębokie i wzruszające przeniknięcie do ich po

ziomu emocji, skali przeżyć, kondycji duchowej i zmiennych 

stanów świadomości. Turniej tańca, sportowe derby pod takim 

przenikliwym spojrzeniem naszego „wewnętrznego oka" okazuje 

się Maratonem, metafizyczną czasoprzestrzenią walki Dobra i Zia. 

Terytorium duchowych łowów Wodzireja, Szatana, Kozła, Saty

ra, zapraszającego udręczone dusze do Piekła. W tym „tańcu 

śmierci" w magicznym kredowym kole, w dantejskim kręgu, na 

wyspie ciemnego Prospera, na szczycie góry Brocken w Noc Wal

purgi uczestniczą żywi i umarli, półżywi i na poły umarli, raczej 

duchy niż cielesne osoby, ale zaproszeni są wszyscy. Julia i za

kochany Kamil, Marynarz i jego Żona, Bezrobotny Piekarz z Córką, 

Bezrobotny Manfred z Żoną, Murzyn Joe i Eteryczna Agnes, Sara 

i Izaak widzący, Mistrz Wagi Ciężkiej z lat osiemdziesiątych i jego 

Żona, Mały Raju i Ojciec Raja, wśród których krzątają się M-me 

Lamort, Herr Doctor, Figura przebrana za Pastora, Herr Jobst 

Wurzel, uwodziciel eS., nieśmiały Pan Friedman, Biedny Dureń, 

Maleńka, Duch Matki Julii, Duch Podziemi Teatralnych, Koń, jak 

też inne Konie, inne Duchy, Cienie i Głosy. Rej pośród nich wodzi 

Sir, Kozioł w płaszczu Prospera. Maraton, danse macabre duchów, 

7 



nie szkieletów, piekielne cercle, korowód dusz, wieczysty wrot 

umarłych przenika poezja melancholii i nostalgii, podszywa mu

zyka tęsknoty za życiem . To są uczucia arcyludzkie, wysokie, ro

mantyczne, lecz i powszechne, więc jak bywa nie wolne od kiczu, 

tandety, banału. Czy inaczej kocha, rozpacza i bije serce Córki 

Piekarza, widzącego Izaaka, Murzyna Joe, eterycznej Agnes? 

Dziwny, czarowny świat arcyludzkiego kiczu, magnetyzmu serc 

wielkich , średnich i całkiem małych ma swe widmo wyrazu w sztu

ce opery, przez ten świat ufundowanej. Duchowy Maraton oka

zuje się OPERĄ KOZŁA, który przekuł ją na swoje szatańskie 

kopyto nie z nietrwaliny życia żywych , tylko z tęsknoty naszych 

zmarłych do zmartwych

wstania , wieczystego 

wrotu i powtórnego połą

czenia się z tymi , których 

kochali, kochają i nie prze

staną kochać. 

Każdy przybywa ze 

swoim światem. Z baga

żem doświadczeń , takim 

a nie innym wzorem egzy

s te n cj i , z marzeniami 

otamowanymi swoimi 

możliwościami, z własną 

opowieścią, snem, miło

ścią. Mieszkańcy dantej-

skich kręgów, wyspy 

Prospera, góry Brocken nie są połączeni wspólnym życiem, nie 

mają stycznych punktów biografii, nie sposób też doszukać się 

między nimi powiązań interpersonalnych, które wyjaśnia psycho

logia. W maratonie tańca i w Maratonie Dusz, w OPERZE KOZŁA 

może brać udział każdy, niczego nie wiedząc o drugim, bliźnim. 

Więź duchów, wspólnota umarłych na czym innym polega i można 

ją pewnie przyrównać do migotliwej, srebrzącej się ławicy ryb 

i magnetyzmu między nimi, jak w profetycznym wierszu Davida 

Herberta Lawrence'a: 

Raz dopuszczone, rojami tłoczą się 

Ryby. 

Pędzą ławicami 

Bezgłośne jednak i nieprzeniknione. 

B 

Nie wymieniają między sobą słów, spazmu ani gniewu, 

Ni dotyku nawet. 

Zawieszone w wodzie, razem, lecz zawsze oddzielnie, 

Każda z wodą sam na sam, na fali razem z innymi. 

I tylko magnetyzm w wodzie między nimi. 

(Ryba , tł. Leszek Elektorowicz) 

Ustało życie , co znaczy: unieważniła się nasza logiczna, 

a w każdym razie szukająca sensu własna opowieść . W OPERZE 

KOZŁA, sycząc jak biblijne węże , o sensie śpiewają złowrodzy 

ironiści, Sir, Herr Jobst Wurzel i Figura przebrana za Pastora. 

Lecz nie tylko „sensu Sens" traci rację 

bytu, bo również całe nasze życie , do

świadczenie , uczynki, charakter, wy

obraźnia , godność osobista, sumienie 

były tylko narzędziam i czegoś niepo

równanie bardziej istotnego i ostatecz

nego: wewnętrznej, duchowej pracy 

nad ostatecznym kształtem naszej mi

łości, która jest cząstką mistycznej 

wiecznej Miłości , jak ujrzał ją Dante 

w najwyższej głębi swej płonącej księgi. 

Kozioł jak chce i umie śpiewa swoją 

arię, lecz dusze w zaklętym kręgu , w ko

rowodzie, w mistycznym wirze mówią 

i śpiewają słowami miłości , czystej 

poezji. W ich tęsknotę zamieszana jest 

trwoga, gdyż ich pragnienie połączenia się z tym, co kochali , ko

chają i nie przestaną kochać może się nigdy nie ziścić . Kozioł 

w płaszczu Prospera, Sir, otrzymał przecie od Boga apokaliptycz

ną władzę zadawania „drugiej śmierci ", z której nie ma powrotu 

nie tylko do miłości i Miłości , ale nawet do śmierci pierwszej . 

Kozioł - Wodzirej, Konferansjer - o porze, nazywanej „godzi

ną między psem a wilkiem" trochę jak Chochoł w Weselu Stani

sława Wyspiańskiego, trochę jak Guślarz w Dziadach Adama 

Mickiewicza zwołuje dusze, „Figury dawno nie widziane, I Cienie 

już dawno zapomniane, I Które w kulisach, w kurzu śpicie I Albo 

nad głową mi krążycie" na Maraton, wzywając je do przedstawie

nia swoich „gorzkich żalów". Jest czas nocy, „nocy nigdy tak słod

kiej" , kiedy ucichł głos wrogów, ulotniła się zła pamięć, zanikła 

pamięć ziemskich trosk. Następuje ogromny przypływ czułości, 
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na której strunach rozegra się cała 

OPERA KOZŁA. Serca uczestników 

Maratonu będą ich boleć z zachwytu, 

będą im pękać z tęsknoty i miłości. Nad 

głową Izaaka, widzącego, gwiazdy za

trzymają się i utworzą jedno krótkie 

słowo: TAK. Oczyszczona, powraca we 

śnie, we wspomnieniu przeszłość, 

„wszystko co nam się przydarzyło", wy

zbyta już zła, brudu, małości. Istnieje 

znowu ważniejsza od teraźniejszości 

przeszłości - teraźniejszość przyszło

ści. A wraz z nią nadzieja, marzenie i ich odwrotność - bez

nadzieja, zwątpienie. Co znaczy w tym świecie dusz, na wyspie 

umarłych „szeptem powtarzać historię naszych narodzin"? Co zna

czy w naszym świecie, krnąbrnym i zatwardziałym, „dzień po dniu, 

aż się wypełni , I Porcję maku spożywać z plonu umarłych"? Słu

chać, tak, poezją już tylko i aż prowadzonych spowiedzi, gorz

kich żalów naszych umarłych, aby poczuć w piersiach własne 

serce? Odzyskać duszę w ciele? Podtrzymać magnetyzm czło

wieczej ławicy? Dotknąć, znowu dotknąć ciepłej i miękkiej jak wosk 

międzyludzkiej spoiny, kleiwa życia, wiązy, tworzywa, modeliny? 

Zanurzyć się w mistycznej, wszechogarniającej Miłości? 

Wszystko przemienia się: „Na morskim dnie twój ojciec śpi; I 

W korale kość się zmienia; I Gdzie były oczy, perła lśni; I Nie 

znajdziesz tam zniszczenia". Wszystko przemija: „O słodkie moje 

dzieci! Bettino! Gdzie jesteś teraz najdroższa Bettino? I Małgo

rzatko! Gdzie jesteś Małgorzatko? Już nie zostawisz na piasku I 

Śladu swych stóp - wąziutkich i długich - dręczących ... I Pe

truccio, prostaku, co żarłeś jedynie naleśniki w tłuszczu! I Różo! 

Różo! Różo!". Nie w tym rzecz, by jak 

Prospero czy Faust szukać na dnie 

alchemicznego tygla eliksiru wiecznej 

młodości, kamienia filozoficznego, ja

danej przez osły „medycyny" przeciw 

starości, przemijaniu i śmierci. Nie 

w tym rzecz, by przeczyć i na przemian 

zaklinać życie. Nie będzie wyzwolenia 

spod władzy ciemnego Prospera, nie 

będzie ucieczki od Kozła i jego siostry 

Śmierci i wyjścia z zaklętego, błędnego, 
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kredowego koła Maratonu, jeśli wielkie TAK na nieboskłonie nie 

odezwie się w człowieczej, udręczonej duszy. Jest to TAK bole

sne i trudne, prawie niemożliwe , lecz nie absurdalne, raczej bo

skie, bo „nieludzkie". Jak w wierszu U wrót doliny Zbigniewa 

Herberta, „całe beczące stado dwunogów" nie będzie mogło za

brać w zaświaty „strzępów listów wstążek włosów uciętych I i fo

tografii". A właśnie moc Kozła tkwi w przywiązaniu, w niemożności 

oderwania się umarłych od pamiątek i bibelotów życia , które 

miałyby być jego eliksirem, ale nie esencją dusz ludzi umarłych. 

Czyli ludzi, którymi będziemy: żyjąc dalej jak zanurzone w Miło

ści duchy czyste albo jak tańczące wokół Kozła upiory, duchy nie 

oderwane od życia. 

Paradoks bolesnego, trudnego TAK 

od prawieku jest tajemnicą, o której pra

wią teologowie, filozofowie i poeci. OPE

RA KOZŁA to niezwykle prawdomówne 

spotkanie z tą tajemnicą, prawdomów

ne właśnie przez cierpienie, gorzki żal, 

tęsknotę, niepogodzenie naszych umar

łych z ich nową, zaświatową sytuacją, 

która ma rację. Apokatastazę poprze

dza apokalipsa, życie wieczne poprze

dza śmierć. Wzruszająca prawda 

osobowych dusz na scenie, w kręgu, na 

parkiecie Maratonu na tym polega, że 

nie jest jej w stanie objąć ani rozum, ani 

serce. Bo rozum się przeciw niej buntu

je, a serce na jej widok pęka. 

Bolesna ikona całoczłowieczeństwa, poezja najwyższej czu

łości i najgłębszej rozpaczy. Nigdy jeszcze nie wid z i a ł e m tak 

rzeczywistego miejsca, które jest pustką, próżnią, pustacią ocze

kującą na to jedyne, co nie może być nazwane ani rozumem 

samym, ani samym tylko sercem. To jest pustka nie do wytrzy

mania, z którą zmierzyć się może tylko „to trzecie" obok rozumu 

i serca. Wiara? Duch? Mistyczna Miłość? Teatr przeciwstawia oto 

Kozłu numinotyczne sanctum. Pragnienie. Głód obrzezanego 

serca, rację nie zdeprawowanego rozumu. 

Suchy Las, 11 maja 2004 roku 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 
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Francisco Goya, Usiłowania, z Caprichos 

Herve Rousseau 

Bóg zła 

* * * 

W Księdze Rodzaju kuszenie pierwszej pary ludzkiej przez 

węża w ogrodzie Edenu jest pierwszą od zarania dziejów mani

festacją potęgi czyniącej zło. Mit kuszenia i upadku pierwszych 

rodziców jest zbyt znany, aby go przypominać. Ale koniecznie 

trzeba uwypuklić pewne charakterystyczne cechy tego mitu. 

Wszystko, co Bóg stworzył, jest z natury dobre - świat stworzony 

przez Niego jest początkowo rajem dla człowieka, ten zaś jest 
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jego panem. Stworzenie świata i upadek człowieka stanowią dwa 

odmienne momenty, ale upadek dotyczy przede wszystkim czło

wieka; świat jest nim dotknięty wtórnie. Zło objawia się w postaci 

węża. W przeciwieństwie do Arymana stwór ten istnieje i działa 

zależnie od woli Boga. Nigdzie nie jest powiedziane, że wąż jest 

zły z natury, lecz że „był chytrszy nad inne wszystkie zwierzęta 

ziemne, które był Pan Bóg stworzył!" (Księga Rodzaju 3, 1 ). To 

wąż jedynie został przeklęty przez Boga na skutek swojej zgub

nej interwencji: „lżeś to uczynił, przeklętyś jest między wszystkie

mi zwierzęty i bestyami ziemskiemi: na piersiach twoich czołgać 

się będziesz, a ziemię jeść będziesz po wszystkie dni żywota 

twego" (Księga Rodzaju 3, 14 ). 

Ten mit jest w pewnym sensie niejasny: skoro wąż jest tworem 

Boga, dlaczego nie jest dobry? Dlaczego Bóg poddał człowieka 

próbie? Motywy boskiego działania okrywa tajemnica. A cóż ozna

cza to dziwne przekleństwo? Czyżby przedtem wąż posiadał od

nóża i stąd pewni komentatorzy wysnuli wniosek, iż pierwotnie 

był smokiem? 

Zadziwiające, że ta tajemnicza opowieść nie wywołała żadne

go komentarza ani wyjaśnienia w Starym Testamencie. Status 

węża również pozostaje całkowicie niejasny. W Księdze Rodzaju 

nie został on nazwany ani demonem, ani diabłem, ani szatanem. 

Kim więc jest? Można tylko stwierdzić, że ze względu na rolę, 

jaką pełni, odpowiada dokładnie klasycznemu Szatanowi. Podob

nie jak on, jest kusicielem, uwodzicielem, kłamcą. 

* * * 

W Księdze Powtórzonego Prawa (8, 15) i w Księdze Liczb (11,6) 

mówi się o sarafach, które później, co ciekawsze, staną się Sera

finami, Mieszkańcami Niebios. Był to, prawdopodobnie, rodzaj 

pustynnych smoków latających i zionących ogniem, o których 

mówi Księga Izajasza (24,29). Natomiast Se'irim są kosmatymi 

stworami, przypominającymi kozły lub byki, którym składa się ofia

ry w miejscach położonych wysoko (Ili Księga Mojżeszowa -

Leviticus 17, 7 i li Księga Kronik 11, 15 etc.). Były to prawdopo

dobnie pogańskie bóstwa, jak złoty cielec, traktowane z monote

istycznego punktu widzenia jako demony. Azazel z Ili Księgi 

Mojżeszowej jest również demonem pustyni, któremu posyła się 

w trakcie pokutniczego rytuału „ofiarnego kozła", obarczonego 

nieprawościami Izraela. 
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* * * 

Nazwa Szatan pochodzi od słowa „satan", co w starosemickim 

oznacza - „przeciwstawiać się". Słowo to używane było, między 

innymi, w następujących okolicznościach: w Księdze Liczb (22,22) 

powiada się, że anioł stanął na drodze Balaama jako „szatan" - to 

znaczy przeciwnik. W I Księdze Samuela (19,4) Filistyni obawiają 

się , żeby Dawid nie zachował się wobec nich jak „szatan". Podob

ne znaczenie tego słowa znajdujemy w li Księdze Samuela (19,22) 

i w I Księdze Królów (5,4 i 11, 14). W Psalmach (109) słowo to jest 

użyte w znaczeniu „oskarżyciel w procesie". 

* * * 

Pośród niebieskich zastępów aniołów Boga znajduje się zły anioł, 

którym Bóg posługuje się w celu kierowania ludżmi. W Księdze 

Zachariasza (3, 1) po raz pierwszy chyba stwierdzono upodobnie

nie się pojęć złego ducha i szatana. ( ... )W prologu do Księgi Hio

ba, gdzie autonomia Szatana jest bardziej podkreślona , pełni on 

wobec Boga rolę oskarżyciela. Kusi go, aby wystawił na próbę 

Hioba, a potem, za jego przyzwoleniem, działa przeciwko Hiobowi. 

* * * 

Pod innąjeszcze postacią zło pokazane jest w Księdze Tobia

sza (li w. n.e.), która wprowadza na scenę demona Asmodeusza. 

To imię , które znamy tylko w formie greckiej, jest, być może, trans

pozycją perskiego demona Aeszmy, ale można je też wywieść 

od hebrajskiego szamad, co znaczny „niszczyciel". ( ... ) Rzadkie 

są teksty, które łączą te różne aspekty- mamy tylko póżną Księgę 

Mądrości (2,23), która łączy Szatana z wężem z Księgi Rodzaju : 
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„To diabeł sprawił, że śmierć pojawiła się na świecie, doświad

czyli jej ci, którzy są po stronie demona". 

* * * 

Począwszy od li wieku p.n.e. w wielu pismach apokryficznych 

i apokaliptycznych rozwija się w różnych wariantach nowa mitologia 

zła pod różnymi postaciami, a bierze ona swój początek z interpre

tacji niezrozumiałego fragmentu Księgi Rodzaju (6,4 ). We fragmen

cie tym czytamy: ,,A Olbrzymowie byli na ziemi w one dni; bo gdy 

weszli synowie Boży do córek ludzkich, a one porodziły : ci są mo

carze od wieku". Ten epizod, prawdopodobnie oparty na ludowej 

legendzie o pochodzeniu olbrzymów, został zinterpretowany w apo

kryficznej I Księdze Henocha (6, 1 O) jako mit o upadku grzesznych 

aniołów, którym przewodzili Semyaza i Azazel. „Ci (ich przywódcy) 

i wszyscy pozostali z nimi wzięli kobiety, a każdy wybrał z nich 

jedną, i zaczęli iść ku nim, i nauczyli się zaklęć i czarów i posiedli 

umiejętność karczowania korzeni i hodowania drzew( ... ). A Azazel 

nauczył ludzi wyrabiania szpad, mieczy, puklerzy, pancerzy, pokazał 

im metale i umiejętność ich obróbki, bransolety, ozdoby, sztukę 

malowania oczu antymonem( ... ) i bieg świata" . Ich kobiety wydały 

na świat olbrzymów, którzy pożerali wszystko, a niegodziwość roz

przestrzenia/a się po świecie . Wtedy Bóg zesłał potop i uwięził złe 

anioły w ciemnościach, aż po dzień Sądu Ostatecznego. 

* * * 

Testament Dwunastu Patriarchów czyni aluzję do mitu o uwie

dzeniu aniołów, których przywódcą jest Belial, nazwany duchem 

błędu i wszeteczeństwa . W księdze tej pojawiają się nowe kan-
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Francisco Goya, Kuchnia czarownic (przemiana czarowników w zwierzęta) 

cepcje, które miałyby dualistyczne zabarwienie, gdyby wszystko 

nie pochodziło w końcu od Boga. Testament Rubena (li) mówi 

o siedmiu duchach dobrych, „oddanych tworzeniu, aby poprzez 

nie dokonały się funkcje człowieka" (życie, wzrok, węch, etc.). 

Przeciwstawia się im siedem duchów błędu (wszeteczeństwo, ob

żarstwo, łakomstwo, etc.) oprócz których istnieje jeszcze ósmy 

duch, duch snu, który jest cytowany w obydwu kategoriach. Za

dziwiająca jest koncepcja wolnego wyboru między dobrem a złem, 

wyrażona duchami przeciwnymi sobie, o której czytamy w Testa

mencie Judy (20): ,,Wiedzcie, że dwa duchy przebywają w czło

wieku - duch prawdy i duch błędu, a między nimi - sumienie, by 

go skłonić tam, gdzie on zechce". 

* * * 

W pismach pochodzących z I wieku naszej ery, w li Księdze 

Henocha (Henoch słowiański) przewija się mit o upadku aniołów 
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strażników i ich wodza Satanaela (obok zaskakujących nowości 

o charakterze gnostycznym). Bóg objaśnia Henochowi sekret two

rzenia: oto zesłał z wysokości świetlistego Adoela, a z otchłani 

wyprowadził mrocznego Archasa. Potem stworzył aniołów. W koń

cu doszło do buntu archanioła. 

* * * 

W Nowym Testamencie dopuszcza się istnienie najważniejsze

go z demonów. Na ogół nie ma on imienia. Jest to Szatan (przeciw

nik), Diabeł (diabolos - potwarca), Zły, Nieprzyjaciel. Raz został 

nazwany Belzebubem, a to z przyczyny faryzeuszy oskarżających 

Jezusa o to, iż sprawił, że demony zostały wypędzone „przez 

Belzebuba, księcia demonów". Jezus odpowiedział im: „A jeźli 

szatan szatana wyrzuca, przeciwko sobie jest rozdzielon , jakóż 

tedy ostoi się królestwo jego?" (Mateusz 12,26). Ma więc Szatan 

„królestwo". Można odnaleźć tu myśl, iź jest władcą tego świata: 

Francisco Goya, Nadchodzi świt. Idziemy, z Caprichos 
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„Teraz jest sąd świata , teraz książę tego świata precz wyrzucone 

będzie" (Jan 12,31). Wydaje się , że Szatan „królował" nad świa

tem aż do przyjścia Jezusa, dzięki któremu na ziemi rozpostarło 

się Królestwo Boże: Szatan jest już zwyciężony, chociaż trzeba 

czekać na koniec świata , aby zobaczyć jego ostateczny upadek. 

* * * 

Słowo „świat" nie oznaczało całego świata, przestrzeni , gdzie 

istnieje obok siebie dobro i zło, lecz tylko jego część, ludzi , którzy 

nie należą do Boga, bronią się przed związkiem z Bogiem i przed 

przynależnością do „jego królestwa". Określenie „moje królestwo 

nie jest z tego świata" (Jan 18,36) nie oznacza koniecznie, że gdzie 

indziej istnieje świat inny, albowiem jest on tu , wśród ludzi. „Ten 

świat" - to brak pozytywnego stosunku do Boga, to człowiek natu

ralny, zamknięty na prawdę, wydany na łup pożądliwości i zaśle

pienia. Chociaż Szatan jest nazwany „księciem z tego świata", to 

w żadnym razie nie dlatego, że jest jego stwórcą, lecz dlatego, że 

ludzie ulegli jego kuszeniu i poddali się jego władzy. Jeśli jest rów

nież nazywany „ojcem", to tylko w znaczeniu symbolicznym, w tej 

mierze, w jakiej jest pierwszym kłamcą i, z tego powodu, inspirato

rem kłamstwa : „Wy z ojca diabła jesteście , a pożądliwości ojca 

waszego czynić chcecie. On był mężobójcą od początku , i w praw

dzie nie został; bo w nim niemasz prawdy; gdy mówi kłamstwo , 

z własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem jego" (Jan 8,44). Powyż

szy test jest godny uwagi również ze względu na to, iż pozostaje 

jedynym tekstem ewangelicznym, który czyni aluzję do roli Szata

na w akcie tworzenia i obciąża go odpowiedzialnością za śmierć. 

* * * 

Zło to grzech lub żądza , czyli wyłączna troska o dobra tego 

świata , krótkotrwałe i przejściowe, które sprawiają, że zapomina 

się o Bogu. Jest to świat ludzki , ograniczony do swoich spraw, 

„światowość" , czyli odmowa transcendencji. Mówiąc inaczej, jest 

to „królestwo ciemności" (List św. Pawła do Kolosan 1, 13), które 

znajduje się we władzy Złego. Ciekawe, że Paweł, przeciwnie niż 

Jan, nie używa nigdy wyrażenia „Książę tego świata" na określe

nie Szatana. Formuła „bóg tego świata" , której używa tylko raz, 

znaczy po prostu, że „ten świat" uczynił boga z Szatana. Nato

miast używa raz nieoczekiwanego terminu „rządca". 
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Francisco Goya, Czarownicy 

Rainer Maria Rilke 

Z Księgi godzin 

Każdemu daj śmierć jego własną, Panie. 
Daj umieranie, co wynika z życia , 

gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie. 
Myśmy łupina tylko i listowie. 
A wielka śmierć, którą ma każdy w sobie, 
to jest ów owoc. o który zabiega 

wszelki byt. Rosną dziewczęta dla niego 
i wybuchają niby drzewo z lutni, 
chłopcy chcą zmężnieć w tęsknocie okrutnej ; 
kobiety stają się powiernicami 
wyrostków, co swych trwóg nie dzielą z nikim. 
Dla niego trwa to, co jest tu ujrzane, 
jest wieczne, mimo że jest tylko cieniem -
i każdy kto był twórcą. budownikiem. 
światem dlań stawał się , ciepłym tchnieniem 
owiewał, tajał , marzł , światło skupione 
w sercach i myśli biało rozżarzone 
weszły w owego owocu okrągłość. -
Lecz twe anioły stadem ptaków ciągnąc 
ujrzały : wszystkie owoce zielone. 

Przełożył Mieczysław Jastrun 




