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OPOWIEŚCI AFRYKAŃSKIE 
- PRÓBA ZAPISU 

PIOTR GRUSZCZYŃSKI 

Zamiar zrealizowania spektaklu opartego na Szekspirowskim „Królu 
Learze", „Otellu" i „Kupcu weneckim" istniał od kilku lat. Krzysztof 
nie zaczyna jednak pracy nad nowym przedstawieniem, dopóki nie 
zakończy poprzedniego. Nowe idee tkwią w nim w formie przetrwalni
kowej, w jakimś ogólnym zarysie, który pozwala jednak zaakceptować 
przyszły spektakl i zakłada prace nad nim w realnym porządku 
kalendarza reżysera. I tak, o Szekspirowskim zamiarze długo mówiło 
się jako o „trylogii wykluczonych", wydobywającej odmienność trzech 
męskich bohaterów sztuk: starca, Żyda i czarnego. Wcześniej, wśród 
licznych realizacji szekspirowskich Warlikowskiego, pojawił się już 
„Kupiec wenecki", jako jedno z pierwszych przedstawień realizowanych 
po studiach reżyserskich (1994 r.). „Król Lear" i „Otello" pozostawały 
tekstami marzeniami, ale od dawna było wiadomo, że prędzej czy 
później nastąpi bliska konfrontacja z nimi. Nie było jednak żadnych 
konkretnych planów, ani pomysłu na łączenie ze sobą kilku dramatów. 

Praca nad adaptacją rozpoczęła się latem 2010 roku, kiedy udało się za
mknąć scenariusz „Końca". Podczas wspólnych wakacji zostało jeszcze 
trochę czasu na to, by przyjrzeć się Szekspirowi. Przynajmniej zacząć. 
Ogrom zadania był jednak mocno deprymujący. Zaczęliśmy od razu 
pracę z tekstami, bez precyzyjnych wstępnych ustaleń. Pierwszym, 
naturalnym ruchem zdawało się oczyszczenie sztuk Szekspira z nad
miaru słów i narracyjnych komplikacji. To nie było trudne. Najpierw 
„Król Lear". Posuwaliśmy się szybko, jak fryzjer, który zamiast tworzyć 
kunsztowną fryzurę ma po prostu najpierw radykalnie skrócić włosy. 

Szukaliśmy sworzni przyszłej konstrukcji. Już wtedy wiadomo było, 
że Leara, Shylocka i Otella zagra jeden aktor. Czynności oczyszczające 
i skracające teksty nie były jednak satysfakcjonujące. Po wakacjach, 
zajrzeliśmy do skróconych tekstów, ale nigdy w tej wersji ich nie użyli
śmy. Można powiedzieć, że początkowy etap pracy poszedł do śmieci, 
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ale stanowił pierwsze, niezbędne podejście do szklanej góry, jaką wciąż 
pozostawały trzy gigantyczne teksty Szekspira. 

Nowy projekt został porzucony na kilka tygodni, kończyliśmy 
bowiem pracę nad „Końcem" (premiera wrzesień 2010). Zaraz potem 
rozpoczęliśmy rozmowy o tym, jak dobrać się do nowej adaptacji. 
Po „(A)pollonii", „Tramwaju" i „Końcu" była to czwarta próba 
stworzenia oryginalnego tekstu, nowej sztuki napisanej z tekstów 
istniejących i improwizowanych zarówno na etapie prac literackich jak 
i prób aktorskich. Krzysztof Warlikowski od dłuższego czasu mówi 
wyraźnie, że przestało go interesować obsługiwanie cudzych tekstów. 
Może uprzejmiej byłoby powiedzieć o wystawianiu cudzych tekstów, 
ale pewna dosadność tej wypowiedzi jest pożądana. Reżyser osiągnął 
ten etap teatralnej wędrówki, w którym teatr staje się całkowicie 
narzędziem do wyrażania własnych poglądów, ekspresji bardzo intym
nej, która zresztą sprzyja poznawaniu, badaniu i opisywaniu świata 
nazywanego obiektywnym. To dziwna droga, choć pewnie jedyna 
możliwa, nieoczywisty kierunek działania dający się może od biedy 
porównać do badania prowadzonego w kierunku od szczegółu do ogółu. 
Jako bliski współpracownik nie chcę wdawać się tu w dywagacje 
teoretyczne i sprowadzać pracy Warlikowskiego do dobrze ukonsty
tuowanych kategorii z dziedziny teorii teatru, zwłaszcza że teoria jest 
przecież rezultatem podsumowań działań praktycznych, ale oczywiście 
przywołanie kategorii postdramatyczności jest w jego wypadku czymś 
oczywistym. Montaż tekstów zbliżony do tworzenia własnej sztuki 
w całości pasuje do Lehmannowskiego wynalazku, który zresztą przez 
swą pojemność znaczeniową nadaje się do opisywania bardzo wielu 
bardzo odmiennych zjawisk. Czasem zastanawiam się nad tym, jakiego 
rodzaju dodatkowe uściślenie mogłoby uczynić bardziej precyzyjną 
klasyfikację gatunkową tego teatralnego działania, które Warlikowski 
rozpoczął „(A)pollonią"? Może należałoby mówić o postteatralności? 
Bowiem ten rodzaj podejścia do tekstu i literatury w teatrze nie jest 
rezultatem arbitralnej decyzji twórcy, lecz wynikiem długotrwałego 
procesu, który dokonał się w jego teatrze. Otóż Warlikowski nigdy nie 
traktował tekstu jak<? rzeczy nadrzędnej. Celem jego teatralnych działań 
zawsze były sensy. Zeby je z tekstu wydobyć, trzeba było dokonać jego 
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dekonstrukcji. Przede wszystkim oczyścić z klisz i wyobrażeń gruntują
cych fałszywe przekonanie o tym, że wiemy kim jest, jak wygląda i jak 
działa Szekspirowski Hamlet czy Eurypidesowski Dionizos. A więc 
pierwszy etap pracy nad tekstem (bo mimo wszystko tekst pozostaje 
głównym materiałem wyjściowym do pracy Warlikowskiego) polegał 
na zejściu do nieoczywistego i nieprzeczuwanego piekła sensów. Na
stępnie te sensy poddawane były konfrontacji z dzisiejszą wrażliwością, 
bo to, że teatr jest zawsze współczesny pozostaje dla Warlikowskiego 
czymś równie oczywistym jak to, że nie jest on instrumentem czy ję
zykiem służebnym wobec literatury. Ta konfrontacja toczy się zarówno 
na poziomie dyskursu jak i improwizacji aktorskiej, w której zaczyna 
pojawiać się ich cielesność, język głęboko skryty, który, eksplodując 
na scenie, tworzy często działanie katalizujące lub wręcz wywrotowe. 
Dla Warlikowskiego bowiem tekst zaczyna się spełniać ostatecznie 
dopiero w konfrontacji z aktorami. To oni są „czytnikami sensów" wyż
szej instancji. Można zastanawiać się, dlaczego Warlikowski po prostu 
nie pisze swoich sztuk od zera. Odpowiedź najprostsza brzmi: bo nie 
jest pisarzem. Ale nie wyczerpuje ona istoty problemu. Warlikowski, 
będący reżyserem w najgłębszym sensie tego słowa, jak powietrza 
potrzebuje w swojej pracy sparingpartnerów. Tekst i jego autor jest 
pierwszym do boksowania, wybijania znaczeń i sensów. Zestawienie 
ze sobą tekstów różnych, pięknie kiedyś przez Jana Kotta nazwane 
„metodą pocierania tekstu o tekst", mnoży punkty widzenia, odbierając 
światu tworzonemu na scenie wszelką jednoznaczność. Narzuca sztuce 
zwielokrotnioną dyskursywność, czyniąc ją wypowiedzią niemożliwą. 

Niemożliwość oznacza w tym wypadku przekroczenie granic systemów 
zerojedynkowych, które mimo swej urokliwej prostoty nie nadają się 
do kompleksowego opisu świata i jego problemów. 

Pełen rezerwy stosunek do teatru jako konwencji tak samo martwej, 
jak wszystkie inne i wymagającej stałej resuscytacji, aby mogła nadal 
gwarantować komunikatywność i żywiołowy kontakt z odbiorcami, 
można usłyszeć nie tylko w deklaracjach artysty, który mówi często 
o swojej niechęci do teatru, o uciekaniu od teatru i tego, co teatralne. 
Widać to także w sposobie konstruowania spektaklu już na poziomie 
tekstu. Oczywiście teatr, który jest przekleństwem i zagrożeniem jest 
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także jedyną możliwością komunikowania się z widzami i ze światem, 
nazywanym czasem rzeczywistością. Dlatego trzeba znaleźć tę cienką 
czerwoną linię, właściwą ścieżkę, która prowadzi do wiedzy i porozu
mienia ponad czy pośród całej sfery zużytych chwytów pracujących 
teraz efektywnie w dziedzinie komercji czy, w najlepszym razie, tak 
zwanej „kulturalnej rozrywki". Właśnie postteatr jawiłby się tu jako peł
ne nadziei rozwiązanie. Miałby być miejscem idealnej współobecności 
twórców i widzów, napiętej do granic wytrzymałości, pochłaniającej 
i generującej nieoczekiwane rezultaty. (Post jest tu właściwie ruchem 
gwarantującym powrót do korzeni i pierwotnych założeń teatru, jedna
kowoż wielokrotnie sprzedanych i wykolejonych.) W takiej rzeczywi
stości każdy gest powinien być robiony niejako wbrew. Przede wszyst
kim wbrew oczekiwaniom i przyzwyczajeniom widzów, ryzykownie, 
na granicy całkowitego niezrozumienia i odrzucenia tej propozycji 
przez widownię. Dopiero zburzenie przyzwyczajeń może otworzyć 
drogę do nowych poszukiwań. Dopiero doprowadzenie do głębokiego 
kryzysu może uwolnić nowe energie i sprawić, że do teatru przestanie 
mieć zastosowanie podstawowe kryterium ze świata literatury, czyli 
świat przedstawiony. Tradycyjne podziały rodzajowe na lirykę, epikę 
i dramat sugerowały konieczność stworzenia świata odrębnego, spełnia
jącego się w działaniu, w natychmiastowej konfrontacji przebiegającej 
w granicach zbiorowości, jej tu i teraz. Ale jednak dramat przynależy 
do literatury, a nie do teatru. W teatrze kategorią, którą można zaakcep
tować jest dopiero tekst. Coś, z czego można skorzystać. Coś do użycia, 
a nawet nadużycia. Od tekstu zaś droga wiedzie do świata uobecniane
go, a nie przedstawionego. 

W spektaklach Krzysztofa rolę kluczową odgrywają monologi. Mowa 
wprost, często adresowana bezpośrednio do widzów. W jakimś sensie 
całkowicie antyteatralne, wbrew regule potocznej narracji, która 
mówi, że action is the hero. Ale przecież to nawiązanie do antycznej 
tradycji, która zakazywała pokazywania na scenie zdarzeń krwawych 
i brutalnych, zezwalała jedynie na ich relacjonowanie. Stąd dominująca 
rola monologów w tragedii greckiej, gdzie zastępowano nimi nie tylko 
to, co było objęte zakazem pokazywania czy unaoczniania na scenie 
(reguły decorum), ale także to, czego zwyczajnie, przy ograniczonych 
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środkach inscenizacyjnych, pokazać się nie dało. Monolog jest podsta
wowym sposobem konstruowania wypowiedzi u Warlikowskiego. Nie
zapośredniczoną formą komunikowania się, dającą dwie wielkie teatral
ne możliwości: głębokiego wnikania w głowę aktora/postaci i w głowy 
widzów/świadków/uczestników. Monolog jest rodzajem wewnętrznej 
inwestygacji, badania stanu umysłu i racji, ważenia argumentów, po
twierdzania i unieważniania motywacji, uprawomocniania i rujnowania 
decyzji. Jest terytorium, na które przeniósł się antyczny agon. W teatrze 
Warlikowskiego wektory konfliktów w istocie nie przebiegają między 
postaciami, ale zamykają się w terytoriach poszczególnych bohaterów. 
Konflikty interpersonalne służą jedynie do uruchamiania wewnętrznych 
dyskursów i piekła własnego losu. W ostatecznym rozrachunku postacie 
pozostają zupełnie osamotnione, z listą własnych czynów i postępków, 
które muszą zostać osądzone. Dlatego kluczowy dla Warlikowskiego 
temat winy i możliwości, czy raczej wręcz niemożliwości odkupienia 
i przebaczenia, pozostaje tematem wewnętrznym, co z kolei zrzuca 
całą odpowiedzialność na aktora/postać. Nie można łatwo powiedzieć: 
„to oni", nie można zrzucić winy na boskie wyroki, ponieważ niebo 
od jakiegoś czasu milczy (być może milczało zawsze, ale ufając 
świadectwom, wierzymy, że było inaczej). Nawet jeśli nie jest puste, 
w najmniejszym stopniu nie zajmuje się ludzkimi wyborami i decyzja
mi. Monolog, w gruncie rzeczy bardzo antyteatralny, zwłaszcza gdy nie 
obsługuje obmierzłej formy monodramu, daje możliwość pełnego za
trzymania i skupienia uwagi na jednostkowej argumentacji, jej pokręt
nych drogach i motywach, w efekcie pozwala na pełne wejście w obcą 
głowę, uruchamiając bardzo trudny, ale zarazem niezwykle efektywny 
mechanizm krytycznej identyfikacji z postacią. Agon przenosi się 
na najwyższy poziom racji, każe im się najpierw uważnie przyjrzeć, 
aby proces ich uznania bądź odrzucenia uczynić na tyle relatywnym, 
że właściwie niemożliwym. A więc monolog jako źródło samopoznania 
jest też źródłem cierpień samoświadomości. W zgodzie z przekonaniem 
Warlikowskiego, że za wszystko, co czynimy odpowiadamy wyłącznie 
my, a okoliczności zewnętrzne, choć mogą mieć znaczenie, niczego 
nie usprawiedliwiają, monolog stał się jedną z najważniejszych form 
konstruowania wypowiedzi. 
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Wracam do historii adaptacji „Opowieści afrykańskich według Szekspi
~a". Po stworzeniu i odrzuceniu pierwszej wersji tekstu jasne stało się, 
ze w wypadku szekspirowskich źródeł należy skupić się na krytycznych 
p~nktach jego sztuk. Ale krytycznych nie dla przebiegu akcji, bo ta, jak 
w1~domo, ma u Szekspira fajerwerkowy przebieg, odciągający uwagę 
od istoty rzeczy, ale pozwalający zarazem wciągnąć w sprawę teatralnie 
niewtajemniczonych. Chodziło o punkty krytyczne dotyczące motywa
cji postaci i to motywacji wobec tematów uznanych dla poszczególnych 
bohaterów za kluczowe. Jednocześnie rozpoczęliśmy obudowywanie 
tekstów wyciągniętych z Szekspira dodatkowymi monologami pocho
dzącymi z innych źródeł, tak, by w rezultacie stworzyć te losy od nowa, 
zakorzenić te byty aktorsko-literackie we współcześnie możliwych 
wariantach losu. Szekspir oferuje nam kilka baśni, modelowycłvko
stiumów przeznaczenia. To szczodra oferta, bo baśnie zawsze dają się 
bez końca współcześnie odczytywać, zawierają bowiem ziarna historii 
powszechnych. Te baśnie, to na przykład zagadkowy podział królestwa 
na trzy równe części, zarządzony na wstępie sztuki przez Leara, który 
~taje się turniejem miłosnych wyznań trzech córek. Niby dokonany 
1 postanowiony sprawiedliwie, idealnie i precyzyjnie na trzy. A jednak 
trzeba złożyć miłosne wyznanie, deklarację, tak jakby mogła ona 
odmienić los podziału, powiększyć przydzieloną część kosztem pozo
stałych dwóch. Baśniowy jest zakład o zastaw zawarty między Shyloc
kiem i Antoniem, dotyczący funta ciała, który to funt ciała w efekcie 
okaże się sercem. Baśniowe są szkatuły z Belmontu (rzecz jasna trzy 
- złota, srebrna i ołowiana), które stanowią ojcowską klątwę chroniącą 
dziewictwo Porcji. I jeszcze sławna chusteczka ofiarowana Desdemonie 
przez Otella. Kolejny przedmiot o magicznym znaczeniu - chroni mi
łość małżeńską i gwarantuje wiecznotrwałość atrakcyjności wzajemnej 
małżonków. („Magiczna siła jest w nitkach tej chustki. W wieszczym 
natchnieniu uszyła ją wróżbitka . Jedwab wysnuły z siebie jedwabniki 
czczone jak świętość; barwnikiem był ekstrakt z serc młodo zmarłych 
dziewic".) 

Te dziwne atrybuty nieracjonalności zostają winkrustowane w świat 
bardzo wyrachowanych motywacji, działań i posunięć nie mających 
w sobie nic nadprzyrodzonego. A jednak właśnie dawka irracjonalności, 
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która wsącza się w sprawnie funkcjonujący świat, niemniej sprawny 
w czasach Szekspira co i dziś, pozwala na wniknięcie w głąb tekstu. 
Te szczeliny są niezbędne. One otwierają kierunki nowych tekstowych 
poszukiwań. 

Pewne decyzje tekstowe zapadły bardzo szybko: zamówienie u Wajdie
go Mouawada, z którym Krzysztof współpracował podczas adaptacji 
„Tramwaju", trzech monologów pokazujących stan umysłu trzech 
Szekspirowskich kobiet: Kordelii, Porcji i Desdemony. W strukturze 
dramatów nie oddaje im się zbyt często głosu. Tymczasem to one 
stają się pryzmatami skupiającymi w sobie rezultaty męskich działań: 
ojcowskich, mężowskich i narzeczeńskich, fanaberii o skutkach zawsze 
śmiertelnych. Nawet jeśli nie dochodzi do morderstwa czy samobój
stwa, za każdym razem dochodzi do wykluczenia ze świata, śmierci 
w najlepszym wypadku cywilnej. Zadanie Wajdiego, którego pisarstwo 
jest na wskroś poetyckie, balansujące na krawędzi posttraumatycznego 
delirium, polegało na stworzeniu trzech relacji z wnętrza rozpalonych 
i rozpadających się głów. Na wczesnym etapie pracy pojawia się 
także powieść J. M. Coetzeego „Lato". Ten, od kilku lat tak ważny 
dla Krzysztofa pisarz (pierwszy raz wykorzystany w „(A)pollonii") 
przynosi w procesie pocierania tekstem o tekst kontrapunkt nie tylko 
czasowy, wrzucając energię pasji porównywalną do szekspirowskiej 
w czasy współczesne, ale także racjonalny. Anglosaska dyscyplina 
myślenia wyzbyta sentymentalizmu i łatwego współczucia prowadzi 
do swoistego urzeczowienia relacji między kochającymi i nienawidzą
cymi. Model relacji pomiędzy umierającym na raka ojcem i jego synem 
zmuszonym do opieki nad coraz bardziej wegetującym starcem, staje 
się możliwością dzisiejszej relacji Kordelii i Leara. To jedna z sugestii, 
jaką dostaje Wajdi Mouawad, sugestia, która znajduje mocny oddźwięk 
w jego czarnej głowie, w której egzystencjalny wymiar człowieczeń
stwa nieuchronnie zmierza w kierunku katastrofy. Ale Kordelii, która 
przejęła cechy syna z „Lata" (ten syn to zresztą w wiwisekcyjnej powie
ści sam autor - Coetzee) brakuje autorefleksji. Pojawiająca się w „Za
piskach" osoba jest właściwie samą obiektywnością, bytem złożonym 
z zewnętrznych zachowań. Potrzebna jej poezja i analiza tego, co się 
stało, przychodzi w monologu Wajdiego. Brakuje emocjonalności, która 
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doprowadziła ją do kryzysu. Znajdujemy ją w innym tekście Coetzeego 
„W sercu kraju", który stanowi halucynacyjny wręcz zapis szaleństwa 
córki zakochanej w ojcu i śmiertelnie o niego zazdrosnej. Rojąca 
morderstwo dokonane na ojcu, desperacko samotna stara panna zaczyna 
słyszeć męskie głosy dobiegające do niej z przelatujących nad domem 
samolotów. Zaczyna gromadzić i bielić kamienie, by układać z nich 
napisy, wiersze schizofrenicznej kochanki adresowane do przelatują
cych nad jej głową bogów, a co najmniej mężczyzn. 

Inaczej jest z dwiema pozostałymi córkami Leara: Gonerylą i Reganą. 
One też dostaną swoją opowieść od Coetzeego. „Lato", poza wspomnia
nymi ,.Zapiskami", zawiera kilka wywiadów, które prowadzi młody 
biograf nieżyjącego już Coetzeego. Zbiera informacje o przedmiocie 
swojej książki. Spotyka przede wszystkim „kobiety jego życia'~ które 
mówią o Coetzeem rzeczy przykre i niezwykle surowo oceniają zwłasz
cza jego seksualność, brak pasji i talentów, które czyniłyby z niego 
materiał na kochanka. W toku rozmowy ujawniają jednak sytuacje 
i zachowania, które nie pozwalają jednoznacznie i łatwo klasyfikować 
tych relacji. Na wczesnym etapie pracy Krzysztof zdecydował, że te 
dwa monologi będą przypisane aktorkom grającym Gonerylę i Reganę. 
(Ostatecznie Regana weźmie z Coetzeego całą zawartość emocjonalną, 
ale wyrzeknie się tekstu.) To jedna z metod reżysera na uciekanie 
z teatru czy od teatru. Dzięki połączeniu w jednym aktorskim ciele 
dwóch bytów: szekspirowskiego i wyciągniętego z tekstów Coetzeego, 
powstaje nowa postać, nowy byt, którego niezwykle istotną cechą jest 
zależność od aktora. W ten sposób postać uwalnia się od elementu gry 
na rzecz obecności. Staje się strefą zawłaszczoną przez aktora. 

Dodatkowo cały czas trwały poszukiwania tekstów, które pozwoliłyby 
otworzyć sytuację męskiego bohatera wszystkich trzech części. Lear 
ze swoją starością umiejscowioną w śmiertelnej i wyniszczającej 
chorobie - raku krtani zadanym przez Coetzeego, któremu temat 
zadał z kolei wczesny film Kurosawy „Piętno śmierci", stawał się 
szybko bohaterem silnie określonym, posiadającym nie tyle mocną 
fizyczność, ile fizjologię determinującą zachowania i dehumanizującą 
jego egzystencję. Potrzebne były także argumenty dla Shylocka, 
by jego historia przestała być jednowymiarowym opisem pomsty 
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na pazernym żydowskim lichwiarzu, coś, co podniosłoby konflikt 
ponad finansowo-religijne zapasy. Podobnie było z Otellem, który 
w ustawieniu przygotowanym przez diabolicznego i mściwego Jago, 
jawił się jako morderca zabijający żonę z zazdrości. Nadmiar pasji nie 
był dostatecznie rekompensowany wątkiem rasistowskim, szukaliśmy 
rozwiązań przenoszących punkt ciężkości tej historii na odmienną, czar
ną skórę Otella. Kolejno dochodziły różne teksty, które przekierowały 
szekspirowskie narracje na nasze „opowieści afrykańskie", czytane 
nie tylko z perspektywy odmienności rasowej i obyczajowej, ale także 
z perspektywy świata odmiennej estetyki i wrażliwości, gdzie klisza 
wyobrażenia o pięknie życia w zieleni sawanny i egzotycznych przy
godach nie ma nic wspólnego z rzeczywistością świata pogrążonego 
w rozpadzie i zalanego trupiobladym światłem wszechobecnych lamp 
jarzeniowych. Zaczęły się poszukiwania ukrytych motywacji działań 
Shylocka przy założeniu, że chęć wykrojenia funta ciała nie była szek
spirowskim horrorem ani żartem, żadnym hołdem złożonym konwencji, 
ale że istotnie wypływała z natury pożądania tego człowieka. Zejście 
do piekła Porcji uwikłanej w masochistyczny romans z ambiwalentnym 
seksualnie chłopakiem także natychmiast otworzyło nowe skojarzenia. 
Coraz wyraźniej wszystkie teksty stawały się opowieściami o moż
liwościach i naturze pożądania. Ich bohaterowie, zaplątani w ścisły 
układ społeczny podlegali silnym mechanizmom wyparcia i stłumienia. 
Przedzieranie się do realnego groziło im i kończyło się katastrofą. 
W świecie, w którym nastąpił definitywny zmierzch szekspirowskich 
bogów pozostało miejsce na szereg płomiennych samospaleń. Z po
mocą przyszedł Eldridge Cleaver ze swoją książką „Soul on lee". Ten 
legendarny założyciel Czarnych Panter ubóstwiony przez amerykań
skich lewackich intelektualistów, niewątpliwie obdarzony genetowskim 
talentem literackim, prześwietlił jak rentgen zasadę zależności między 
czarnymi i białymi, opartą na erotyzmie i pożądaniu. Zależności okrytej 
najpierw tabu, a potem zamazanej przez polityczną poprawność. Powoli 
tekst zaczął się stawać. Nabrał własnej suwerenności i wyposażył się 
we własne relacje i motywacje. Nabierał potencjalnej mocy scenicznej. 

Podczas prób, co wydaje się bardzo znaczące, ani razu nie padło 
nazwisko Jana Kotta, skądinąd uwielbianego przez Krzysztofa twórcy 
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„Szekspira współczesnego". Nie z poniechania, myślę, a nawet nie 
z powodu powolnego ciemnienia, na modłę starych obrazów, jego 
rewolucyjnych tekstów. W ogóle bardziej niż jakiekolwiek interpretacje 
krytyczne czy informacje z pogranicza biografii i twórczości potrzebne 
były teksty, którymi można było otwierać materię szekspirowską 
wprost, tworząc nowy, mocno odrębny scenariusz. Te teksty brane 
z zewnątrz, z bardzo odmiennych światów, spełniają rolę latarek, 
oświetlających nowe drogi. Definitywnie więc praca skupiła się na two
rzeniu niezależnego spektaklu, dzieła autonomicznego wobec literatury, 
w którym zresztą osoba i biografia głównego autora, czyli Szekspira, 
nie odegrała żadnej roli. (Inaczej było na przykład w przypadku 
„Końca", który w dużej części oparty jest na „Procesie", gdzie elementy 
biografii Franza Kafki miały ogromne znaczenie i to one właśąie były 
„latarkami" w trakcie tworzenia spektaklu.) 

Zaczynając od początku, czyli od sceny, w której Lear dzieli królestwo, 
od razu natknęliśmy się na wielką rafę zagadek. Cała praca skupiła 
się na dotarciu do istoty nie tylko decyzji starego, i w zasugerowany, 
czy też aluzyjny sposób chorego na raka Leara, ale w ogóle istoty tej 
sceny. Od razu, w zgodzie z widzeniem szekspirowskich relacji przez 
Warlikowskiego, było jasne, że nie chodzi tu o żadne interesy dyna
styczne, tylko sytuację czysto rodzinną i .emocjonalną. Lear nie zadaje 
w tej scenie najważniejszego pytania, ito znaczy, nie ma odwagi spytać 
wprost córek, czy go kochają. A mimo to, swoją dziwaczną prośbą 
o miłosne wyznania, unikając pytania wprost, zmusza córki do posta
wienia sobie bardzo bliskiego niezadanemu pytania: czy one w ogóle 
go kochały? Może więc to nie córki są obrzydliwe, jak zwykle ustawia 
się tę scenę w teatrze, ale Lear, który przymusza je do niestosownych 
wyznań? Czy w ogóle możemy komuś wyznać miłość nie kłamiąc? 
Nie zakłamując słowami własnych uczuć zwykle o wiele bardziej 
skomplikowanych niż hollywoodzkie „kocham". Ta scena i praca nad 
nią to dobry przykład podejścia Warlikowskiego do tekstu i teatru. Nie 
chodziło tak naprawdę o rozwiązanie zagadki i odpowiedź na pytanie, 
dlaczego Lear decyduje się rozdać majątek. Znacznie ciekawsze było 
pytanie o jego relację z Kordelią i o to, jakiego rodzaju wyznanie chciał 
na niej wymusić i w jakim celu. Pojawiło się bardzo częste na próbach 
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pytanie: jak uniknąć teatralnego wygłupu, a znaleźć coś prawdziwie do
tkliwego i poruszającego? „Chciałbym zrobić scenę, która nie zasłania 
się teatrem. Nie poddać się sposobom. Odciąć się od sytuacji i zostać 
sam na sam ze swoim ojcem, z moim ojcem. Bo przecież nasze relacje 
z rodzicami to są jakieś kosmosy i otchłanie. A w tej scenie jest tak, 
że nagle ojciec żąda od nas tego kosmosu. Przecież to jest jakiś skan
dal!" - krzyczał reżyser do aktorów. W wątku Leara skonfrontowanym 
z Szekspirem cała intryga i akcja, historie związane z przyboczną armią 
starego ojca redukowaną przez córki, a także dworskie knowania i pły
nące z nich żałosne skutki spisków nie miały wielkiego znaczenia dla 
głównego tematu wyciągniętego z tekstu, czyli starości i relacji z cór
kami. Tu jest zaklęte epicentrum tego dramatu. Olśnieniem, na bardzo 
wczesnym etapie pracy, były słowa w oryginale wypowiadane przez 
Edwarda: „Głupią i niedorzeczną niewolą zaczyna mi się wydawać 
ta tyrania starców, która zaprawia goryczą najlepsze lata naszego 
życia, zagradza nam drogę do dóbr tego świata, którymi na starość 
i tak nie będziemy się mogli rozkoszować". Włożone w usta Goneryli 
czynią całą sprawę bardziej dotkliwą, przeprowadzają konflikt bez 
pośredników. Inaczej było z postacią Błazna. Nieodłączny powiernik 
Leara przenosi jego bolesne doświadczenie odrzucenia w inny wymiar. 
Pozwala się do niego zdystansować, w efekcie czyniąc błaznem starego. 
Ta postać, a właściwie ten kierunek myśli i emocji okazał się bardzo 
potrzebny, ale trzeba było uwolnić go z dawnej, „błazeńskiej" kon
wencji. Zmaterializował się w postaci Współlokatora towarzyszącego 
Learowi w szpitalu-azylu, w którym stary zaczyna swoje niebohaterskie 
umieranie. Ale ów Współlokator potrzebował zupełnie innego języka, 
który mógłby podążyć za ostatnim zdaniem Leara wypowiadanym 
w pierwszej scenie: „Kreślę kredą cienką linię: Podzielcie się pyłem." 
To zdanie, w pełni Szekspirowskie, pochodzi z ducha, ale nie z tekstu 
Szekspira. Wzięte zostało z brawurowej parafrazy Rodrigo Garcii 
zatytułowanej równie brawurowo „Król Lear". Współlokator musiał 
więc przemówić tekstem dzisiejszym, szpitalnego błazna z przepeł
nionego oddziału umierających na raka. Inaczej też musiały zacząć 
rozmawiać ze swoim ojcem córki. Nie złe kobiety, nie złe córki, osoby 
znużone pracą i pielęgnacją ojca, znużone jego brakiem miłości i nara
stającą odmową połączoną z niezrozumiałymi pretensjami wobec życia. 
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One przecież muszą ocalić siebie. Zrozumiały reguły tyranii starców 
i choć wypełniają obowiązek, jaki spoczywa na dzieciach, to znaczy 
opiekują się umierającym ojcem, ich życie jest gdzie indziej, może 
właśnie dopiero teraz udaje im się je odnaleźć? Podobnych przeniesień 
i przesunięć jest w adaptacji wiele. Zakorzenione w szekspirowskiej 
propozycji poszukiwały swojego możliwego dzisiejszego wcielenia. 
Na przykład Shylock początkowo był właścicielem jubilerskiego 
sklepu na Manhattanie. Z czasem jednak z powodu ,,mięsnej'' obsesji 
pożądania i tropu wywiedzionego z filmu „Oczy szeroko otwarte" stał 
się koszernym rzeźnikiem. Jago stopniowo opuszczał swe wojskowe 
pozycje na rzecz funkcji dających mu bardzo intymny i bliski dostęp 
do Otella, czyli osobistego lekarza, darzonego całkowitym zaufaniem, 
który może bezkarnie śmiertelnie przedawkować każdy lek. ~ 

Poszukiwania ukrytych sensów głębokich wiąże się zawsze z uchy
leniem logiki, tak zwanej życiowej logiki. Czytanie w zgodzie z jej 
regułami może bowiem wyprowadzić na życiowe manowce. Pozornie 
przecież Otello dusi swoją żonę z zemsty za niewierność. Życiowa 
logika zatwierdza taki wybór i decyzję, a kronika kryminalna jest 
w stanie sprowadzić całą historię do jednozdaniowej notatki. A co, jeśli 
w tej historii nie zemsta za nieudaną miłość, ale sama nieudana, bo nie
możliwa miłość, jest głównym tematem? 

Niemożliwe miłości dotyczą wszystkich bohaterów „Opowieści afry
kańskich". Niemożliwe mimo woli miłości i mimo usiłowań kochania, 
czasem za wszelką cenę. Niemożliwe są uczucia Leara do Kordelii, 
Shylocka do Antonia, Otella do Desdemony, niemożliwa jest miłość 
Porcji do Bassania i Antonia do Bassania, Jagona do Cassia. Pasmo nie
możliwości i niemożności doprowadza świat do katastrofy. Uruchamia 
wszystkie możliwe plagi uprzedzeń, dyskryminacji, pogardy. Prowadzi 
do zmierzchu człowieczeństwa, a w konsekwencji - ludzkości. Tej 
niemożliwości musi odpowiadać aktorstwo niemożliwe. 

„Jesteście za bardzo w rolach" - mówi najednej z prób reżyser. Na
mawia do odrzucenia powierzchownych motywacji, bo tylko głębokie 
zaburzenie może przeprowadzić gdzieś dalej. Adam Ferency, grający 
potrójnego bohatera: Leara, Shy locka i Otella mówi, że te trzy postaci 
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układają mu się w jedną, niemożliwą, ale spójną biografię mężczyzny, 
który przechodzi przez różne stadia doświadczenia życiowego, różne 
możliwości poniżenia, wykluczenia, odrzucenia. Adam mówi, że Lear 
się w nim rozciąga na Shylocka i Otella. Krzysztof zadaje wywrotowe 
pytanie: „Zastanawiam się, czy tak jest dobrze, czy to nie jest zbyt 
proste?" 

Fragmenty dramatów Williama Szekspira Otello, Król Lear, 
przeł. Stanisław Barańczak 
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FUNT CIAŁA 
JAMES SHAPIRO 

A cóż, gdybym odciął mu wstydliwe 
członki, jeśli jednako funta 
by ważyły. 
- słowa Żyda z Mówcy Alexandra Silvayna (1596). 

Mam nadzieję, że nigdy aż tak nie 
zgłupieję, żeby się dać obrzezać. 
Już prędzej obciąłbym lewą pierś 
mojej Katarzynie i wszystkim 
kobietom. 
- Marcin luter ok. 1540 r. 
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W oskarżeniach o mord rytualny chyba najmniej zrozumiały był zarzut, 
że przed zabiciem Żydzi obrzezują swoje ofiary. Pod pewnymi względami 
wydawał się on jak najbardziej dorzeczny. Przecież wszyscy dobrze 
wiedzieli, że Żydzi obrzezują małych chłopców, dlatego nietrudno było po
wiązać ten proceder z bardziej złożonym i tajemnym żydowskim rytuałem 
składania ofiar z ludzi. Z drugiej jednak strony, nie miał on żadnego sensu, 
„po cóż bowiem obrzezywać dziecko, skoro zaraz ma się je ukrzyżować" 
- słusznie zapytywał Menasseh ibn Israel. Zamętowi wokół obrzezania 
trudno się wszak dziwić, skoro znaczenie obrzędu opisanego w Biblii jako 
odcięcie „ciała napletka" słabo pojmują sami Żydzi i inne narody prakty
kujące go od stuleci. Dzisiaj związek obrzezania z poczuciem tożsamości 
kulturowej wydaje się nam bardzo odległy. Co prawda w kulturach 
zachodnich rutynowo obrzezuje się ze względów higienicznych i este
tycznych, ale świadomość symbolicznych znaczeń tej czynności (może 
za wyjątkiem interpretacji psychoanalitycznych) w zasadzie zanikła. 
Dyskusje na temat obrzezania dotyczą dziś niemal wyłącznie kwestii 
zadawanego dziecku bólu bądź zmniejszenia ryzyka niektórych chorób. 
Całkiem inaczej rzecz wyglądała w Europie początków nowożytności, 
kiedy to ogromną ciekawość nierzadko budzącego obawy rytuału łączono 
z zagadnieniami teologicznymi, rasowymi, genealogicznymi czy seksual
nymi. Ja chciałbym tutaj nie tylko ożywić właściwą epoce elżbietańskiej 
fascynację obrzezaniem i przywrócić jego ówczesne znaczenie, ale też 
dowieść, że kiedy Shylock domaga się funta ciała Antonia, w istocie grozi 
mu obrzezaniem. Zanim jednak przejdziemy do kwestii obrzezania i jego 
źródeł w Kupcu weneckim, warto się zastanowić, co ten obrzęd znaczył 
dla ludzi epoki elżbietańskiej, na czym opierali swoje pojęcie o nim i jak 
wpływało ono na ich wyobrażenia kulturowe. 

1. Elżbietańskie poglądy na obrzezanie 

W XX wieku obrzezanie uznawano często za symboliczną formę kastracji 
czy pozbawienia męskości. Niewątpliwie wpłynęła na to teoria Sigmunda 
Freuda, który w rozprawie Mały Hans - uderzająco zbieżnej z koncepcją 
Marii Edgeworth, w traumach dzieciństwa szukającej źródeł antyżydow
skich poglądów - pisze: „kompleks kastracji jest najgłębiej sięgającym 
podświadomym korzeniem antysemityzmu, albowiem już w dziecięcym 
pokoju chłopiec słyszy, że Żydowi odcina się coś tam z penisa - wydaje 
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mu się, że po prostu kawałek penisa - a informacja ta daje mu prawo 
do gardzenia Żydami. Również wyniosłość w stosunku do kobiety nie 
ma silniejszego korzenia nieświadomego" 1 . Symboliczny akt obrzezania 
stanowi według Freuda podstawowe źródło zarówno mizoginii jak i anty
semityzmu. Myśl, że obrzezanie jednym ruchem można zmienić w osta
teczne cięcie kastracji, nie zrodziła się wraz z Freudem i w gruncie rzeczy 
od dawna krążyła w angielskiej kulturze. D'Blossiers Tovey, opisujący 
przypadki oskarżeń Żydów o „pozbawienie męskości" w średniowiecznej 
Anglii, przytacza przykład z czasów panowania króla Jana: „niejaki Bone
fand, Żyd z Bedford, został oskarżony nie o obrzezanie, tylko o zupełne 
odcięcie członka chłopcu imieniem Richard". I również dla współczesnych 
Szekspira obrzezanie stanowiło metaforę kastracji. Gabriel Harvey, 
na przykład, błaga Boga, żeby „obrzezał języki i pióra" jego wrogów. 

Dla angielskich pisarzy początków nowożytności groźba obrze'zania nie 
sprowadzała się do pozbawienia męskości. W XVI wieku obrzezanie było 
czymś więcej niż okaleczeniem, było niewątpliwym znakiem. Znakiem 
czego dokładnie? Kiedy elżbietański kaznodzieja Andrew Willet próbował 
odpowiedzieć na to pytanie, zdał sobie sprawę, że w obrzezaniu widzi 
nie tylko „znak przypomnienia czy upamiętnienia przymierza [„.] między 
Bogiem i Abrahamem", ale też znak „odróżniający Żydów od innych 
narodów". Do tej genetycznej, żydowskiej interpretacji dodał on jeszcze 
kilka objaśnień wyraźnie chrześcijańskich: obrzezanie jest symboliczną 
zapowiedzią „chrztu" i unaocznia „naturalną słabość człowieka, a nawet 
grzech pierworodny". Do tego zestawu Willet mógłby dodać jeszcze jedno: 
przez obrzezanie „człowiek [„.] staje się Żydem" - niepokojąca myś1l dla 
chrześcijanina, który mógł się poczuć zagrożony. 

Tak właśnie było z Thomasem Coryatem, słynnym elżbietańskim po
dróżnikiem. Coryate opisuje swoje niefortunne próby nawrócenia Żydów 
z weneckiego getta, które skończyły się jego ucieczką przed wrogim tłu
mem. I chociaż w samej jego relacji nie pojawia się ten właśnie szczegół, 
obraz Coryata uciekającego przez Żydem dzierżącym nóż w ręce znajduje 
się w szeregu scen ilustrujących tytułową stronę jego podróżniczej książki 
Coryats Crudities. Zdaniem autorów panegiryków na cześć tego dzieła 
- w tym Laurence' a Whitakera - ów Żyd z nożem nie grozi śmiercią 
tylko obrzezaniem: „Na zaczepki kurtyzany uważaj, ostrzegam cię/I zwie
waj przed Żydami, bo obrzezają cię". Również Hugh Holland zwraca uwagę 
na zagrożenie Coryatowego napletka: „Ulisses nie zważał na syren śpiew: 
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a Coryat/na Żyda, co skóry mógł zeń skroić fałd". Misjonarskie wysiłki 
podróżnika spaliły na panewce. Zamiast przemienić żydów w chrześcijan 
sam stanął przed groźbą religijnej przemiany wskutek obrzezania. 
Holland, porównując Coryata z Hughem Broughtonem, ewangelizującym 
hebraistą czasów elżbietańskich, tworzy wyraźną paralelę między 
chrztem i obrzezaniem: 

Bardziej górował nad obrzezańcami 
Niżeli Broughton, stokroć bardziej niż on, 
Ale przez jeden drobny błąd opłakany 
Sam nieomalże został obrzezany. 

Z wyjątkiem obrzezania garstki chłopców należących do grupy radykal
nych purytanów pod wodzą Johna Traske'a, które miało miejsce około 
roku 1620, oraz kilku samoobrzezań, między innymi Thomasa Tany' ego 
i Thomasa Ramsey'a w trzydzieści lat później, nie ma śladów tego rodzaju 
praktyk we wczesnonowożytnej Anglii. Niemniej jednak, ta sama porefor
macyjna ciekawość, która wywołała owe judaizacyjne ciągoty, obudziła 
też szersze zainteresowanie rytuałem kluczowym nie tylko w nauczaniu 
patriarchów Starego Testamentu, lecz także w teologii Apostoła Pawła, 
wyrażonej w najważniejszym dla protestantów tekście: Liście do Rzymian. 
Jednym z przejawów tych nowych zainteresowań było skwapliwe zabiega
nie angielskich podróżników, by dostać się na obrzęd obrzezania i opisać 
go swoim współczesnym. Niestrudzony Coryate, który podczas swoich 
podróży od dawna pragnął przyjrzeć się obrzezaniu, w końcu zaspokoił 
swoją ciekawość w Konstantynopolu, „w domu pewnego angielskiego 
Żyda imieniem Amis [tj. Amos]. Fakt, że Amos i jego dwie siostry mówiły 
po angielsku, bez wątpienia ułatwił Coryate'owi poznanie rozmaitych 
szczegółów obrzędu. Opisuje on zatem, jak „Żydzi weszli do pokoju 
i śpiewali hebrajskie pieśni, następnie przyniesiono dziecko ojcu, który 
zasiadł w fotelu, kładąc sobie ośmiodniowego wówczas chłopca na ko
lanach. Chcąc, żebyśmy my, chrześcijanie, dobrze widzieli obrzęd, całe 
zgromadzenie przywołało nas w pobliże dziecka. A kiedy podeszliśmy, 
inny Żyd wyciągnął niewielki instrument, niewiele różny od małych 
nożyczek, których jakże często używają nasze damy i szlachcianki, odciął 
nim preputium czyli napletek dziecka, po czym dziwnym obyczajem, 
obcym (jak sądzę) starożytnym Hebrajczykom, włożył prącie chłopca 
do ust i wyssał krew". 
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Angielskich obserwatorów szczególnie uderzyło w tym obrzędzie symbo
liczne przejście chłopca od matki do męskiej społeczności. Coryate odno
tował, że na zakończenie obrzędu „odcięty napletek zanoszą matce, która 
przechowuje go pieczołowicie niczym drogocenną rzecz", natomiast Fynes 
Moryson, opisując obrzezanie, którego był świadkiem w Pradze, zwrócił 
uwagę na fakt, że „kobiety nie miały wstępu do pokoju" tylko w drzwiach 
„oddały dziecko ojcu". Podobnie jak Coryate, Moryson wyraża zdziwienie 
na widok praktyki niczym nie poświadczonej w Piśmie Świętym, owego 
metzithzah, tej części obrzędu, w której obrzezujący wysysa krew z żołę
dzi obrzezanego prącia czy penisa. Moryson pisze: „rabin odcina napletek 
dziecka i (pozwólmy to sobie powiedzieć dla objaśnienia całej ceremonii) 
ustami wysysa krew z jego członka". Widocznie ta nietradycyjna praktyka, 
wprowadzona w okresie talmudycznym, lecz niestosowana przez wszyst
kich Żydów, musiała mieć w odczuciu angielskich obserwatorów jakiś 
pederastyczny podtekst. 

Coryate'a, Morysona i innych elżbietańskich obserwatorów dziwią roz
bieżności pomiędzy obrzędami obejrzanymi i tymi, które sobie wyobrazili 
na podstawie boskich nakazów zawartych w Biblii. Brakowało też zgody 
co do tego, czy Żydzi pierwsi dokonywali obrzezania. To znaczy, czy 
obrzezanie należy uznać za coś swoiście żydowskiego. Po jednej stronie 
stali tacy jak Samuel Purchas, który zbyt wiele relacji ze zbyt wielu obcych 
krajów przeczytał, by przytaknąć opinii, że wszystkie narody uznające 
obrzezanie nauczyły się go od Żydów. Zdaniem Purchasa „obrzęd i zwy
czaj obrzezania występował i nadal występuje u wielu narodów, których 
nikt nigdy nie podejrzewał o izraelickie korzenie". Do przeciwników 
tego nielicznie reprezentowanego poglądu należał Andrew Willet, który 
w obrzezaniu znajdywał „swoisty wyróżnik Hebrajczyków" i utrzymywał, 
że „niektóre spośród nacji nieżydowskich przejęły je od Hebrajczyków 
przez małpie naśladownictwo, ale nadużywały go przesądnie i nie 
zachowywały tradycji tak jak Pan Bóg przykazał". Zwolennicy poglądu 
Willeta próbowali na tej podstawie podbudowywać zapewnienia o odkry
ciu dziesięciu zaginionych płemion Izraela. Kiedy na przykład Thomas 
Thorogwood pisał, że „wiele narodów hinduskich wywodzi się z rasy 
judejskiej", jako dowód podawał „występującą u nich często i trwale 
tradycję obrzezania, właściwą jedynie Żydom". 

Jakkolwiek zgadzano się na ogół, że zwyczaj obrzezania występuje 
u innych narodów, zwłaszcza u Turków, to wyraźnie nie chciano rozstać 
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się z myślą o wyraźnie żydowskim jego charakterze. Niezwykła historia 
o tureckim obrzezaniu - i morderstwie - dotarła do Anglii w lutym 1595 
roku, kiedy John Barton, angielski ambasador w Konstantynopolu, przy
słał Lordowi Burghley'owi raport z opisem wydarzeń związanych z ob
jęciem tronu przez tureckiego monarchę Mohameta Ili. Relacja, pisana 
po włosku przez Żyda imieniem Don Salomon, opowiada, jak to Mohamet 
skonsolidował władzę, zapraszając swoich dziewięciu braci, z których 
najstarszy miał jedenaście lat, by przyszli złożyć mu powitalny pokłon: 
Mohamet „powiedział im, żeby się nie bali, nie zamierza im bowiem zrobić 
krzywdy, chce tylko, by zgodnie z obyczajem ich obrzezano [„.] I ledwie 
ucałowali mu dłoń, zostali obrzezani, odciągnięci na stronę przez pew
nego niemowę i zręcznie uduszeni chusteczkami. Wyglądało to na pewno 
osobliwie i okrutnie, ale taki tam panował obyczaj". Na rok przed pierw
szym wystawieniem Kupca weneckiego historia ta stanowi więc jeszcze 
jeden przykład związku pomiędzy obrzezaniem i potajemnym mordem 
rytualnym. 

II. List do Rzymian i teologiczny sens obrzezania 

Owo niebywałe zainteresowanie fizyczną czynnością obrzezania wiązało 
się bezpośrednio z pewnym teologicznym zagadnieniem roztrząsanym 
w Anglii po Reformacji. W czasach elżbietańskich wiedziano, że dla 
pierwotnych chrześcijan - a zwłaszcza dla św. Pawła - obrzezanie stało 
się przyczyną czegoś w rodzaju kryzysu tożsamości. Św. Paweł, który sam 
był obrzezany i obrzezywał innych, kierował swoje listy do społeczności 
bardzo poważnie traktujących kwestię, czy obrzezywać się czy nie. Jednak 
Pawłowe uwagi na temat obrzezania wykraczały daleko poza sprawę 
zgody czy niezgody na sam ten akt: rzucały rewolucyjne wyzwanie temu, 
co definiowało żyda, a w konsekwencji także chrześcijanina. Zarówno 
Luter, jak i Kalwin poświęcili się objaśnianiu nierzadko zagadkowych 
wypowiedzi apostoła na temat obrzezania, a całe zastępy angielskich 
tłumaczy, komentatorów, teologów i kaznodziei rozpowszechniły ich 
interpretacje w jak najszerszych kręgach. Pod koniec XVI wieku poglądy 
św. Pawła bardziej niż cokolwiek innego - w tym relacje z pierwszej ręki, 
jak ta opisana powyżej - przesycały wszystko, co współcześni Szekspira 
myśleli, pisali i słyszeli o obrzezaniu. Czasem zawiłe, chwilami nawet 
sprzeczne Pawłowe uwagi oraz masa komentarzy, które miały wyjaśnić 
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i rozwiązać tkwiące w nich niejasności, wywarły niezmierny wpływ 
na elżbietańskie wyobrażenia o Żydach. Uważne studia tego korpusu 
komentarzy, w większości spoczywających pod warstwą kurzu na półkach 
kilku archiwów, przynoszą nadzwyczaj bogate żniwo. 

Egzegeta Listu św. Pawła do Rzymian stawał na wstępie przed dość pro
stym pytaniem. Skoro na początku Bóg nakazał Abrahamowi obrzezanie 
na znak Przymierza, czym usprawiedliwić zarzucenie tej praktyki? I jakie 
są skutki złamania boskiego nakazu? Pierwsza odpowiedź brzmiała: Żydzi 
źle zrozumieli, że Chrystus zmienił czy też zniósł Przymierze, podobnie 
jak Prawo, tymczasem on je tylko dokładniej pojął i [„.] wypełnił". 
„My [chrześcijanie] stanowczo im się w tej kwestii przeciwstawiamy" 
- pisał Philippe de Mornay. I dodawał nieco w duchu współczesnego 
dekonstruktywizmu: Żydów „zawsze zwodziło to, że brali znak;:a rzecz, 
którą on oznacza", tymczasem obrzezanie było jedynie „znakiem czy też 
pieczęcią Przymierza, nie samym Przymierzem". 

Zdaniem Jana Kalwina „dysputa i kontrowersja" wokół obrzezania skry
wała bardziej ważki spór o „nakazy Prawa", którym św. Paweł „nadał tutaj 
tę konkretną postać". Utożsamiając obrzezanie z Prawem i zastępując 
je wiarą, angielscy protestanci zestawiali idee św. Pawła z własnym aktem 
odrzucenia usprawiedliwiającej mocy dobrych uczynków, do których 
taką wagę przykładał katolicyzm: „nie obrzezanie lecz wiara otwiera nam 
drzwi sprawiedliwości, zatem nie obrzezanie tylko wiara usprawiedliwia". 
Kalwińska interpretacja św. Pawła nie pozostawia wątpliwości, że „obrze
zanie" straciło swoją „wartość", zastąpione przez sakrament chrztu. To już 
nawet nie „znak", to „rzecz bezużyteczna". 

Jednakże takie bezwzględne odrzucenie obrzezania zdaje się kłócić 
z własnym stwierdzeniem św. Pawła, że „Obrzezanie posiada [ „.] wartość, 
jeżeli zachowujesz Prawo" 2• Przy tym zdaniu egzegeci musieli się mocno 
napracować, chcąc wykazać, że słowa św. Pawła w gruncie rzeczy znaczą 
całkiem co innego, niżby to sobie mogli pochopnie wyobrażać ludzie 
wierni literze. Dlatego właśnie w glosie do Biblii Genewskiej owo nadzwy
czaj zwięzłe i sentencjonalne zdanie św. Pawła zmienia się w rozwlekły 
argument: „Zewnętrze obrzezanie bez obrzezania wewnętrznego nie ty1lko 
nie usprawiedliwia, lecz wręcz skazuje na potępienie obrzezanych, od któ
rych w swojej istocie wymaga ono, by tak rzec, czystości serca i całego 
życia, zgodnie z nakazami Prawa". 
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Komentator mógł sobie pozwolić na taką interpretację dzięki kolejnym 
wersetom listu, w którym św. Paweł wprowadził istotny podział na ob
rzezanie wewnętrze i zewnętrzne. To kluczowe rozróżnienie pozwalało 
na nowo określić żydowską tożsamość w świecie rugującym obrzezanie: 
„Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie 
jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto 
jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, 
duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, 
ale od Boga" 3

• Św. Paweł uderza tu w sam genealogiczny rdzeń żydowskiej 
tożsamości. Jeśli potrafi zakwestionować to, że samo zewnętrzne, fizyczne 
obrzezanie od pokoleń określało Żyda, może upierać się przy symbo
licznej interpretacji Prawa również we wszystkich innych kwestiach. 
Zdaniem Josepha Halla, przesłanie św. Pawła jest jednoznaczne: „Praw
dziwy Izraelczyk czy Żyd w istocie musi nim być od wewnątrz", musi być 
„oczyszczony z wszelkich brudnych uczuć i żądz". Ponadto, „obrzezanie 
musi się dokonać wewnątrz, w sercu, w duszy, w duchu (trzeba odciąć zeń 
nieczysty napletek), nie zaś dosłownie, zewnętrznie, w ciele". 

Zanim przejdziemy do obrzezania serca, o którym mówi św. Paweł 
i jego komentatorzy- najbardziej znamiennego rysu jego wywodu 
i najistotniejszego dla interpretacji Kupca weneckiego - trzeba najpierw 
podkreślić, że św. Paweł i jego następcy niechętnie odrzucali zewnętrzne, 
fizyczne odcinanie napletka, po części dlatego, że doskonale symbolizowa
ło ono odcięcie od seksualnej żądzy. Sięgając do dzieła Orygenesa, Andrew 
Willet powiada, że „jeśliby nawet obrzezanie nie kryło w sobie żadnej 
innej tajemnicy, słusznym jest, by naród boży miał jakiś atrybut czy znak 
rozpoznawalny wśród innych narodów. A skoro należało odjąć czy odciąć 
jakąś część ciała, jakaż nadawała się lepiej od tej [ „.] wyraźnie nieprzy
stojnej?". Glosa do Biblii Genewskiej wyprowadza to purytańskie ujęcie 
z Księgi Genesis 17,11, objaśniając, że „członek obrzezuje się, by pokazać, 
iż wszystko, co z człowieka poczęte, zepsute jest i potrzebuje umartwie
nia". W 1551 roku Biblia Biskupów podobnie podkreśla związek między ob
rzezaniem i okiełznaniem seksualnej żądzy, wyjaśniając, że zdanie z Księgi 
Powtórzonego Prawa 30,6 - „Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego 
serca" - znaczy „Bóg wytrzebi twe bezbożne żądze i uczucia". Te komen
tarze w istocie przepisują starotestamentalne wzmianki o obrzezaniu, 
wypełniając je znamiennym dla św. Pawła głębokim zakłopotaniem 
ludzką seksualnością. 
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Ta linia myślenia była szczególnie bliska Johnowi Donne' owi. W nowo
rocznym kazaniu, które wygłosił w 1624 roku na pamiątkę Święta Obrze
zania, stawia się na miejscu Abrahama, który właśnie usłyszał, jak Pan 
nakazuje mu obrzezać siebie i wszystkich domowników. Jako że nakaz 
dotyczył „tej części ciała", zdumionemu Abrahamowi musiał się on wydać 
- przypuszcza Donne - tak „nieprzyzwoity w oczach tylu kobiet, tylu 
młodzieńców, tylu innych narodów", iż mógł budzić wątpliwości i szy
derstwa wobec obietnicy i samego Przymierza". „Czemu - zastanawiał 

się pewnie Abraham - Bóg każe mi zrobić coś tak nikczemnego i nie
czystego, tak poniżającego i niepojętego, jak obrzezanie, i to obrzezanie 
tej części ciała?" Odpowiedź brzmi oczywiście: „bo ta nieposłuszna część 
ciała jest siedliskiem wszelkiego grzechu". Na członku „musi lee piętno 
obrzezania", by uchronić potomstwo Abrahama „przed zepsuciem szla
chetnego rodu". Willet, Donne i podobnie myślący egzegeci niezmiennie 
sądzili, że wiara w skuteczne poskromienie krnąbrnych i grzesznych 
części męskiego ciała poprzez odcięcie napletka, znów niebezpiecznie 
zbliża obrzezanie do (częściowej) kastracji i pozbawienia męskości. 

Teologowie chrześcijańscy nie mieli też wątpliwości, że u Żydów, którzy 
poddawali ciało dosłownemu obrzezaniu, tradycję Przymierza przyka
zywali tylko mężczyźni. To wyjaśnia poniekąd, czemu żydowskie córki 
- jak Jessica w Kupcu weneckim czy Abigail w Żydzie z Malty- tak 
łatwo przekraczały religijne granice, które odgradzały ich napiętno
wanych ojców od panującej społeczności chrześcijańskiej. Religijnej 
odmienności kobiet żydowskich zwykle nie wiązano ze znakami na ciele 
i możliwość rozpoznania Żydówki poprzez specyficzne nacięcie nigdy 
się w Anglii nie pojawiła, mimo że w Północnej Italii, w XV wieku przez 
krótki czas taką właśnie funkcję pełnił obowiązujący żydowskie kobiety 
wymóg przekłuwania uszu i noszenia kolczyków. Diane Owes Hughes, 
badająca tę zbytkowną tradycję, cytuje franciszkańskiego kaznodzieję 
Giacomo della Marca, który w adwentowym kazaniu powiada, że kolczyki 
to klejnoty „noszone przez Żydówki w miejsce obrzezania, by odróżniały 
je od innych [tj. chrześcijańskich] kobiet". Pytanie, czy Pawłowa wizja 
obrzezania żądz przyłożyła się jakoś do tego osobliwego pomysłu? Jak
kolwiek taki sposób znaczenia Żydówek miał krótki żywot (inne kobiety 
też chciały nosić kolczyki) i mały zasięg, jego ślady można chyba znaleźć 
w Kupcu weneckim, w okrzyku Shylocka na wieść, że Jessica nie tylko go 
opuściła, ale zabrała pieniądze i klejnoty: „Dwa tysiące dukatów w tym 
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jednym kamieniu, a były jeszcze inne, drogie, drogocenne! Niechby już 
raczej córka trupem padła u moich stóp, z klejnotami w uszach!" 4• Shylock 
wyobraża sobie, że jego przechrzczona córka wraca i kolczykami wyciska 
na sobie wreszcie piętno obrzezanej Żydówki. 

Związane z obrzezaniem problemy płciowej i seksualnej natury nie ustały 
w naszych bardziej świeckich czasach. Współczesna medycyna - by przy
toczyć tu jeden niewesoły przykład - w przypadku niezwykle rzadkich 
nieudanych obrzezań uznaje za wskazane zmienić płeć dziecka, rekon
struując raczej1 żeńskie niż męskie organy płciowe. Czy taki tryb postępo
wania nie utwierdza w obawach przed kastracją i zniewieścieniem jako 
skutkami obrzezania? Czy też może wyobrażenia kulturowe są w leka
rzach tak głęboko zakorzenione, że rzutują na praktyki naukowe? Tak czy 
inaczej widać tu, jak nietrwałe bywa przypisanie płci - o czym skądinąd 
dość dobrze wiedzą widzowie sztuk Szekspira, oglądający w Kupcu wenec
kim przebrane kobiety i bohatera, który nazywa siebie „chorym skopem" 
czy też wytrzebionym baranem. Obrzezanie stanowiło więc nadzwyczaj 
silny znacznik, który dotykał nie tylko kwestii tożsamości ~ od tożsa
mości seksualnej począwszy, na teologicznej skończywszy - ale też, 
dość często, ich punktu przecięcia. Groźba Shylocka była złożona, nośna 
i wyjątkowo przerażająca. 

III. Obrzezanie w źródłach Kupca weneckiego 

Poniższa analiza może pozwoli wyjaśnić, dlaczego Kupiec wenecki jak 
żaden inny ówczesny obraz Żydów nieustannie wzniecał takie spory 
i budził długotrwałe uprzedzenia wobec nich. Nie chciałbym zostać tutaj 
źle zrozumiany. Nie twierdzę, że Szekspir był antysemitą (czy, dajmy na to, 
filosemitą). Kupiec wenecki jest sztuką, fikcją literacką, nie pamiętnikiem 
al?o wariografem; ponieważ nikt nie wie, co Szekspir osobiście myślał 
o Zydach, czytelnicy będą wciąż tego dociekali na własną rękę. Kupiec 
wenecki „mówi" więc tyleż o mordzie rytualnym czy zawoalowanym 
obrzezaniu, co o lichwie, małżeństwie, przyjaźni homosocjalnej, miło
sierdziu, handlu weneckim, przebierankach i wielu innych zjawiskach 
społecznych obecnych w tej i we wszystkich innych sztukach Szekspira. 
Sztukach, które w odróżnieniu od kazań, nie dadzą się sprowadzić 
do takiej czy innej nauki ani nie drążą jednego zasadniczego tematu. 
I jak to bywa w przypadku utalentowanego dramatopisarza, im trudniej, 
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uchwytne zjawiska psychologiczne i społeczne zgłębia sztuka, tym bar
dziej potrafi dręczyć i niepokoić. Wciąż wracamy do dramatów Szekspira, 
schodzą one na głębie i docierają do źródeł społecznych sprzeczności 
na niezwykle prostej zasadzie, krytykom zostawiając wyjaśnianie, czym 
one są i jak Szekspir je wykorzystuje. Mając to na uwadze, wątek funta 
ciała rozumiem następująco. 

Czytelników albo widzów Kupca„. często bardzo ciekawi, jaką to część 
ciała Antonia ma na myśli Shylock, oznajmiając, że chce w zastaw „jeden 
funt jego ładnego ciała", „odcięty w miejscu", gdzie się Żydowi „spodoba". 
Wszyscy dobrze znający akcję sztuki łatwo zapominają, że dopiero 
w IV akcie, w scenie procesu zagadka się rozwiązuje i dowiadujemy się, 
że Shylock chce odciąć kawał z piersi, „spod samego serca" 5

. Czy raczej 
częściowo się rozwiązuje. Bo czemu - można się zastanawiać T pierś 

Antonia najbardziej się Shylockowi podoba? I czemóż to, gwoli ścisłości, 
chce on nie „wyciąć" tylko „odciąć" funt ciała, skoro ma on pochodzić 
„spod serca" ? Ponadto, dlaczego dowiadujemy się o tym okrutnym 
szczególe dopiero wraz z ostatnim pojawieniem się Shylocka w sztuce? 

Na pierwszy rzut oka wcale nie wydaje się jasne, jakim sposobem obraz 
Żyda odcinającego mężczyźnie „ładny kawał ciała" mógł kierować wy
obraźnię elżbietańskiej publiczności ku zagrożeniu serca ofiary, zwłaszcza 
gdy sobie przypomnimy, że Żydów w pierwszej kolejności kojarzono 
z obrzezaniem i pozbawianiem męskości. Również na gruncie filologicz
nym wybór słowa „ciało" [/1esh] dość silnie sugerowało, że Shylock miał 
na myśli zgoła inną część anatomii Antonia. Pod koniec XVI wieku słowa 
flesh używano bowiem, zwłaszcza w Biblii, zamiast słowa penis. Ci, co czy
tali Biblię Genewską, wiedzą na przykład z Księgi Rodzaju 17,11, że Bóg 
nakazał Abrahamowi „obrzezać napletek jego ciała (flesh), wiedzą też, 
że w Księdze Kapłańskiej, ilekroć mowa o seksualności i chorobie, zawsze 
słowo flesh oznacza penisa. 

Nic więc dziwnego, że popularni pisarze wykorzystywali ten eufemizm 
w różnych słownych gierkach. Sam Szekspir na krótko przed napisaniem 
Kupca„. bawił się seksualnymi znaczeniami słowaflesh w Romeo ijulii. 
W pierwszej scenie sztuki służący Samson, przechwalając się swoją 
jurnością, powiada do Grzegorza: Me shall fee/ while I am a ble to stand, 
and 'tis known that I am a pretty piece of flesh. („Zobaczą [kobiety], że nie 
daję ciała, tylko twardo nim prę do przodu"). Na co on odpowiada, igrając 
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zderzeniem twardego ciała (członka) i zwiotczałej ryby: Tis well thou art 
not fish. („Toś ty z miękkich ryb nie jest rodu"). Do tego samego wyświech
tanego dowcipu o braku wzwodu wraca Merkucjo, mówiąc o melancholii 
Romea: O flesh, flesh, how art thou fishified („O ciało, ciało, jakeś rybio 
sflaczało" 6). W Kupcu weneckim też jest pełno kiepskich dowcipów 
o przykróconych męskich genitaliach. Jak już wspomniano, w scenie 
sądowej Antonio nazywa siebie „chorym skopem", najsłabszym ze stada, 
skazanym przez Shylocka na rzeź 7• Do tego drwiny Solania z Jessiki, 
która „trzyma" ojcowskie „klejnoty", to znaczy jądra, i niesmaczny żart 
Gratiana: Mar{ringj theyoung clerk's pen (=penis) (,.Sekretarzowi wyrwę„. 
instrument z garści") stanowią dwa inne przykłady obsesyjnego męskiego 
strachu przed cięciem kastracji 8

• Trzeba też zaznaczyć, że w elżbietańskiej 
Anglii takie cięcie nie było jedynie przedmiotem żartów. W ramach 
odstraszania od zbrodni, skazanym mężczyznom oznajmiano w odczyty
wanym wyroku: „zostaniecie powieszeni za szyję, jeszcze za życia pocięci, 
odetną wam wstydliwe części, wyjmą z brzucha wnętrzności i spalą, jak 
jeszcze żywi będziecie". 

Badacze dawno zauważyli, że opowiadając historię o funcie ciała, Szekspir 
sięgał do mocno ugruntowanej tradycji. Z drukowanych źródeł mógł on 
przeglądać Il Pecorone Giovanniego Fiorentino i The Orator Alexandra 
Silvayna. Inni uczeni odkryli szereg odpowiedników i pierwowzorów, 
wśród nich popularne ballady angielskie w rodzaju Gernatus the ]ew 
i średniowieczne utwory takie jak Cursor Mundi, mocno zbliżone fabułą 
do Szekspirowskich. W tych źródłach i porównaniach zaskakująco mało 
uwagi poświęca się jednak miejscu, z którego ma zostać wycięty funt ciała. 
W rzeczywistości, kiedy Szekspir dotarł do jednego ze swoich głównych 
źródeł, z których raczej na pewno korzystał - do The Orator Silvayna, 
mógł tam przeczytać o Żydzie, który zastanawia się, cóż „gdyby odciął mu 
[chrześcijaninowi] wstydliwe członki, jeśli jednako funta by ważyły". Nim 
jednak zajmiemy się tą historią i jej osobliwym odbiorem, chcę rozważyć 
inne pierwszorzędne źródło, które jeszcze lepiej bodaj ukazuje znaczenie 
funta ciała. Idzie o Żywot Papieża Sekstusa V Gregoria Letiego. 

Leti był popularnym włoskim historykiem, urodzonym na początku 
XVII wieku, który nawróciwszy się na protestantyzm, wyjechał z Włoch 
i zamieszkał w Północnej Europie. Na początku lat osiemdziesiątych 
przez krótki czas mieszkał i pisał w Anglii. Jakkolwiek żadne źródła nie 
odnotowują, by podczas jego pobytu wystawiano Kupca weneckiego, 
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w trakcie rozległych badań nad elżbietańską Anglią Leti z pewnością mógł 
się zaznajomić z drukowanym tekstem Szekspirowskiej sztuki. W naj
wcześniejszym wydaniu biografii Sekstusa V, opublikowanym w Lozannie 
w 1669 roku, brak jakichkolwiek odniesień do słynnej historii z funtem 
ciała; anegdota pojawia się dopiero w poprawionej wersj<i, wydanej w Am
sterdamie już po wyjeździe Letiego z Anglii, co może znaczyć, że do tego 
aneksu Leti wykorzystał źródła angielskie. 

Po 1754 roku, kiedy Ellis Farneworth przetłumaczył historię Łetiego 
na angielski, czytelnicy nieznający włoskiego oryginału mogli przeczytać, 
jak to za panowania Królowej Elżbiety I „chodziły w Rzymie słuchy", 
że słynny angielski korsarz, Sir Francis Drake, „zajął i splądrował San 
Domingo w Hispanioli, zabierając ze sobą ogromne łupy. Relacja o tym 
dotarła w prywatnym liście do Paula Secchi, bardzo poważanego kupca 

-" rzymskiego, mającego na tamtych terenach rozległe przedsiębiorstwa, 
które ubezpieczył". Leti opisuje dalej, jak „Secchi posłał wówczas po ubez
pieczyciela, Sampsona Canedę, Żyda, i zapoznał go z treścią listu. Żyd 
za wszelką cenę starał się tym doniesieniom zaprzeczyć, podawał wiele 
powodów, by wątpić w ich prawdziwość, aż w końcu roznamiętniony 
wykrzyknął: »Założę się o funt swego ciała, że to łgarstwo«. A Secchi rzekł 
na to: »Proszę bardzo, stawiam tysiąc koron w zamian za funt twojego 
ciała, że to prawda«". Żyd przyjął zakład i wnet sporządzili odpowiednie 
umowy, w których stało napisane, że „jeśli wygra Secchi, ostrym nożem 
utnie kawałek ciała Żyda w jakimkolwiek mu się miejscu spodoba". 

Dalej Leti pisze, że „prawdziwość relacji o napadzie Drake'a potwier-
dziły wkrótce inne doniesienia z Indii Zachodnich", doprowadzając 
Żyda „do szaleństwa bez mała, zwłaszcza gdy mu doniesiono, że Secchi 
ma szczery zamiar ściśle co do litery dopełnić umowy i uciąć funt ciała 
w miejscu, którego nazywać nie trzeba". Tak więc od ogólnego „kawałka 
ciała Żyda w jakimkolwiek mu się spodoba miejscu" przechodzimy do pre
cyzyjniej określonego ,Junta ciała w miejscu, którego nazywać nie trzeba". 
Włoski oryginał jeszcze mocniej daje do zrozumienia, że tylko skromność 
nie pozwala Secchiemu nazwać rzeczy - to znaczy genitaliów Żyda 
- po imieniu (eche la modestia non vuo che io nomine). Obrzezanemu 
Żydowi grozi więc nieco większa operacja niż się spodziewał. 

Dla wszystkich, którzy czytali Szekspira, reszta historii brzmi znajomo, 
tylko że oczywiście tym razem to chrześcijanin chce ciąć ciało Żyda. 
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Zarządca Rzymu oddał tę trudną sprawę pod osąd Papieża Sekstusa V, 
który orzekł, że Secchi musi dopełnić umowy i „odciąć funt z jakiejkolwiek 
chce części żydowskiego ciała. „Radzimy ci wszak czynić rzecz ostrożnie; 
jeśli bowiem odetniesz krzynę czy odrobinę mniej lub więcej ciała, zo
staniesz powieszony. Idź zaraz, przynieś tu nóż oraz dwie szale, niechże 
się wszystko odbędzie w naszej obecności". Wobec takiego wyroku 
Secchi i Żyd zgodnie podarli umowę, choć sprawa nie została ostatecznie 
załatwiona dopóty, dopóki ku przestrodze innych Sekstus V nie ukarał ich 
surową grzywną. 

W nocie do swojego przekładu Farneworth stwierdza oczywisty fakt: 
„scena między Shylockiem i Antoniem w Kupcu weneckim Szekspira 
została, jak się zdaje, zapożyczona z tej historii, chociaż poeta zamienił 
postacie i przyzwoiciej zarysował niektóre okoliczności". To ostatnie tyczy 
prawdopodobnie groźby kastracji. Nie wiemy co prawda, dlaczego Leti 
w swojej wersji „zamienił osoby", ale raczej nie zrobił tego z miłości do Ży
dów. W książce o Wielkiej Brytanii, wydanej w Anglii na krótko przed 
jego wyjazdem, Leti wykazuje się znajomością londyńskiej społeczności 
żydowskiej, w kpiącym tonie opisuje nabożeństwa w synagodze przy 
Bevis Marks i naśmiewa się z pociesznych gestów żydowskich wiernych. 
Na temat pierwowzoru siedemnastowiecznej historii opisanej przez 
Letiego można jedynie spekulować. Czy poprzedzał on Szekspirowską 
sztukę i czy Szekspir znał wersje z Żydem w roli ofiary? Czy też zrodził się 
z tradycji, na którą wpłynął właśnie Kupiec wenecki? Czy zmiana sytuacji 
i chrześcijanie w roli egzekutorów grożących Żydowi kastracją i symbo
licznym powtórnym obrzezaniem bardziej zadowalały chrześcijańskich 
czytelników? 

Angielski przekład historii Letiego wywarł silny wpływ na osiemnasto
wiecznych angielskich badaczy Kupca weneckiego. Edmond Malone za
mieścił ją w swoim bardzo ważnym wydaniu dzieł Szekspira z 1790 roku. 
David Erskine Baker napisał, jakkolwiek nie podając źródła, że Szekspi
rowska historia „opiera się na prawdziwym wydarzeniu, mającym miejsce 
w pewnej części Włoch, z tą wszak różnicą, że zamierzone okrucieństwo 
stało po stronie chrześcijanina, Żyd zaś był szczęśliwym winowajcą, który 
wpadł w potrzask jego sztywnych i barbarzyńskich uprzedzeń". Co zna
mienne, dodaje on jeszcze, że „powszechne uprzedzenia przemawiały 
jednak za słusznością Szekspirowskiego wyboru. A wspaniały sposób 
wykorzystania ogólnego charakteru Żydów, którego kwintesencją stał 
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się jego Shylock, z nawiązką wynagradza odstępstwo od faktów, których 
autor wcale nie musiał się trzymać". I znów trudno rozstrzygnąć: czy 
to „powszechne uprzedzenia przemawiały" za tym, by Szekspir na powrót 
przypisał okrucieństwo Shylockowi? Czy też pod koniec XVlll wieku 
sztuka Szekspira miała na tyle duży wpływ, że mogła te „powszechne 
uprzedzenia" podtrzymać i przekazać? 

Znajomość odwróconej wersji historii o funcie ciała rozpowszechniła się 
jeszcze bardziej za sprawą Marii Edgeworth i jej powieści Harrington, 
gdzie Żyd, Pan Montenero, ma okazję przedstawić prawdziwy - jego zda
niem - wariant wydarzeń w rozmowie z Harringtonem, który obejrzał 
ostatnio przedstawienie Kupca weneckiego Szekspira. Edgeworth również 
stawia na centralnym miejscu kwestię „powszechnych uprzedzeń": Pan 
Montenero grzecznie przyznaje, że jako „poeta dramatyczny" Szekspir 
ma prawo czerpać siłę napędową z „powszechnych uprzedzeń.(,, niemniej, 
jednak „nam Żydom - powiada - nader trudno przyjąć, że prawdę 
całkiem poświęcono dla fikcji, nie tyle nawet postacie przedstawiając 
w niewłaściwym świetle, ile odwracając ich role". Harrington „nie wie
dział, do czego Pan Montenero czyni aluzję". Próbował „grzecznie rzecz 
skwitować lekkim, niezobowiązującym skinieniem głowy", dopóki mu 
Pan Montenero nie wyjaśnił, że „w prawdziwej historii, z której Szekspir 
zaczerpnął akcję Kupca weneckiego, to chrześcijanin grał partię Żyda, 
a Żyd chrześcijanina. To chrześcijanin domagał się funta ciała spod serca 
Żyda". Na widok wstrząśniętego tą rewelacją Harringtona, Pan Montenero 
wielkodusznie zastrzega, że to „może tylko żydowska wersja historii 
i szybko zmienia temat". Oprócz źródła, o którym mówi jej bohater, 
Edgeworth podaje tu jeszcze własne: w przypisie do słów „w prawdziwej 
historii" odsyła czytelników do Live ofSextus VSteevensa oraz Shake
speare Malone'a, gdzie znajdował się przekład Farnewortha. Co dziwne, 
opowiadając się za oryginalną wersją, Edgeworth jednocześnie myli czy 
też zmienia kluczowy motyw „prawdziwej historii" Leti'ego na rzecz 
Szekspirowskiego wariantu wydarzeń, mówiąc o ,Juncie ciała spod serca 
Żyda" zamiast, jak to było u Letiego w przekładzie Farnewortha, o ,Juncie 
ciała w miejscu, którego nazywać nie trzeba". 

Kiedy tylko dziewiętnastowieczni łowcy źródeł w osobach Francisa 
Douce'a i Jamesa Orcharda Halliwell-Phillipsa spostrzegli, że wersja 
Letiego wcale nie musiała wyprzedzać sztuki Szekspira i że - co wię
cej - ów epizod z życia Sextusa V prawdopodobnie był zmyślony, 
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zainteresowanie tekstem Letiego gwałtownie zmalało. We wciąż bardzo 
ważnym krytycznym wydaniu Kupca weneckiego H.H. Furness zamieszcza 
przekład Farnewortha, ale potem przywołuje opinie uczonych, którzy 
odmawiali mu źródłowych wartości. I jakkolwiek przytacza stwierdzenie 
Farnewortha, że u Szekspira akcja „wzoruje się na tym zdarzeniu", ucina 
cytat, kiedy tylko tłumacz podkreśla, iż dramatopisarz też zrobił z Żyda 
ofiarę i pominął nieprzystojne szczegóły. W badaniach szekspirowskich 
tego wieku zainteresowanie niekwestionowanymi źródłami - w miej
sce niemal współczesnych sztuce wersji, rzucających światło na różne 
aspekty całej historii - było wystarczająco silne, by wyrugować historię 
Letiego z wydań Szekspira, a nawet ze zbiorów szekspirowskich źródeł. 
Dzisiaj szekspirolodzy już nie cytują, nie przywołują ani nawet nie znają 
wersji Letiego. 

W Mówcy Alexandra Silvayna, którego ci sami łowcy źródeł zgodnie 
uważają za podstawowe źródło Szekspirowskiej historii funta ciała, 
znajdujemy przykład, który wyraźnie przemawia za tym, że Żyd rozważa 
możliwość kastracji chrześcijanina. Ta dziewiętnastowieczna tyrada, 
przetłumaczona na angielski w 1596 roku, na krótko przed powstaniem 
Kupca weneckiego, ukazuje „Żyda, który żąda w spłacie długu funta ciała 
pewnego chrześcijanina". Odwołując się od wyroku sędziego, który kazał 
„uciąć dokładnie funt chrześcijańskiego ciała, bo jeśli utnie odrobinę 
mniej albo więcej, straci głowę", Żyd się upiera, że w pierwotnej umowie 
to chrześcijanin miał mu oddać rzeczony funt ciała: 

Nie ja mam wziąć, co mi się należy, tylko on ma to dostarczyć. 
Zwłaszcza, że on wie najlepiej, skąd wykroić ciało z małą 
krzywdą dla siebie, aja mógłbym go na utratę życia narazić, 
gdybym wziął skąd brać nie należy. A cóż, gdybym odciął mu 
wstydliwe członki, jeśli jednako funta by ważyły? 

Podczas gdy osiemnastowieczni wydawcy dzieł Szekspira dołączali ten 
tekst w nienaruszonej postaci, wiek później został on częściowo okrojony. 
Najwyraźniej Furnessowi wydał się zbyt nieprzyzwoity, by drukować go 
bez cenzury. Poddane osobliwej kastracji i substytucji, ostatnie zdanie 
brzmiało u niego: „A cóż, gdybym odciął mu [głowę], sądząc, że właśnie 
waży funt cały?" Choćby nie wiem jak mocno ofiara miała głowę na karku, 
niewiele w tym zostawało sensu, ponieważ już w następnym zdaniu 
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Żyd powiada: ,„ .. albo głowę, gdybym ścierpiał mu obciąć, własny żywot 
na szwank wystawiając", zaś w kolejnym zastanawia się, czy „nos, wargi, 
uszy i[ ... ] oczy ofiary[ ... ] razem funta by ważyły". Furnessowa ingerencja 
w oryginał bezpośrednio wpłynęła na kolejne wydania sztuki; w rok 
po jego edycji, na przykład, w popularnym, szkolnym wydaniu dramatu 
Homer B. Sprague wydrukował „głowa" (bez nawiasu). Usunięcie 
drażliwych fragmentów tekstu i brak zainteresowania Letim skutecznie 
odwróciło uwagę badaczy sztuki od aspektów dotyczących żydowskich 

obrzędów. 

IV. Obrzezanie serca 

Cóż, dług nie został spłacony w terminie; 
Masz pełne prawo wykroić funt ciała 
Spod serca kupca. 
Kupiec wenecki IV.l. 229-230 (s. 246) 

Kiedy święty św. Paweł pisze o „obrzezaniu serca", obrzezaniu „w duchu, 
nie wedle litery", stajemy wobec podwójnej zamiany: sfery fizycznej 
na duchową oraz obrzezania cielesnego na obrzezanie serca. Badacze 
elżbietańscy dobrze wiedzieli, że Pawłowe metaforyczne pojęcie obrze
zania opiera się na wcześniejszej, starotestamentalnej tradycji, wyrażonej 
przede wszystkim w Księdze Powtórzonego Prawa 10,16 i 30,6: „Dokonajcie 
więc obrzezania waszego serca" i „Pan, Bóg twój, dokona obrzezania 
twego serca". Również Mornay - w przekładzie Sidney' a - pisze, że kie
dy starotestamentalni prorocy „nas karcą, nie mówią, żeśmy zwyczajnie 
nieobrzezani, tylko, żeśmy nie obrzezali serca albo warg naszych", a Pietro 
Martire Vermigli stwierdza po prostu: „To zdanie o obrzezaniu serca 
Paweł wziął [ ... ) ze Starego Testamentu". 

Hugo Grotius rozumiał, że zastąpienie ciała sercem jasno określa stosunek 
między wspólnotą chrześcijańską i genealogicznym judaizmem, który 
zastąpiła, ponieważ Przymierze „winno być wspólne dla wszystkich". 
Twierdził nawet, że prorocy Starego Testamentu zdawali sobie sprawę 
z owego „mistycznego i doskonalszego sensu [„.] obrzezania", ponieważ 
w istocie „nakazywali obrzezanie serca, ku któremu zmierzały wszystkie 
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nakazy Chrystusa". O tej symbolicznej zamianie szczególnie dobitnie 
mówi John Donne: „Zasadnicza godność obrzezania leżała w tym, że [„.) 
wyobrażało ono, wskazywało ono na obrzezanie serca". Według niego 
„żydowskie obrzezanie byłoby absurdem i niedorzecznością, gdyby nie 
wyrażało, nie symbolizowało obrzezania serca". 

Niezrozumiałe w zamiarach Shylocka przejście od „ciała" Antonia ku jego 
sercu wydaje się teraz znacznie jaśniejsze. W świetle tej znanej tradycji 
egzegetycznej, zamiar wycięcia funta ciała spod serca Antonia może 
oznaczać wzniesienie się ponad dosłowność cechującą w sztuce wszystkie 
działania Żyda; dosłowność, która prowadzi Shylocka do zguby, gdy 
Porcja zręcznie wykorzystuje ją przeciw niemu. W scenie sądu słychać też 
echa słów z Listu do Galatów 6,13: „Bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się 
nie troszczą o zachowanie Prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają tylko 
dlatego, by się móc pochwalić waszym ciałem", to znaczy (jak tłumaczy 
glosa w Biblii Genewskiej) „by móc z was uczynić Żydów". Shylock wytnie 
fragment ciała swojego chrześcijańskiego przeciwnika z części, którą 
chrześcijanie uważają za prawdziwie obrzezaną: z serca. Jego groźba z cu
downą ironią przekręca sens komentarza do Listu do Rzymian: „zaiste jest 
on Żydem,[ ... ] który odcina wszelki zbytek, wszelkie skażenie, do jakiego 
w duchowym nie w dosłownym sensie odnosi się prawo obrzezania". 
Zwolennicy psychoanalizy natychmiast dostrzegą podobieństwo między 
tym Pawłowym przesunięciem i podstawowym w laickiej teorii Freuda 
pojęciem nieświadomego wyparcia [przeniesienia]. W takich właśnie 
kategoriach interpretował umowę Shylocka uczeń Freuda, Theodore Reik, 
twierdząc, że „domaganie się w ramach spłaty długu funta ciała odkrojo
nego «gdzie mu się spodoba»" jest „zastępczym wyrazem kastracji". Reik 
dodaje jeszcze, że w późniejszej decyzji, by „uciąć spod serca psychoanali
tyczna interpretacja łatwo dojrzy działanie mechanizmu wyparcia, który 
przenosi działanie z niskiej do wyższej części ciała". 

Odrzucając obrzezanie, św. Paweł próbował przekierować Przymierze, 
zerwać genetyczną więź z judaizmem, odróżnić żyda od chrześcijanina, 
prawdziwego żyda od fałszywego żyda, ducha od ciała (chociaż zachował 
metaforyczny sens przypisanej ciału seksualności). Niemniej jednak 
same jego uwagi na temat obrzezania są zagadkowe i zagmatwane. 
I słaba w tym pociecha, że równie niezrozumiałe wydawały się sie
demnastowiecznym teologom, którzy usiłowali połapać się w różnych 
poziomach Pawłowych dosłownych i symbolicznych przesunięć. Weźmy 
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na przykład glosę do listu do Rzymian z Biblii Genewskiej, która sięga 
szczytów zawiłości, próbując się uporać z tymi trudnościami, i w której 
czytamy: „Św. Paweł często stawia ducha przeciw literze. Jednak w tym 
miejscu obrzezanie wedle litery to odcięcie napletka. A obrzezanie ducha 
to obrzezanie serca. To znaczy duchowym celem obrzędu jest prawdziwa 
świętość i prawość, którymi Lud Boży różni się od profanów i pogan". 
Bywa, że zniechęceni komentatorzy świętego św. Pawła zwracają się wza
jemnie przeciw sobie. Na przykład Andrew Willet gani Orygenesa za to, 
że błędnie oczytał św. Pawła i „wyróżnił obrzezania ciała; gdyż jest pewna 
część ciała odcięta i odrzucona oraz pewna część pozostawiona. Część 
odcięta i odrzucona (powiada on) przypomina ciało, o którym powiadają, 
że wszelkie ciało prochem jest. Część pozostawiona jest symbolem ciała, 
o którym mówi Pismo «wszelkie ciało ujrzy zbawienie Boże». Willet jest 
wyczulony na owo połączenie dwóch rodzajów obrzezania, duohowego 
i cielesnego - „Orygenes miesza obrzezanie ciała i ducha, czyniąc z nich 
jedno" - ale nie bardzo wiadomo, jak właściwie utrzymać sztywne 
i trwałe podziały, kiedy z jednej strony egzegeci wbijają klin między sferę 
duchową i cielesną, a z drugiej nawet w Starym Testamencie znajdują 
zarówno dosłowne, jak i metaforyczne interpretacje obrzezania. Zdaniem 
Willeta zatem, właściwa, jakkolwiek wymagająca odrobiny gimnastyki 
umysłowej, interpretacja każe traktować obrzezanie ciała i obrzezanie 
serca nie „jako dwa rodzaje obrzezania", tylko „jako dwie części jednego 
i tego samego obrzezania, które czasem się łączą w wewnętrzne, tudzież 

zewnętrzne". 

V. Nieobrzezanie 

Jakby sam podział na obrzezanie wewnętrzne i zewnętrzne nie był 
jeszcze dość mętny, św. Paweł dalej rzecz komplikuje, wprowadzając 
przeciwstawne pojęcie nieobrzezania. Choćby wierny chrześcijanin był 
obrzezany w swoim sercu, cóż kiedy jego ciało wciąż nosi (jak św. Paweł) 
piętno ujawniające światu, że urodził się Żydem? Siedemnastowieczny 
szkocki kaznodzieja John Weemse uważał, że wczesnych chrześcijan 
żenowało ich judaistyczne znamię: „Niektórzy nawróceni na chrześci
jaństwo tak wstydzili się judaizmu, że nie mogli znieść swego znamienia; 
uważali je za skazę na swoim chrześcijaństwie". Nieobrzezanie było więc 
cofnięciem nieodwracalnego zdawałoby się fizycznego aktu, który został 
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dokonany zgodnie z nakazami żydowskiego Prawa, i właśnie do tego 
tematu św. Paweł wracał obsesyjnie (w dużej mierze dlatego, że dla 
nowych wspólnot chrześcijańskich, do których pisał, była to bardzo paląca 
kwestia). W Liście do Rzymian pyta apostoł: „Jeżeli zaś nieobrzezany 
zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu 
oceniony na równi z obrzezaniem? I tak ten, który od urodzenia jest 
nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz 
księgę Prawa i obrzezanie, przestępujesz Prawo" 9

• W podobnym tonie 
pisze w Liście do Ga fatów: „Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, 
ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez 
miłość" 10 . Jeszcze mocniej brzmią jego uwagi z Listu do Koryntian: „Jeśli 
ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie pozbywa się tego znaku 
obrzezania; jeśli zaś ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie 
poddaje obrzezaniu. Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, 
a ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych" 11 • 

Przeskoki od dosłownego do symbolicznego sensu obrzezania przypra
wiają w tych kluczowych fragmentach o zawrót głowy i egzegeci musieli 
mocno się natrudzić, żeby dotrzymać kroku św. Pawłowi. Thomas Godwin 
stawia pytanie, które pewnie wielu czytelnikom przychodziło do głowy: 
„Można tu spytać, jak to możliwe, żeby człowiek raz obrzezany wymazał 
to znamię i stał się nieobrzezany?". Godwin odnosi się tu do Pawłowego 
upomnienia, by nie „usuwać" czy też nie cofać obrzezania. Glosa z Biblii 
Genewskiej również bierze ten werset w najbardziej dosłownym sensie, 
wyjaśniając, że obrzezanie „usuwa się z udziałem chirurga", który cofa 
skutki obcięcia napletka, „z pomocą narzędzia naciągając skórę tak, żeby 
pokryła główkę" czy też żołądź penisa. Biblia Genewska odsyła nawet czy
telników do medycznego opisu tego zabiegu z siódmej księgi De Medicina 
Celsusa. Inni pisarze twierdzą, że w Liście do Koryntian św. Paweł zabrania 
takiego dosłownego powrotu do nieobrzezania, „gdyż niektórzy nawró
ceni na chrześcijaństwo Żydzi w gorliwości swojej odrzucali wszystkie 
swoje obrzędy a nawet próbowali z powrotem naciągnąć napletek, co było 
daleko posuniętym przesądem i dziwactwem, i dlatego się je tu potępia". 
Trzeba także podkreślić, że dla komentatorów św. Pawła zarówno nie
obrzezanie, jak i obrzezanie miało charakter duchowy i dosłowny. Andrew 
Willet przypomina czytelnikom, że „podobnie jak istnieją dwa rodzaje 
obrzezania, istnieje też podwójne nieobrzezanie, „nieobrzezanie serca 
i nieobrzezanie ciała". 
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Myśl, że można cofnąć obrzezanie, że swoją rdzenną żydowską tożsamość 
można wymienić na chrześcijańską, silnie określa kształt ostatniego star
cia Shylocka z Antoniem w Kupcu weneckim. Antonio nie mógł wymyślić 
doskonalszej zemsty na obrzezanym wrogu, który groził mu zmianą nie 
tylko fizyczne j, lecz i religijnej tożsamości, niż domagać się kary, stanowią
cej dokładną odwrotność zamiaru Shylocka. Żądanie, by Żyd „wnet przyjął 
chrzest", na które Doża chętnie przystaje, ma metaforycznie unieważnić 
Shylockowe obrzezanie. Po Starym nastąpiło Nowe Przymierze, sakra
ment chrztu zastąpił obrzezanie, Żyda przemieniając w chrześcijanina 12 . 
W komentarzu do Listu do Rzymian Pietro Martire sumarycznie ujmuje 
stosunek św. Pawła Apostoła do Żydów zdaniem, które stanowi ironiczny 
zwiastun zwycięstwa Antonia nad Shylockiem pod koniec sceny w sądzie: 
„kiedy w sądzie ogłaszają wyrok na kogoś piastującego godność bądź 
urząd, najpierw odbierają mu tę godność lub urząd a potem go ~kazują. 
Takoż i apostoł najpierw odbiera Żydom ich prawdziwe żydostwo i praw
dziwe obrzezanie, a potem ich potępia". 

Antonio i Shylock, cały czas uparcie podkreślający wzajemną odmienność, 
do końca usiłują tę inność ugruntować poprzez symboliczne działania, 
które przerobiłyby przeciwnika na własną modłę. Jednak te symboliczne 
działania - groźba obrzezania serca oraz nakaz chrztu, który umownie 
cofa obrzezanie - paradoksalnie osiągają skutek przeciwny, raczej 
znoszą niż utrwalają dosłowne bądź symboliczne granice między kupcem 
a Żydem. I to właśnie lęk przed nieoczekiwaną i niechcianą przemianą 
sprawia, że Kupiec wenecki jest tak niepokojący, a jeszcze skrytsze 
i mroczniejsze oskarżenie o mord rytualny tak sugestywne. Żeby ten lęk 
rozwiać, wprowadza się fantastyczne zakończenie, w którym rzezający 
Żyd dzięki nawróceniu zmienia się w łagodnego chrześcijanina. W sztuce 
takie rozwiązanie mogło zostać narzucone tylko siłą prawa (inaczej Shy
lock straciłby życie), ale ów spektakl konwersji miał wystarczająco dużą 
moc, by pod koniec XVI i w początkach XVII wieku odegrano go w kilku 
angielskich kościołach, prowadząc garstkę Żydów do chrzcielnej misy. 

Fragment James Shapiro, Shakespeare and the Jews, 
przeł. Edyta Kubikowska 
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ALEGORIA 
CZARNYCH EUNUCHÓW 

ELDRIDGE CLEAVER 

Siadłem przy czteroosobowym stole, żeby zjeść fasolę z dwój
ką moich rówieśników: młodych, silnych, wspaniałych Czar
nych Eunuchów w rozkwicie. Ledwie zasiedliśmy, wprosił się 
stary, gruby Lazarus z przylizanymi, posiwiałymi, sztucznie 
prostowanymi włosami i uśmiechając się promiennie niczym 
Święty Mikołaj z czekolady zajął krzesło naprzeciw. ·Wymie
niliśmy spojrzenia z rówieśnymi. Obejrzeliśmy bliżej intruza 
i na naszych czarnych twarzach zatlił się ironiczny uśmiech, 
a w oczach zamigotał mocniejszy płomień. 

Kilka minut upłynęło w milczeniu. 

Nie cierpieliśmy takich podstarzałych Murzynów jak on. 
Coś w jego stylu bycia, w sposobie poruszania się budziło 
naszą wzgardę. Taki typ Wuja Toma - to znaczy nigdy nie 
widzieliśmy, żeby nadskakiwał czy lizał buty białemu, ale 
wiedzieliśmy przecież, że czarni rebelianci w jego wieku 
nie spacerują po ulicach Ameryki: albo zginęli, albo siedzą 
po więzieniach, albo żyją w obcych krajach na wygnaniu. 
A jak nie, to zmienili się w bandę kanciarzy zaludniających 
murzyńskie getto. I za takiego właśnie uważaliśmy Lazarusa. 
Żaden tam zwolennik biernego oporu (ani pokojowych 
metod), czarnemu nigdy nie przepuścił, a chociaż biały 
zniszczył całe jego życie, całą jego rasę, on tylko gadał 
o tym, co by zrobił, gdyby białas jemu osobiście coś złego 
zrobił. Mocny w gębie - rząd by obalił, gdyby miał władzę. 
Z jednej strony nie znosiliśmy tego typa, ale też trochę nas 
fascynował jego dziwny stosunek do świata. 
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Właśnie wtedy, bez żadnego wyraźnego powodu, młody 
Eunuch po mojej lewej stronie, waląc pięścią w stół dla emfa
zy, powiedział: „Stary Lazarusie, czemu ty jeszcze żyjesz?" 

„Co?" - zapytał Niewierny, bardziej zaskoczony nagłością 
i groźnym tonem pytania niż nim samym. (W niezliczo-
nych odmianach zadawano je przecież całemu tamtemu 
pokoleniu: Charlie Parker pytał tak Lestera Younga, 
Dizzy Gillespie Louisa Armstronga, Mao Tse-tung Chiang 
Kai-szeka, Fidel Castro pytał Batistę, Malcolm X Martina 
Luthera Kinga, Robert F. Williams Roy'a Wilkinsa, Norman 
Mailer pytał Totalitarny Beton). Pytanie docierało do niego 
powoli, rozwiewając świętomikołajowy uśmiech i wywołując 
lekki skurcz paniki w lewym kąciku tłustych ust. Ciemne, 
świdrujące oczy biegały od twarzy do twarzy. 

„Spytałem, czemu jeszcze żyjesz?" - powtórzył Eunuch 
z lewej. 

„A czemuja miałbym nie żyć? Nie rozu„." 

„Gdybyś ty oddał życie" - wszedł mu w słowo Eunuch 
- „moglibyśmy cię przynajmniej szanować. Moglibyśmy 
przynajmniej powiedzieć, że byłeś człowiekiem - wielkim 
człowiekiem. Moglibyśmy pokazywać twój grób jak znak, 
jak wzór, z dumą -ze czcią! Ale nie, ty parszywy tchórzu, 
ty śmiałeś ucapić się swojego marnego życia, starzeć się, 
siwieć, tyć i trząść portkami!" Oskarżyciel przerwał i rzucił 
się na fasolę z takim zapamiętaniem, jak gdyby każde ziarno 
było białym człowiekiem ginącym pod ciosem łyżki. 

„Co się dziś temu facetowi stało?" - spytał Oskarżony 

z twarzą skrzywioną nerwowym zdziwieniem. 

„Mdli go" - podpowiedziałem, ciekaw, co na to powie. 
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„No ani chybi" - rzekł Oskarżony, niepewnie mieszając 
kawę. „To całe głupie gadanie o śmierci i umieraniu ... ". 

„ Tak, mdli mnie" - wybuchnął Oskarżyciel z pełnymi 
ustami, niemal się dławiąc fasolą. „Na twój widok mnie 
mdli, Matuzalemie jeden! Czego ty właściwie chcesz? Chcesz 
wygrać zawody na długowieczność? Skąd masz te siwe włosy 
-jak udało ci się przeżyć? Nooo, mdli mnie, mdli!" 

„Mnie też mdli" - powiedział Eunuch po prawej, pierwszy 
raz się odzywając. „Mdli mnie, mdli". 

„Mnie też mdli - przyznałem. 
.I 

„Jak się nazywa ta gra?" - spytał Lazarus, próbując 
przemycić żartobliwy ton. „Jeszcze nigdy się z nią nie 
zetknąłem". 

To było okrutne z naszej strony, wiedzieliśmy, bo nie z nim 
pierwszym już tak robiliśmy. Niby tylko zabawa, sondowa
nie, badanie, oglądanie, ale w tym wszystkim byliśmy śmier
telnie poważni. Lazarus siedział zmieszany, wyczuwając ową 
dwuznaczność. 

„Wiesz, czym się różni guerilla od goryla?" - spytał Oskar
żonego Eunuch z prawej strony. 

Oskarżony zamyślił się nad odpowiedzią. 

„ Ułatwię ci zadanie" - rzekł Eunuch - „guerilla nie 
ma z tobą nic wspólnego, za to goryl i owszem, wszystko". 

Oskarżony otworzył usta, żeby odpowiedzieć, lecz przerwał 
mu Eunuch po lewej, który pierwszy rzucił kamieniem. 
„Guerilla jest człowiekiem - warknął z błyskiem w oku 
- a ty jesteś jakimś potworem!" 
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Zaległo milczenie. Każdy z nas zapadł w siebie. Myślał 
o krwi, karabinach i nożach, pejczach, stryczkach, łańcu
chach, drzewach, wrzaskach, nocnych nalotach, strachu, 
policyjnych pałkach, psach i strażackich sikawkach, ogniu, 
ranach i bombach, cierpiących staruszkach i zhańbionych 
kobietach, kłamstwach, szyderstwach, chłopaczkach zmro
żonych w pierwszym porywie, wytrzebionych młodzikach, 
wypalonych starcach, małych dziewczynkach zniszczonych 
psychicznie i fizycznie okaleczonych ... 

Po chwili spytałem Oskarżonego obojętnie: „Uderzyłeś kiedy 
czarną kobietę?" 

Jak za naciśnięciem pstryczka oczy mu rozbłysły i chwytając 
się tematu niczym tonący brzytwy, Lazarus połknął haczyk. 
Pochylił się nad stołem i ze złym błyskiem w oku rzekł kon
fidencjonalnie: „Szkoda, że za każdą sukę, której skopałem 
tyłek, nie brałem pięciocentówki. Byłbym dziś tak bogaty, 
że miernota waszego pokroju pół roku wcześniej zabiegałaby 
u mnie o audiencję, nie mówiąc o siedzeniu przy jednym 
stole!". 

„Raz a porządnie dać ci pałą przez łeb i koniec wszystkich 
twoich problemów, Lazarusie" - drżącymi z wściekłości 
ustami wysyczał Oskarżyciel, Eunuch po lewej stronie. 

„Co chcesz przez to powiedzieć" - spytał Oskarżony, uda
jąc, że nie rozumie. 

„ To samo, co ja chcę powiedzieć" - rzekł Eunuch po pra
wej - „że przez czterysta lat żyłeś w strachu przed białym 
panem, więc już najwyższy czas, żebyś poznał strach przed 
swoimi!" 

„Hmm" - chrząknął Oskarżony i wziąwszy do ust łyżkę 
fasoli, przeżuwał ją w zadumie. Po paru chwilach podjął. 
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„Czarne kobiety biorą dobroć za słabość. Jak choć trochę 
odpuścisz, będziesz miał z nimi krzyż pański. Nienawidzę 
czarnej dziwki. Nie można im ufać tak jak białym, a kiedy się 
spróbuje, nie docenią i nie będą wiedziały, co zrobić. To tak 
jakby pobłażać kobrze. Poza tym, każda czarna w głębi 
ducha nienawidzi czarnych mężczyzn. W głębi ducha wszyst
kie czarne kochają białych mężczyzn - niektóre mówią ci 
to w twarz, inne pokazują zachowaniem. Nie zauważyliście, 
że jak się czarnej kobiecie powiedzie, wychodzi za białego? 
Wiem co mówię. Znam taką jedną czarną sucz, która zawsze 
powtarza, że czarny to ją może co najwyżej w dupę pocało
wać albo biegać z wiadomościami od białego i do białego". 

„Nie ma już miłości między czarnym mężczyzną i czarną 
kobietą. Weźcie mnie, na ten przykład. Kocham białe kobiety 
a czarnych nienawidzę. Siedzi to we mnie, głęboko, tak że nie 
próbuję nawet nic z tym robić. Dziesięć czarnuch oddałbym 
za jedną białą. Nie ma na świecie brzydkich białych kobiet. 
Biała zawsze jest piękna, nawet łysa i z jednym zębem ... 
I nie o to się tu tylko rozchodzi, że ja kocham taką kobietę; 
ja kocham jej skórę, jej miękką, gładką, białą skórę. Lubię 
lizać jej białą skórę, jakby z porów płynął słodki, świeży 
miód, lubię dotykać długich, miękkich, jedwabnych włosów. 
Biała kobieta ma w sobie jakąś miękkość, ma w środku coś 
delikatnego i miękkiego. A czarnucha jest jak ze stali, twarda 
i oporna jak granit, żadnej miękkości, uległości. Nie ma nic 
piękniejszego niż włosy białej kobiety rozwiane na wietrze. 
Biała kobieta to dla mnie coś więcej niż kobieta ... To bogini, 
symbol. Miłość do niej jest religią, niespełnieniem. Ubó
stwiam ją. Uwielbiam brudne majtki białej kobiety. 

Czasami sobie myślę, że ta miłość do białych kobiet musiała 
mi zostać po ojcu i jego ojcu, i ojcu jego ojca - i dalej aż 
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do niewolnictwa. Po nich wszystkich musiałem przejąć pra
gnienie białej kobiety, bo kocham ją bardziej niż zwyczajnie 
mężczyzna. Tak, chcę wszystkich białych kobiet, których oni 
pragnęli lecz nie były im dane. Oni mi zostawili tę żądzę, 
musieli mi ją zostawić; żądza białej kobiety trawi mi serce 
i pożera mózg niczym rak. W moich snach przeskakują 
parkan niczym delikatne jagniątka, każda z włosem roz
wianym jak grzywa konia palomino. Brunetki, blondynki, 
rudoblond, ciemnoblond, tlenione, platynowe - wszystkie. 
Nocne koszmary. „Myślisz, że to wszystko bujdy, mądralo?" 

Skinął na mnie; mnie pytał. Nie spieszyłem się z odpowie
dzią. Wolałbym zmilczeć. „No, czemu miałbyś nam kłamać? 
To znaczy, nikt nigdy nie potrafi powiedzieć samej prawdy, 
ale ty, mam wrażenie, mówisz co ci ślina na język przynie
sie ... " - odrzekłem. 

Zaśmiał się w duchu, widziałem to po oczach. Potem 
rzekł - „No cóż, całe lata o tym myślałem. Wiesz, trzeba 
próbować zrozumieć, co cię gryzie. Tylko jak się temu bliżej 
przyjrzeć, to prawdę powiedziawszy wątpię, bym cokolwiek 
z czegokolwiek rozumiał. Ale tak czy siak od siebie nie 
ucieknę i muszę się z tym pogodzić, że myślę to co myślę. 
Na przykład, nie wiem, na czym rzecz polega, to znaczy nie 
potrafię tego wytłumaczyć, ale wiem, że biały mężczyzna 
zrobił z czarnej kobiety symbol niewoli a z białej kobiety 
symbol wolności. Kiedy biorę w objęcia czarną kobietę, 
obejmuję niewolę, a gdy ściskam w ramionach białą kobietę, 
przytulam wolność. Biały mężczyzna pod karą śmierci 
zabronił mi białej kobiety. Dosłownie: gdybym jej dotknął, 
zapłaciłbym życiem. Mężczyźni giną za wolność, a czarnuchy 
giną za białe kobiety, które są symbolem wolności. Taka 
była wola białego i dopóki on może narzucać mi swoją wolę, 
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zmuszać mnie do poddania się jej w tej czy innej sprawie, ni
gdy nie będę wolny. Nie będę wolny, aż nastanie dzień, kiedy 
pójdę wreszcie do łóżka z białą kobietą, a białas wetknie nos 
w swoje sprawy. Nim jednak przyjdzie ów dzień, pozostanie 
mi życie zatrute i skażone, i wciąż będę niewolnikiem - po
dobnie jak biała kobieta. 

Możecie mi wierzyć czy nie ... ale wiecie, kiedy brzydnie 
mi czarna sucz, zamykam oczy, mocno się skupiam i szybko 
zaczynam wierzyć, że dosiadam jednej z narowistych 
blondyn. Mówię wam, tylko tak mogę piłować jaja z czarną, 
zamykam oczy i udaję, że to Jezebel. Gdybym popatrzył 
w dół i zobaczył pod sobą czarnuchę albo poczuł kędzierzawe 
włosy, to koniec, to po ptakach. O razu mogę wstać i spłynąć, 
bo już nic bym więcej nie wypiłował przez całą noc. Kiedy 
ci czarny mówi, że nie stuka Jezebel, kłamie jak skurwysyn. 
Myślę sobie, że gdyby jakiś przywódca chciał solidnie 
zjednoczyć Murzynów, mógłby to bardzo prosto zrobić. 
Wystarczyłoby każdemu czarnemu przyobiecać białą kobietę 
a każdej czarnej białego mężczyznę. Miałby zwolenników! 
Po uszy! Jak słowo daję. 

Powiem wam o czymś - wy smarkacze - chociaż nie lubię 
o tym mówić. W ogóle nie lubię gadać o takich pierdołach ... 
Siedzicie tu sobie nabzdyczeni. Zdaje się wam, żeście wszyst
kie rozumy pozjadali, a w gruncie rzeczy nie macie zielonego 
pojęcia ani o sobie samych, ani o waszych kobietach, ani 
o białych ludziach. Pewno nie dacie wiary temu, co powiem: 
pod włos wam to będzie. Ale wam powiem". 

Lazarus przerwał i wiercił się w krześle, jakby chciał 
do niego mocniej przywrzeć tyłkiem. Potem zaczął mówić 
z drżeniem w głosie: „Ten, co wielbi Maryję Dziewicę, będzie 
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pożądał blond kociaka. Ta, co pragnie, by Jezus ją ukołysał, 
spłonie z żądzy błękitnych oczu i białych jankeskich ramion". 

Tu Lazarus przerwał i przyjrzał się naszym twarzom. Nasze 
twarze były wszak nieprzeniknione, nie dawały żadnego 
znaku. Ciągnął więc dalej: „ Wojna między czarnym i białym 
mężczyzną nie jest jedyną wojną. W życiu toczy się jedno
cześnie mnóstwo małych wojen, w których bierzecie udział. 
Musicie mieć świetną strategię, żeby sobie radzić na wszyst
kich frontach, musicie mieć sposób; no a co jak ktoś z wami 
prowadzi wojnę, a wy nic o tym nie wiecie? Wtedy, nie da się 
ukryć, macie poważny problem, z góry jesteście przegrani. .. 
Czarny mężczyzna toczy wojnę z czarną kobietą, która 
w całym układzie sił staje się cichą sojuszniczką białego 
mężczyzny - ukrytą ale skuteczną. Czarna kobieta nie jest 
świadomą sojuszniczką, może nic o sojuszu nie wiedzieć 
- za to biały mężczyzna wie dobrze. Dlatego przez lata 
wspierał ją ekonomicznie bardziej niż ciebie i mnie, żeby 
rosła w siłę przeciw nam. Jednak biały mężczyzna jest głup
cem, bo toczy też wojnę z białą kobietą. A i na tym jeszcze 
nie koniec: biali walczą przeciw sobie. 

Mit o silnej Murzynce to druga strona mitu o blond kociaku. 
Biały mężczyzna przemienił białą kobietę w słabą, zależną, 
kruchą seksbombkę i ustawił na piedestale; czarną kobietę 
przemienił w hardą amazonkę i umieścił w swojej kuchni 
- oto sekret Cioteczki Jemimy. Siebie samego uczynił 
Wszechmocnym Zarządcą i zainstalował się w gabinecie. 
Czarnego mężczyznę przemienił w Robola Supersamca 
i wykopał go na pole. Biały mężczyzna chce być mózgiem, 
a my mamy być mięśniami, ciałem. Wszystko to razem wiąże 
się w jakiś szaleńczy i niezbyt dla mnie jasny sposób. Raz 
wydaje mi się całkiem oczywiste, kiedy indziej nie do wiary. 
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Przypomina mi dwie pary kajdanków, które sczepiły nas 
czterech, zbierając czarne i białe ciało w jedną całość. Dlate
go właśnie, dochodząc do sedna sprawy, biały mężczyzna nie 
chce, by czarny mężczyzna oraz czarna i biała kobieta zdo
byli wyższe wykształcenie. Zagrażałoby to jego wszechmocy. 

Zastanawialiście się może kiedyś, czemu biały mężczyzna 
szczerze podziwia fizyczną sprawność czarnego w różnego ro
dzaju sportach, a całkiem nie może znieść jego umysłowych 
osiągnięć? Mechanizm mitu wymaga, żeby Umysł i Ciało, 
niczym wschód i zachód, nigdy się nie spotkały- zwłaszcza 

w starciu na tym samym poziomie. W mechanizmie mitu 
Umysł i Ciało wykluczają się nawzajem. Lepsi i gorsi nie 
mogą naprawdę rywalizować. Dlatego tak trudno było czar
nym przełamywać bariery rasowe w kolejnych dyscyplinach 
sportu. Kiedy pękała bariera, znikała wszelka magia; kiedy 
czarny zaczynał zwyciężać w jakimś konkretnym sporcie, 
zaraz padały pytania: „Czy to upadek boksu?", „Czyżby 
koniec bejsbola?", „Co się stało z futbolem?", „Co będzie 
z koszykówką?" Teraz nowym symbolem wyższości białego 
jest golf, bo Umysł w nim góruje nad Ciałem. Ale niech tylko 
Ciało zbierze w nim kilka trofeów, natychmiast zaczną pytać 
„Co też się dzieje z golfem?" 

Wszystko to stało się jasne, kiedy Joe Louis w drugiej 
walce wymiótł Maxa Schmelinga. Schmeling był przecież 
wcieleniem wszystkiego, co biały człowiek pielęgnuje i wielbi 
w swoim sercu. A biali bili brawo Joemu, że spuścił łomot 
Schmelingowi. Dlaczego? Bo jego zwycięstwo to tryumf 
kapitalizmu i demokracji nad nazizmem? Gdzie tam! 
No może trochę, ale na głębszym poziomie, oklaski dla 
Joego miały tę samą przyczynę, co pogarda dla Ingemara 
Johanssona, której mu nie szczędzono, gdy znokautował 
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Floyda Pattersona. Zwycięski Joe pasował jak ulał do obrazu 
Murzyna - Robola Supersamca, bezmyślnej brutalnej siły, 
niewolnika doskonałego - podczas gdy pokonany Floyd 
temu obrazowi przeczył. Właśnie dlatego bezmózgie cielsko, 
Sonny Liston, ma większe wzięcie od wyszczekanego Cassiu
sa Clay'a, bo przecież do pyskowania trzeba bodaj ptasiego 
móżdżku, w białym zaś budzi pogardę nawet okruch czarne
go rozumu. A kiedy wyszczekany błazen Clay przestanie być 
Ciałem a stanie się Muhammadem Ali, Umysłem, białas nie 
ścierpi potwarzy! Biały uwielbia Robola Supersamca - Joh
na Henry'ego, człowieka ze stali, Samo Ciało, pokonane 
przez Maszynę, która stanowi falliczny symbol Umysłu i naj
wyższy ideał Wszechmocnego Zarządcy. Na rozum białego 
człowieka, to był doskonały system metaforyki społecznej. 
Tyle że jak wszystkie doskonałe systemy, w samym środku 
miał poważny defekt. 

Wszechwładny Zarządca odstąpił Robolowi Supersamcowi 
wszystkie męskie przymioty, które wiązały się z Ciałem: 
krzepę, ślepą siłę, muskularność, nawet zwierzęce piękno 
ciała. Z jednym wszakże wyjątkiem. Jednego jedynego 
atrybutu nie zechciał się wyrzec, a on akurat stanowił 
podstawę i esencję męskości: seksu. Penisa. Penis czarnego 
mężczyzny stanowił klucz nastawny doskonałej maszyny 
białego. Penis, jurność należy do Ciała. Nie do Umysłu: 
Umysł jest bezpłciowy, jest homo machina. Biały mężczyzna 
narzucił czarnemu układ: oddał mu sferę Ciała, a sam 
zagarnął Umysł. Z czasem Wszechmocny Zarządca odkrył, 
że w zapale intryg orżnął się na własnym penisie (patrzcie 
na ten żałosny obrazek, biały ma własnego penisa. Nazywa 
go „kutas", „fiut" albo „wacek"). No i nie dotrzymał umowy. 
Z powrotem wezwał Murzyna i rzekł: «Słuchaj czarnuchu, 
musimy jeszcze wprowadzić małą poprawkę. Ja nadal 
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będę Umysłem a ty nadal będziesz Ciałem. Ale odtąd ty się 
mozolisz, a ja pierdolę, ty się ruszasz a ja rucham. Umysł 
musi panować nad Ciałem. Żeby okazać swą wszechmoc, 
muszę przyprawić ci rogi i spętać twe bycze jaja. Poskromię 
twojego wała i go porządnie ukrócę. Mój wacek będzie górą. 
Wszystko skalkulowałem. Ja będę miał pełną swobodę. 
Za to wszechwładną wolą moją skrępuję twego wała i pod 
groźbą śmierci skurczę jego ambicje ... Będę miał dostęp 
do białej i do czarnej kobiety. Czarna kobieta będzie miała 
dostęp do ciebie - ale również i do mnie. Zakazuję tobie 
dostępu do białej kobiety. Biała kobieta będzie miała dostęp 
do mnie, Wszechmocnego Zarządcy, ale nie dam jej dostępu 
do ciebie, do ciebie Robolu Supersamcu. Gdy poddam twą 
męskość swojej woli, będę nad tobą panował. Trzon Ciała, 
penis, musi ulec woli Umysłu». 

To było doskonałe rozwiązanie, tyle tylko że nie działało. 
Jedynie ukrywało prawdę. Bo przecież nie można oddzielić 
penisa od Ciała! Nawet Umysł, Wszechwładny Zarządca, nie 
może tego zrobić! Może natomiast w napadzie szału, w dzikiej 
i nienawistnej złości na tę jedyną poważną wadę doskonałego 
planu, na ten klucz do doskonałej maszyny, pochwycić Ciało, 
powiesić je na najbliższym drzewie i zerwać jego dziwny owoc 
- wielkiego murzyiiskiego chuja - zapeklować go w słoju 
i zabrać do domu, dla pięknego blond kociaka, przeżuwając 
ze smakiem kłamstwo, że człowiek to Umysł nie Ciało". 

Lazarus skończył, lecz usta miał nadal otwarte. Dyszał 
ciężko jak po biegu. Eunuch z lewej strony gapił się gdzieś 
w przestrzeń, nie chcąc, by ktokolwiek natrafił na jego 
szalone spojrzenie. Nie mogłem zebrać myśli; dolałem kawy 
do filiżanki, podniosłem ją do ust, podmuchałem trochę 
w ciemny napar, żeby go nieco ostudzić, i znad krawędzi 
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naczynia spojrzałem na Niewiernego, który siedział z wy
krzywioną twarzą i przygryzał wydatną dolną wargę, jakby 
usiłując coś zapamiętać, a może rozgryźć lub pojąć. Wydawał 
się zakłopotany. Eunuch po mojej prawej stronie gapił się 
w talerz fasoli. 

Wówczas Niewierny podniósł wzrok i spojrzał mi w oczy. 
To było ciężkie, zranione spojrzenie. Widziałem w nim 
okropny ból. I poczułem obawę - nie tyle o Niewiernego, 
ile raczej o siebie, o moje pokolenie, moich współczesnych, 
bo wcale nie byłem pewien, czy wiem, czy wiemy, co robić, 
ani czy się dowiemy nim już będzie za późno i czy któregoś 
dnia uda się mnie, nam, uciec przed tym samym, głęboko 
zakorzenionym cierpieniem. W tamtej chwili wydało mi się 
- i byłem pewien, że podobna myśl przyszła do głowy moim 
współczesnym Eunuchom - że wszelki los, śmierć, komora 
gazowa, krzesło elektryczne, pluton egzekucyjny, heroina, 
samobójstwo - wszystko byłoby lepsze niż to straszne, 
okrutne cierpienie, z którym nauczył się żyć Niewierny. Czu
łem w kroczu gorące pulsowanie. Instynktownie, w odruchu 
paniki sięgnąłem w dół, niemal bojąc się, że brakuje mi wała, 
ale był i stał mi, więc go ścisnąłem i poczułem, że jest mocny, 
prężny, twardy. Kiedy tak go ścisnąłem, w ciele wezbrała 
moc. Czułem siłę i pewność, że tego dokonam, jeśli tylko nie 
sprzeniewierzę się prawu mojego wała. Niewierny uśmiech
nął się do mnie i byłem pewien, że czyta w moich myślach. 
Odetchnął głęboko, usadowił się w krześle i począł mówić 
niemal monotonnie zmęczonym głosem: 

„Byłem kiedyś z kobietą - gdzie tam, z suką! - co miała 
sierp jak Sugar John Robinson. W każdą sobotnią noc 
musiałem ją nokautować. Najpierw zaczynała się kłócić, 
a potem rzucała się na mnie, normalnie jak mężczyzna. 
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Co robić z taką suką, co nie może żyć z tobą bez walki? 
Nawet nie musiałem jej wkurzyć, żeby zaczęła bójkę. Ekspe
rymentowałem z nią. Próbowałem z nią wszystkich technik. 
Pewnego razu odmówiłem kłótni. Po prostu stałem i patrzy
łem, tak żeby wiedziała, że się na nią nie wściekam, jakbym 
mówił «Widzisz dziecinko, to od ciebie zależy. Ty sprawiasz, 
że się dzieje, co się dzieje». A ona ŁUP mnie w pysk. I wtedy 
pojąłem, że dla niej nie jestem mężczyzną, jeśli nie działam 
jak Ciało, jeśli nie używam siły. Nie oddałem jej. Byłem 
wściekły jak nigdy wcześniej ani potem. Chyba na moment 
wpadłem w ogóle w obłęd. Złapałem ją za rękę, błyskawicz
nie chwyciłem sprężynowiec - miał ostrze na jakie 6siem 
cali - otworzyłem go i kazałem jej siąść na sofie. Widziałem, 
że myśli, że już po niej. Oczy miała wielkie jak krowa 
i bała się nie na żarty. Wsadziłem jej nóż do ręki i kazałem 
trzymać. Potem położyłem się, objąłem ją i złożyłem jej 
głowę na podołku. Była wściekła. Groziła, że jak nie wstanę, 
przetnie mi tętnicę szyjną. Ale ja nie byłem wtedy sobą i nie 
zamierzałem wstawać. Wydawało mi się, że jeśli wstanę, 
nie będę już mógł żyć ani sekundy. Takie miałem poczucie, 
że jeśli wstanę i pozwolę jej odejść albo spróbuję wywinąć się 
spod noża, nie będę mógł żyć. Więc leżałem z tętnicą tuż pod 
jej ręką i nożem. No i zasnąłem. Z początku próbowała strą
cić mi głowę z kolan, potem dała spokój, potem zaczęła pła
kać. Czułem, jak jej ciałem wstrząsa łkanie. Ale ja miałem 
zamknięte oczy i spałem. Nie miałem żadnych snów ani nic. 
Spałem głębokim, spokojnym, słodkim snem. Jeszcze dziś 
pamiętam tę rozkosz. Nigdy w życiu tak błogo nie spałem. 
Kiedy się obudziłem, kołysała mi głowę na kolanach a jej 
twarz miała piękny i szlachetny wyraz, jakiego nigdy bym 
się u niej dawniej nie dopatrzył. Wtedy przypomniałem sobie 
o nożu i blady strach mnie obleciał. Skoczyłem na równe 
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nogi i rozejrzałem się wokół. Nóż rzuciła wcześniej na ziemię, 
zamknięty, ze złamanym ostrzem. Żołądek mi podszedł 
do gardła na myśl, jak wiele ryzykowałem. 

No w każdym razie, żyliśmy zgodnie jakiś miesiąc. W nasz 
związek wstąpiło nowe życie. Nie kłóciliśmy się przez ten 
czas ani razu, nie padło ani jedno ostre słowo. Nie było tej 
skały, tej stali (której w czarnuchach nie znoszę!). I o dziwo 
czułem się naturalnie, czułem, że do niczego się przy niej nie 
zmuszam. Jakbyśmy się doskonale zgrali w tańcu. A potem, 
któregoś dnia, jechaliśmy samochodem i nie zdążyłem w porę 
przeskoczyć na czerwonym świetle, i zatrzymał mnie ten 
gliniarz na motocyklu. 

«No co, chłopaczku - rzecze do mnie - kolorów nie 
odróżniasz?» Nie chciałem dostać mandatu, więc postano
wiłem się jakoś wykręcić. Wszedłem w rolę, uśmiechnąłem 
się szeroko i wyjaśniłem, że jest mi strasznie przykro, 
myślałem, że zdążę, ale mój gruchot słabo ciągnie. Nagadał 
mi ile wlezie, popłynął w długą mowę, jak to powinienem 
przestrzegać prawa i przepisów i co by to było, gdyby 
społeczeństwo ich nie przestrzegało. Ja rzucałem tylko «Tak, 
proszę pana», «Nie, proszę pana», aż w końcu kazał mi zmy
kać i zachowywać się grzecznie. Kiedy ruszyliśmy dalej, 
spojrzałem na moją kobietę, którą nagle całkiem odmieniło. 
Znikła słodycz ostatniego miesiąca, znów była skała i stal. 
Po powrocie do domu próbowała się ze mną pokłócić, ale nie 
odpowiadałem. Bez słowa spakowała wszystkie rzeczy i tyle 
ją widziałem. Wypięła się na mnie jak ta lala. Jeszcze nikt 
nigdy tak mnie nie puścił w trąbę. Załapała innego ogiera. 
Tłukli się po ulicach. On to lubił tak samo jak ona. Bardzo 
byli ze sobą szczęśliwi. A potem zabiła faceta. Zastrzeliła 
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go na ulicy jak psa - i wygrała sprawę w sądzie. Uznano, 
że zabójstwo usprawiedliwione. 

Wówczas suka zmieniła nazwisko i zajęła się zawodowo 
śpiewaniem. Osiągnęła prawdziwy sukces, we wszystkich 
gazetach i czasopismach pojawiało się jej imię i zdjęcie. 
Chodziłem kiedyś do nocnych klubów oglądać jej występy. 
Była wielka. Zarobiła fortunę. Po czym zgadnijcie, co zrobi
ła. Wyszła za mąż za białego! Facet był zerem, kloszardem, 
nic za nim nie przemawiało. Kiedy się z nią żenił, nie miał 
dolara przy duszy. Ona oddała mu wszystkie swoje pienią
dze. On wyczyścił jej konto. Kupił duży, wykwintny nocny 
lokal. A potem się z nią rozwiódł. Ona straciła głos {zaczęła 
się staczać coraz niżej. Zarobki zmalały do zera. W końcu 
zerwała z tym życiem i zaczęła śpiewać pieśni kościelne. 
Spirituals. Wstąpiła do kościoła, stała się bardzo religijna. 
Wszyscy mówili, że zakochała się w Jezusie, że znalazła 
w nim właściwego mężczyznę. No i teraz jest tam, w tym 
kościele. 

Od tamtej pory uważam, że małżeństwo z białym mężczyzną 
jest dla czarnej kobiety jak ostatni klejnot wieńczący koronę. 
To dla niej i jej siostrzyczek szczyt możliwości. Patrzcie, 
jak wiele czarnoskórych gwiazd poślubia białych mężczyzn. 
Wszystkie murzynki chciałyby być sławne, żeby wyjść 
za mąż za białych. Białas to chłopak ich marzeń. Kiedy się 
z tobą całują, to tak naprawdę nie z tobą. Pod powiekami 
widzą białego chłopaka. Słuchajcie, co w trawie piszczy ... 
Jezus Chrystus Niepokalany to duchowy narzeczony czarnej 
kobiety. Zanim zginiecie, jeszcze zdążycie zobaczyć, że pod
czas stosunku i w pierwszych spazmach orgazmu czarna 
kobieta wykrzykuje imię Jezusa. «0 Jezu, o Jezu, dochodzę!» 
woła do niego. I mocno was to zaboli. Jakby wam nóż wbito 
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w serce. Jakby wasza kobieta nagle podczas orgazmu wy
krzykiwała imię jakiegoś śliskiego typa z waszego bloku. 

Teraz chcę wam powiedzieć jedną rzecz, która się z tym bez
pośrednio wiąże. Nigdy jej, naturalnie, nie rozumiałem i nie 
sądzę, żebym kiedyś zrozumiał. Ale widziałem jak działa, 
a nuż wy, braciszkowie, potraficie ją pojąć, może się przyda 
i pomoże wam tego dokonać. U podłoża szaleństwa białych 
leży jakaś choroba i owa choroba sprawia, że postępują tak 
różnie. Jednakże postępowanie niektórych przeczy chyba 
wszystkiemu, co wiemy o białasach, i budzi zgorszenie czar
nych, którzy się z nim pierwszy raz zetkną ... Otóż niektórzy 
biali potrafią zapłacić wam za to, żebyście pieprzyli ich żony. 
Podchodzą do was i mówią «Może chciałbyś się popieprzyć 
z białaską?». «Co takiego?» - pytasz. «Jest super» -
zapewnia. «Jest w porządku. To moja żona. Potrzebuje czar
nego fiuta i tyle. Jest na musie. To dla niej jak lekarstwo czy 
drag. Musi dostać. Zapłacę. Wszystko uczciwie, bez żadnych 
numerów. Interesuje?» Ruszasz z nim, on cię prowadzi 
do domu. Idziecie we troje do sypialni. Jest typ gościa, co zo
stawia cię samego z żoną i mówi, żebyś ją dobrze ładował. 
Po wszystkim płaci i odwozi, gdzie zechcesz. Jest taki, co lubi 
podglądać przez dziurkę od klucza lub przez okno, albo leżeć 
pod łóżkiem i słuchać jak pod wami trzeszczy. Jeszcze inny 
masturbuje się stojąc za łóżkiem i gapiąc się, jak ją trzepiesz. 
Jest taki, co sam żre kobietę, kiedy ją skończysz trzepać. 
I taki, co sobie życzy, byś ją ładował przez chwilę, naoliwił, 
uruchomił motor i rozgrzał, a potem wskakuje na twoje 
miejsce i dalej już jadą sami". 

Nic mi nie przychodziło do głowy; nie wiedziałem, co mam 
powiedzieć. Rozeźlił mnie Niewierny, odrzucił mnie jego 
monolog i zapał do roztrząsania tych spraw. Myślami byłem 
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całkiem gdzie indziej i nie mogłem tego teraz oceniać. 
Siedziałem, smakując dziwne, kiełkujące we mnie uczucie. 
Nie wiem, kiedy odezwał się Eunuch po mojej lewej stronie, 
bo najpierw słyszałem tylko dźwięki, mgliste, bezładne 
dźwięki, potem dopiero zaczęły docierać do mnie słowa: 

„„.powyżej uszu, ty stary Lazarusie! Wszystko to jest 
pokrętne, wszystko parszywe i puste, bez ładu i składu, 
bez myśli i sedna". Eunuch wyzywająco wysunął dolną 
szczękę. 

„Wiem, wiem - rzekł Niewierny- a ty napalona głowo 
masz szansę wszystko zmienić. Każda głowa nabita mrzon
kami widzi przed sobą wielką szansę.„ Ale mimo wszystko 
musisz przyznać, że biały to kawał skurwiela. Obrobił nas 
czy nie? Dbał o swój interes? Dbał, dbał aż za dobrze i tak 
się rozochocił, że obrobił wszystkich - ze sobą samym 
włącznie. Czy to nie wstyd jak skurwysyn?" Niewierny 
wodził po nas wzrokiem. Nikt mu nie odpowiedział. Tylko 
na niego patrzyliśmy, na jego twarz, na oczy, na gładką 
czekoladową skórę. Wtedy wybuchnął śmiechem aż mu 
trzęsło się opasłe ciało. Śmiał się nie wiadomo z czego. Śmiał 
się w środku, ale twarz miał zbolałą, jakby go ten śmiech nie 
bawił. Kilkakrotnie próbował coś powiedzieć, lecz za każdym 
razem dawał za wygraną. W końcu wykrztusił„. „musicie 
to przyznać" i dopadł go kolejny atak chichotów i kwików. 

Kiedy mu przeszło, zabębnił w stół krótkimi, tłustymi 
palcami. „Miałem kiedyś dobrego przyjaciela" - rzekł. 

„Dorastaliśmy razem - gdzieś tam, nieważne gdzie. To był 
mój najlepszy przyjaciel, bliższy mi niż brat. Wiązał nas 
węzeł przyjaźni ciaśniejszy niż rybia cipa, wodoodporna 
zresztą. W dzieciństwie przysięgliśmy sobie braterstwo krwi 
jak indiańscy wojownicy. Tylko ja i on. Zawarliśmy pakt 
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o dozgonnej przyjaźni". Odpłynął myślami na chwilę. Czoło 
mu zrosiły maleńkie krople potu. „Ale coś się stało i. .. i „. 
wyjechałem ... Całe lata go nie widziałem, ani nic o nim nie 
słyszałem. Potem tam w końcu wróciłem. Musiałem raz 
jeszcze zobaczyć rodzinne miasto. Postanowiłem odwiedzić 
starego przyjaciela. Okazało się, że jest w zakładzie. W za
kładzie dla umysłowo chorych. Siedział w nim od tamtej 
pory - przez te wszystkie lata. Więc poszedłem do niego. 
Całkowicie się zmienił, byłbym go pewnie nie poznał, gdyby 
nie jego oczy. Tych jego oczu nigdy, nigdy nie mógłbym za
pomnieć. Takie oczy miał ponoć Jomo Kenyatta, ścianę nimi 
przenikał". Niewierny podniósł rękę i wskazał na Eunucha 
po lewej. „Mój przyjaciel miał jego oczy, tylko że znacznie 
bardziej, całkiem jak kolega tutaj" - powiedział. Przez 
moment na jego twarzy znać było zmieszanie i przestrach, 
ale zaraz je stłumił. Eunuch po lewej poruszył się w swoim 
krześle. 

„Ale mnie poznał, poznał mnie" - powiedział Niewierny. 
„Od razu wiedział, kim jestem. Nie musiał grzebać w pa
mięci, jak to się zdarza po latach. Kiedy go tylko wnieśli 
do rozmównicy, widziałem, że mnie poznaje, chociaż nie 
wymienił imienia. Usiedliśmy przy stoliku i wtedy on powie
dział: «Och, już myślałem, że nigdy tutaj nie dotrzesz! Teraz 
możemy rozpocząć nasze wielkie dzieło! Zmienimy całą 
dumną Europę w międzynarodowy burdel. Mężczyźni z całe
go świata będą do niego pielgrzymować i zapładniać jałową 
ludzką glebę żyznym i różnorodnym nasieniem!». Nic mu 
nie odpowiedziałem, nie potrafiłem mu nic powiedzieć. Tylko 
słuchałem. Mówił i mówił. Budził we mnie wspomnienia 
coraz dalsze i dalsze. Potem musiałem już iść. Obiecałem, 
że przyjdę nazajutrz. Wyprowadzili go. Więcej nie przy
szedłem. Już kiedy mu obiecywałem, wiedziałem, że nigdy, 
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przenigdy nie wrócę". Niewierny przerwał, przełknął ślinę. 
Zmagał się z samym sobą, starając się zapanować nad 
czymś potężnym, gwałtownym. Czuło się straszną siłę jego 
wewnętrznej męczarni. „ Tak, zmarł dwa tygodnie później 
- od ran sobie zadanych, od tłuczenia głową w szczerby 
betonowego parkanu". 

Przez wiele minut nikt z nas się nie odezwał. Każdy zapadł 
we własne myśli. W końcu Eunuch po lewej powiedział 
zimnym, lodowatym tonem: 

„Zabiłeś go, podły Lazarusie. Zamordowałeś. Zdradziłeś!" 

Niewierny zrobił gest jakby chciał odpowiedzieć, aie-"zanie
chał zamiaru. Eunuch po lewej rzekł do niego: 

„Cały twój problem w tym, stary, że nie możesz znieść wido
ku pańskiej krwi". 

Niewierny spojrzał zdziwiony. „Świat - powiedział wolno 
- nie może znieść kolejnego przelewu krwi". 

„Świat cierpi na hemofilię" - odpalił Eunuch. „Spójrz 
na niego! Czy świat przestał się kiedy wykrwawiać? Nie, ni
gdy, ani na chwilę; w tym momencie również gdzieś krwawi. 
Właśnie teraz, gdy tu siedzimy i gadamy, ktoś gdzieś uważnie 
w kogoś mierzy, w jakiegoś wroga. Ktoś wbija nóż, w jakie
goś wroga. Ktoś rzuca granat, w jakiegoś wroga. W Afryce, 
Azji, Europie, Ameryce Południowej i tutaj, w starych 
poczciwych Stanach leje się krew. Włącz radio czy telewizję, 
zaraz usłyszysz o krwi, o liczbie zabitych i rannych. Weź 
gazetę albo czasopismo - też ociekają krwią. Krew płynie 
z ekranu telewizora. Więc czemu tak się wzdragasz, gdy 
o niej mowa?" 
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„Tak, cały świat krwawi - rzekł Niewierny - i to krwawi 
śmiertelnie. Jak długo jeszcze wytrzyma?" Wzdrygnął się 
na własne pytanie. 

„Krew jest smarem" - rzekł Eunuch po lewej. „Toruje 
drogę i pozwala się ludziom wyślizgnąć z najgorszych tara
patów. Człowieku, nie majstruj w potrzasku, tylko wysadź go 
w powietrze!" 

„Spragniony jesteś krwi" - powiedział Niewierny wprost 
do Eunucha po lewej. „Ale tak się nie da!". 

„ Tak" - odpowiedział Eunuch. „Spragniony jestem krwi 
- krwi białego człowieka. A kiedy piję, chcę pić do dna, 
bo mam wielkie pragnienie. Chcę pić za każdego czarnego 
mężczyznę, każdą czarną kobietę, każde czarne dziecko 
wywleczone na rzeź z afrykańskiego lądu, za rozpaczliwe 
cierpienia wszystkich moich braci i sióstr w zgniłych 
ładowniach przeklętych statków - za twojego przyjaciela, 
który roztrzaskał sobie łeb w wariatkowie - chcę pić krew 
białego za każdą cząstkę moich pobratymców, których zdła
wił i zniszczył na Karaibach, za wszystkie dusze czarnego 
ludu męczonego na cuchnących polach Starego Południa 
i za każdego zarżniętego i zlinczowanego w błotach Nowego 
Południa - i na północy, na wschodzie i na zachodzie 
piekieł Ameryki Północnej! Tylko krew białego człowieka 
może mnie oczyścić z cierpienia. Wzdragasz się przed jej 
przelewem, stary Lazarusie, ale mówię ci, że nadejdzie dzień, 
kiedy pójdę na legislatywę stanu Missisipi z karabinem 
maszynowym i pełną kieszenią granatów. Ponieważ wtedy 
zginę, na pewno będę też zabijał". 

„Nie" - powiedział Niewierny. „Nie. Więcej rozlanej 
krwi tylko doda zbrodni do zbrodni. Nie!" Wstał nagle 
od stołu i patrzył na każdego z nas błagalnym wzrokiem, 
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jak przestępca patrzy na sędziego, wi.edząc, że zaraz go pośle 
do komory śmierci. Westchnął głęboko, tak jak wcześniej, 
i zapadł się w ramiona. „Krew na krwi, zbrodnia na zbrodni, 
krwawa cegła na krwawej cegle nowej szalonej Wieży Babel, 
która także runie ... Krew nie może zwyciężyć". Po czym 
odwrócił się i niepewnym krokiem odszedł powoli od stołu. 

Patrzyliśmy za nim. Zatrzymał się i spojrzał na nas ni to 
w oczekiwaniu, ni to w nadziei, że jeszcze przywołamy go 
z powrotem. Potem odwrócił się i zniknął nam z oczu, znik
nął z naszego życia. 

Fragment Eldridge Cleaver, Soul on lee, 
przekł. Edyta Kubikowska 
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o STĄRZENIU SIĘ. 
PODNIESC NA SIEBIE RĘKĘ 

JEAN AMER\' 

Dla A zatem, który uważa, że wiele wie o śmierci i umieraniu, obecność 
śmierci w życiu to coraz bardziej wiadomy starzejącemu się powolny wzrost 
zachmurzenia: sprowadza on je do lęku przed zawężeniem i uduszeniem się . 

Przyznajmy beznadziejnie tęskniącemu do wydobycia się z grożących ograni
czeń, że z brakiem oddechu rzecz się ma szczególnie, wskutek czego wszelki 
namysł obraca się w absurd, mianowicie w antymyślenie śmierci. Nie trzeba 
być lekarzem ani pacjentem, by wiedzieć, że ograniczenie możliwości oddy
chania zawsze rodzi żądzę oddychania pełną piersią, a nie pozór wyzwolenia 
przez śmierć. Takie zbawienie nie istnieje. Cierpiącego można zawsze 
uwolnić od jego cierpienia w wolne od niego życie, w ukojenie uwolnionego 
od udręki ja, ale nie uwolnić od tego ja. Dopiero wtedy, gdy, jak na przykład 
w przypadku raka z metastazą kostną człowiek nie czuje już bólu, lecz jako 
fizyczna i psychiczna całość jest bólem, może pojawić się absurdalne pragnie
nie negacji, anty-ja nicości. Jednak nawet w tej skrajnej, przez własne ciało 
zadawanej choremu torturze cierpiący, choćby namówił lekarza, by zakończył 
strzykawką cały ten zgiełk, będzie w końcowej chwili pragnął oddechu. 

Wydaje się więc, że wbrew całemu logicznemu bezsensowi strach przed 
umieraniem, który daje się skonkretyzować jako brak powietrza, ostatecznie 
jest mimo wszystko strachem przed śmiercią, to znaczy okazuje się, że myśląc 
o umieraniu , nie możemy zatrzymać się na żywotności ostatniego procesu, 
lecz jesteśmy stale odsyłani do myślenia o śmierci w jego niemożliwości, 
to zaś po części dlatego, że umieranie dopiero od strony śmierci staje się 
umieraniem, a po części - i tu pomaga nam doświadczenie A lub czyjekol
wiek braku oddechu - z tej racji, że cierpiący nigdy nie chce ostatniego, 
.,wyzwalającego" tchnienia. Lęk przed umieraniem lub uduszeniem się staje 
się strachem przed śmiercią, która przecież zgodnie ze starożytną mądrością 
nie może nas obchodzić. I teraz łatwo wykonać następny krok \V badaniu 
niepoznawalnego - może zbyt łatwo, dlatego lepiej, by to, co się chce 
chlubić rolą odpowiedzi, wystąpiło w formie pytania. Czy nie da się uzasad
nić, że nie tylko strach przed umieraniem, lecz wszelki w ogóle strach daje 
się sprowadzić do strachu przed śmiercią? Nie powinno się nic wykreślać 
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z roszczących sobie prawo do obowiązywania wywodów A, zgodnie z którymi 
niezbędne jest odróżnienie z jednej strony terroru, a z drugiej horroru i angor 
oraz śmierci, która przychodzi z zewnątrz jako coś obcego, od cięższej, 
która - mówiąc metaforycznie - narasta w nas z najgorszą ze wszystkiego 
intymnością. Pewne jest jednak, że w znoju horror i terror znów się połączą 
w strach przed śmiercią - i można postawić, choć nie odpowiedzieć zbiorczo, 
pytanie o sprowadzalność wszelkiej postaci lęku do obawy o uduszenie się 
i do strachu przed śmiercią. Kiedy jesteśmy u lekarza, uspokaja nas, gdy 
uznaje on trapiące nas bóle za nieszkodliwe. Silne i w ogóle bolesne cierpienia 
reumatyczne, o których jednak wiadomo, że nie prowadzą do śmierci, pa-
cjent zniesie lepiej niż zrazu bezbolesne, ale niebezpieczne dla życia choroby 
układu krążenia lub choroby krwi. W swojej niezrównanej pod względem bo
gactwa myślowego książce Wohlbefinden und Missibefinden niemiecki lekarz 
i fenomenolog Herbert Pltigge opowiada nam o tak zwanym „dyna~icznym" 
czterdziestopięcioletnim przemysłowcu, który odwiedził lekarza z powodu, 
jak mu się wydawało, bólów reumatycznych pod lewą łopatką, tłumacząc się 
gęsto, że z powodu takiego drobiazgu trudzi profesora. Gdy jednak badanie 
wykazało, że nie chodzi wcale o reumatyzm, lecz o jednoznaczne objawy 
angina pectoris, a lekarz podał pacjentowi wynik diagnozy, w tym ostatnim 
zaszła znamienna zmiana. Chociaż mężczyzna nie cierpiał fizycznie bardziej 
niż wcześniej, stracił energię i dynamikę. „Dwa tygodnie później wyglądał 
starzej", pisze Herbert Pltigge, „zachowywał się powściągliwie, stracił dyna
mikę. Żyje teraz oszczędnie, rzucił palenie, wozi go szofer. «Zważa» na swoje 
serce i jest zdeprymowany". Odczuwa, można by uzupełnić, strach, strach 
przed umieraniem, strach przed śmiercią, strach przed nabraniem tchu, które 
będzie jego ostatnim. „L'angoisse diffuse, !'angoisse ultime, enfin, s'appelle la 
mort", pisze Vladimir Jankelevitch. Każdy strach jest strachem przed śmiercią, 
każda opieka ma nas strzec od śmierci, to, co „robimy dla swojego zdrowia", 
nastawia się obronnie przeciw śmierci. Całe nasze życie upływa nam na absur
dalnych wysiłkach umknięcia przed nieuniknionym: im bardziej „umieran1y", 
im bliżej nam do ostatniego tchnienia, tym rozpaczliwiej walczymy z czymś, 
z czym rozumnie byłoby się pogodzić. Rozumnie? Znajdujemy się na terenie, 
na którym nie działa żaden rozum, bo chodzi przecież o śmierć, absolutny 
anty-rozum. Pogodzić się: oznacza to uznanie śmierci. To zaś znów oznacza
łoby natychmiastowe odrzucenie życia. Ani jedno, ani drugie nie jest możliwe. 
Każde odrzucenie musi nam zapewniać choćby najskromniejszą alternatywę. 
Śmierć w jej zupełnej obcości i niepojętości nie jest jednak żadną alternatywą. 
Jest czymś błędnym, bo nie potrafimy jej pomyśleć, i czymś prawdziwym, 
bo tylko jej jesteśmy całkowicie pewni. W obliczu nieprzenikliwości 
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przeciwstawionego nam i nam przypisanego Nie ulegamy unicestwieniu, 
zanim jeszcze staniemy się owym Nie. 

Jak się zachowujemy? Mruczymy maniacką litanię? Zawieramy pokój 
z wszechogarniającą negatywnością? Uciekamy przed śmiercią w śmierć? 
Żyjemy nadal, jakbyśmy nie byli jej już przyrzeczeni? 

W jednostkowo-psychologicznych przypadkach odpowiedzi na takie pytania 
muszą być rozmaite. Znamy „beztroskich" aż po późne lata i starość. Ktoś 
taki żyje, a przynajmniej tak się wydaje i tak on zapewnia, w równowadze, 
umieranie i śmierć go nie obchodzą. Są inni, nazywani niezrównoważonymi, 
którzy uciekają przed śmiercią w śmierć i wyobrażają sobie chyba, że samo
bójstwo, akt, który ich brak wolności nieodwołalnie przypieczętuje, będzie 
wzmocnieniem ich wolności. Możliwe, że postąpiłby tak Nietzsche, gdyby nie 
popadł wcześniej w chorobę psychiczną, pisał bowiem: „Jeno że jest to śmierć 
najnikczemniejsza, śmierć niewolna, śmierć w niewłaściwej chwili, śmierć 
tchórzliwa. Należałoby, z miłości do życia - pragnąć innej śmierci, wolnej, 
świadomej, przewidzianej, od przypadku niezależnej" {przeł. S. Wyrzykow
ski]. Błazeńskie opowiadanie o samobójstwie. 

Opowiada się nam o dzielnych, którzy spokojnie patrzą śmierci w oczy (tak 
jakby je miała, jakby było tu coś do oglądania) i umierają stojąc, wbrew 
geotropizmowi, grawitacji starzenia się, która ciągnie ich ku ziemi. Donosi się 
o pogodnych, którzy w starczym wieku wychodzą kresowi naprzeciw, o wpa
dających w panikę, którzy podnoszą lament, gdy tylko dotrą do nich pierwsze 
zapowiedzi końca, i którzy nie zaprzestają larum, aż w końcu kochający ich, 
pełni zniecierpliwienia odwracają się od nich i oddychają z ulgą, gdy wresz
cie śmierć wyzwala - nie tyle lamentującego, co ich. Niezależnie jednak 
od wszelkich indywidualnych swoistości istnieje chyba - i w tym miejscu 
opuszczamy obszar psychologii - pewna fundamentalnie jednakowa postawa 
wobec śmierci i umierania uwarunkowana przez jednakowość zasadniczego 
losu i pozwalająca odnaleźć się nawzajem na zasadzie równości dzielnemu 
i tchórzowi, krzepkiemu i schorowanemu, pogodnie akceptującemu siebie 
i niezrównoważonemu neurotykowi. 

Wszyscy oni, starzejąc się, zawierają kompromis ze śmiercią. Nie pokój, tylko 
kompromis ~ mętny, jakkolwiek źle by to brzmiało. Nie uczą się przy tym 
umierania. Nie można się go nauczyć intymnie. Intymność ta bowiem polega 
właśnie na rozpoznaniu niewyuczalności, na redukcji „przeczuwania" do stra
chu, na nieznośnym uczuciu zawężenia, na absolutnym przerażeniu perspek
tywą ostatniego tchnienia. Mętny kompromis polega na trudno kształtującej 
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się, zależnie od przypadku mniej lub bardziej zakłóconej, zawsze jednak 
obecnej nawet u neurotycznego hipochondryka równowagi strachu i ufności, 
buntu i rezygnacji , odmowy i akceptacji. Starzejący się dla którego umieranie 
z powszechnej i obiektywnej staje się osobistą sprawą, usiłuje zneutralizować 
widoczną dla siebie na podstawie statystyki i danych medycznych bliskość 
krytycznego momentu za pomocą z dnia na dzień coraz bardziej i1rncjonalnej, 
nieufającej sobie samej ufności. Każde odroczenie - po zawale, ciężkiej 
chorobie, ryzykownej operacji - jest dlań jak odwołanie do sądu , który 
mógłby go uniewinnić. Złudzenie: występuje tu istotnie odroczenie, a nie 
uchylenie, i sędziowie w ogóle nie myślą o kasacji. Nie przeszkadza to jednak 
starzejącemu się tworzyć sobie złudnego obrazu, o którym wie, że jest złudny. 
W Finlandii podobno odmawia się modlitwę wieczorną ze słowami: „Panie, 
jestem gotów pójść za Tobą, jeśli mnie wezwiesz, ale nie tej nocy". Kto wie, 
że zbliża się do śmierci, zachowuje się wśród tej chwiejnej równowjlgi jak 
ów modlący się. Chce już umrzeć (nie chce, wie tylko, że musi, i dlatego 
mówi, że się przygotowuje), ale nie dzisiejszej nocy, nie w tej godzinie. 
Każda noc jest dzisiejszą nocą, a każda godzina tą godziną i za każdym 
razem człowiek ów odwołuje się od wyroku. Życie z umieraniem nie oznacza 
poznawania własnej skończoności. Nie oznacza też przywykania do bezsensu 
nicości. Przywykanie jest tylko pewnym ćwiczeniem w daremnym i błędnym 
oczekiwaniu, w samooszustwie, którego jest się ofiarą, gdy się nią nie jest, 
bo w końcu się przecież wie, że kiedyś, i to wkrótce, wyrok nabierze prawo
mocności i zostanie wykonany. 

Stworzenie równowagi ułatwia zdumiewająca umiejętność adaptacji starzeją
cego się do wymaganego przez dane okoliczności poczucia czasu. Jak powie
dzieliśmy w innym miejscu, starzejący się nabiera coraz bardziej charakteru 
czasu we wspomnieniu, gdyż świat i przestrzeń umykają mu. Powiedzieliśmy 
też, że nie należy mówić o czasie skierowanym w przyszłość, gdyż śmierć. 
negacja wszelkiej ewentualności, jest celem oczekiwania, a tym samym znosi 
sens pojęcia przyszłości. Nie rezygnujemy z tego poglądu. Jesteśmy jednak 
zmuszeni jeśli nie wprowadzić ponownie wymiar przyszłości tracący sens 
dla starzejącego się, to w każdym razie zastąpić ją czymś nowym, innym. 
Przyszłość, coś do nas przychodzącego, powiedzieliśmy, jest przestrzenią 
w rzeczywistości rzeczy przeżytych; starzejący się traci tę pierwszą wraz 
z przestrzenią. W zamian wprowadza poczucie niewyraźnej, ale zdecydowa
nie nieuporządkowanej indyferencji temporalnej, która nie wyklucza jego 
strachu, przeciwnie, obejmuje go, czyni mu go jednak znośnym. Spogląda 
wstecz w przeszłość ruchomych kulis lat i etapów życia, które w procesie 
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wspominania nieprzerwanie zmieniają swoje główne wartości. Zawsze jednak 
określony okres rzeczy minionych wydaje mu się znikomy, gdy tymczasem 
tego samego okresu w niejasnej i wątpliwej przyszłości nawet nie potrafi 
przejrzeć. Właśnie dlatego, że musi się spodziewać, iż będzie żył jeszcze 
tylko ileś lat, liczy niejako na dobrego Pana Boga, że rozciągnie on ten okres 
w nieskończoność. Przed czterema laty był w pewnym mieście na wakacjach: 
było to wczoraj. Za rok go nie będzie: jakże długo trwa jednak rok! Rozciąga
nie tracącego gęstość pozostałego czasu należy do procesu równowagi 
i przywykania, podobnie jak złudne odwołanie od wyroku. Nadzieja? Tym 
pojęciem wdalibyśmy się w teologię, w jakieś transcendentne myślenie, które, 
jak to wyraża Gabriel Marcel, postrzega „nadzieję" jako materiał, „z którego 
składa się nasza dusza". Pominiemy taką dobroduszność. Gdy starzejący się 
zawiera swój mętny kompromis, działa jako owoc strachu, który musi wystą
pić w nim przeciw niemu. 

Jako twór negacji, która nie zawiera żadnej dialektycznie opisywalnej 
pozytywności, wymyka się z nieczystym sumieniem Nie, które nieustannie 
na nowo go chwyta. Bawi się ze śmiercią w chowanego nawet wtedy, gdy 
usiłuje się w nią zaangażować. Panu Thibault, nękanemu boleściami wskutek 
ataków uremii, syn robi zastrzyk. „Czuje swoistą ulgę", pisze twórca tej 
postaci Roger Martin du Gard, „potrzebę spokoju, która była wspaniała, bo nie 
towarzyszyło jej znużenie. Nie przestawał myśleć o jego śmierci, ale teraz, 
gdy pod wpływem zastrzyku przestał w nią wierzyć, mówienie o tym stało się 
dlań możliwe, a nawet przyjemne". Każdy starzejący się, nawet gdy czuje się 
jeszcze zdrowo i krzepko, jest panem Thjbault. Przyjmuje swoją śmierć jako 
zdarzenie obiektywne, gdy nie zagraża mu ona bezpośrednio, jakby mówił: 
oczywiście, że umrę, ale to jeszcze kawał czasu, co brzmi jak wizja nieprzej
rzanego, niewyobrażalnie długiego okresu. Buntuje się, bez nadziei, gdy 
rzeczywiście wie, że stoi w obliczu kresu i śmierć w jej nicości pozostaje mu 
jako jego ostatnia i jedyna własność. „Jeszcze chwilę, panie kacie", poprosiła 
na szafocie comtesse Dubarry. Te słowa mają taki sam sens jak fińska mo
dlitwa, stanowią wyraz tej samej tragicznej pomyłki, że odroczenie oznacza 
uchylenie i że następna chwila może nie być tak radykalnie nieodwołalna 
jak obecna. Krótki odcinek czasu od jednej chwili do drugiej, gdy jeszcze 
zapewnia się łaskę odroczenia, ma w sobie tę samą nieskończoność, co rok lub 
dekada, których człowiek się dla siebie spodziewa. 

Starzejący się żyje w zakłamanym kompromisie z nieuchronnością swojej 
kondycji, którą sobie uświadomił, gdy po raz pierwszy przy jakiejś n-tej 
okazji poczuł, że się starzeje. Dlatego nie jest godnym pogardy kłamcą, 
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a mauvaise fai nie jest złą wiarą pospolitego oszusta. Nieprawda, której uległ, 
mętny kompromis, który przyjął, to przecież tylko wymuszony przez absurd 
jego podstawowego ukonstytuowania psychiczny odpowiednik tej właśnie 
konstytucji: im głębszym cieniem kładzie się na nim owo coś fałszywego lub 
może lepiej: zafałszowującego śmierć, tym bardziej fałszywe staje się jego 
życie . Im bardziej zbliża się do niego Nie, tym pokrętniejsze i mniej szczere 
staje się jego Tak. Gdy coraz ciaśniej otacza go pierścień zawężenia, angor, 
on coraz bardziej bez perspektyw i dlatego coraz rozpaczliwiej i niepraw
dziwiej tęskni do ekspansji i przestworu. Mówi chwili: trwaj! i wie, że nie 
jest ona piękna i że nie zostanie przy nim. Gra wiele ról - dzielnego, nadal 
jeszcze zaangażowanego, neurotyka w stanie paniki, dumnego buntownika 
- ale żadnej nie potrafi wiarygodnie zaprezentować, gdyż niewiarygodność 
i nieprezentowalność są wpisane we wszystkie teksty. Przemyśliwuje śmierć 
i umieranie osobno i znów razem, oddziela śmierć wskutek mordu .od powoli 
rosnącego w nim intymnego wroga, rozważa lęk i czas dany na złudną pocie
chę. Wszystko daremnie . Bezsens śmierci neguje wszystko, co starzejący się 
wymyśli, ale zmusza go zarazem do dalszego myślenia. Troski do rozważenia 
są niewyraźnym odbiciem troski o śmierć, nikt nie może wieść życia z tymi 
pierwszymi, a tę drugą pominąć. Ktoś myśli o swojej grypie, o swoich 
długach, o niewiernej kochance. I miałby nie myśleć o śmierci, skoro grypę 
można wyleczyć, dług zwrócić, niewierną kobietę zastąpić inną, a ze śmiercią, 
która wszystko kończy, nie można nic począć? A tkwi po szyję, po uszy 
w myślach o śmierci, którymi nie zyska sobie literackich laurów. Nie trzeba 
mu przeszkadzać. Jest A, starzejącym się człowiekiem, więc nie zależy mu 
na godnościach . 

„Kto nie chce umrzeć młodo, musi się zestarzeć" to jeden z tych banałów, 
w których bezsens, głęboki sens i jasny sens tworzą zgodną całość. Nikt nie 
chce umrzeć młodo, nikt nie chce się zestarzeć - mamy tu komplementarny 
banał, który jednak poszerza się o otchłanny wymiar uznanej nieuznawalności 
naszego jestestwa bytującego w autodestrukcji. Starzenie się, za pośrednic
twem którego przedstawia się Nie naszej egzystencji i nam się uwidacznia, 
to opustoszały region życia, pozbawiony jakiejkolwiek rozumnej pociechy; 
nie należy mieć żadnych złudzeń. Starzenie się czyni z nas bezświatowy 
wewnętrzny sens czystego czasu. Jako starzejący się stajemy się obcy 
naszemu ciału i zarazem bliżsi niż kiedykolwiek jego bezwładnej masie. 
Gdy przekraczamy szczytowy punkt życia, społeczeństwo zabrania nam 
rozwoju, a kultura staje się ciężarem, którego już nie rozumiemy, i to raczej 
ona daje nam do zrozumienia, że nasze miejsce jako starego żużlu ducha jest 
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na hałdach epoki. I wreszcie, podczas starzenia się musimy żyć z umieraniem, 
skandaliczny wymóg, niesłychane upokorzenie, które przyjmujemy nie 
w pokorze, lecz jako upokorzeni. Wszelkie objawy tej nieuleczalnej choroby 
dają się sprowadzić do niepojmowalnego działania wirusa śmierci, z którym 
przychodzimy na świat. W naszej młodości nie był aktywny. Wiedzieliśmy 
wprawdzie o nim, ale nie dbaliśmy o to. Wraz ze starzeniem się wychodzi on 
z ukrycia. Jest naszą sprawą, naszą jedyną sprawą, nawet jeśli jest niczym, 
a jeszcze lepiej jest maniacką litanią, gadaniną o poezji śmierci, najwstrętniej
szym kiczem wieczornej idylli . „Niech płonie starość , kiedy dzień się chyli", 
powiada Dylan Thomas. 

Czy A coś zrobił, by naruszyć równowagę, zerwać kompromis, zniszczyć 
obrazek rodzajowy, odpędzić pociechę? Ma nadzieję, że tak. Dni kurczą się 
i wysychają, poczuł więc pragnienie, by powiedzieć prawdę. 

Fragment Jean Amery, O starzeniu się. Podnieść na siebie rękę, 
przeł. Bogdan Baran, Czytelnik, Warszawa 2007 
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bardzo barbarzyńskie, żeby ucichł hałas na tym świecie. To jest jak dziura bez 
dna. Wylatuje wszystko co wchodzi. Nic tej dziury nie zapełni. Trzeba nam 
zagłady nad zagładami. 

Podrzyna gardło Bassaniowi. 
Zbiera krew do szklanki. 
Wypijają. 

Rozbiera się. 
Obcina sobie włosy. 
Zaczyna tmiczyć. 

PORCJA/ JESSICA 

To tylko blady odblask tego, co będzie, kiedy pojawi się Bóg, którego przyzy
wam. On już przychodzi. Nie trzeba płakać. Słońce wpada do ropy;1To miała 
być komedia. Rasistowska. Pociągi czekają. Wenecja to gówno. Europa 
to gówno. Tam się dobrze jada. Kulturalnie spędza się czas. Wykwintna 
kuchnia i opera, piękne dekoracje, wytworne hotele i zamki. Krew turystów 
przesyconych krwią zwierząt, przesyconych krwią historii. 

To jest czas składania ofiary, tato. Jedz mięso tych, którzy kazali ci cierpieć. 
Upieczone. Usmażone. Twoja pamięć. Ciało i krew. Jedz, pij. 

Zmusza go, żeby przełknął mięso. 
Zmusza go, żeby napił się krwi. 

Bóg porusza się w tobie. Smakuje mu moja ofiara. 

Rozpina ubranie Antonia. 

PORCJA I JESSICA 

Tato, połączysz się ze swoim katem, a ty, kacie, połączysz się ze swoją ofiarą. 
Zaiste wzniosła gra luster, bo byłeś przecież katem swego kata, a ty, kacie, 
ofiarą swojej ofiary. Mówią, że Bóg będąc dzieckiem przeglądał się w lustrze 
i nie ujrzał w nim swego odbicia, tylko odbicie świata. Jesteście więc lustrem. 
Nie pozostaje nic innego jak zakończyć waszą kopulację orgazmem. Sperma 
jako pole walki. 

Brandzluje Antonia. 
Prowadzi go ku rozkoszy. 
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Gdy czi!je, że jest bliski orgazmu, 
Ucina mu członek. 
Ściska go w ręku. 

PORCJA I JESSICA 

Jest przepełniony nasieniem. Widzisz? To dla ciebie, dla ciebie. 

Przywiązuje członek Antonia do swoich lędźwi. 
Zbliża się do c~jca. 
Chwyta za nóż. 
Kroi ciało ojca od pępka po krtwi i wpycha sztywny jesz.cze członek do rany. 
Spółkuje z ojcem. 

PORCJA/ JESSICA 

Znienawidzony w znienawidzonym. Co za rozkosz! 
Doznaje orgazmu. 
Krzyczy z rozkoszy. 
Pada na ziemię. 
Mężczyźni nie żyją. 
Roznieca ogieri. 
Wszystko wokół płonie. 
Z płomieni wylania się Dionizos, który zaczyna twiczyć. 

Wszystko skąpane jest w radości. 
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RAMIĘ DESDEMONY 
WAJDI MOUAWAD 

Przekład Maryna Ochab 

Desdemona sama w swoim pokoju. 
Po którym kręci się pies. 

DESDEMONA 

Miłość kroczy nad przepaścią. Żadnej przyjaznej ręki. Klęska. Piec, w którym 
płoną litery alfabetu. Mam tylko popiół, żeby układać słowa. Mówię do ciebie 
słowami utkanymi z pyłu. Tęsknota za utraconym alfabetem. Ty jesteś psem. 
Nie masz się czego bać. Nik't nie może wytępić szczekania. Mężcz/zna i ko
bieta wędrowali drogami. „Jesteśmy rzeką jesteśmy niebem jesteśmy ogniem 
jesteśmy królem i królową" - wołali. Powiedzieli to i tym się stali. Nie drżyj. 
Próba dobiega końca. Wiem, co widzę. Wkrótce już go nie będę widziała. 
On nadal będzie istnieć. Coraz więcej pustyni, coraz mniej ogrodu. 

Będąc dzieckiem miałam też ramiona. Ramię dziewczynki. Nie bardzo szero
kie, ale jednak ramię. Dlaczego to ramię łamie mi serce w chwili, gdy nastę
puje potop, żal tego ramienia. Oczy koloru deszczu. Chodź. Łóżko gotowe. 
Wślizgniemy się w jego wąwóz. Niczego dla ciebie nie poświęciłam, OteUo. 
Jestem lekka. Rzucam ptakom uczucia, jakich doznaję. Jesteśmy dla siebie 
wygnaniem. Przyszedłeś, obcy w moim mieście, i przyjąłeś mnie do swojego 
domu. Chodzić pośród odpadków świata. To dobra droga, mówiłeś. A czy aby 
wiesz, co może być drogą? Którędy którędy którędy którędy którędy którędy 
którędy którędy? Zawsze chciałam płakać. Zawsze chciałam być w twoich 
łzach. Zawsze chciałam być wzruszona. Jak myślisz, po co był ten wszystek 
deszcz wszystek wiatr wszystkie burze? Czy słyszysz ten nieprawdopodobny 
dźwięk pianina? A znasz szloch wulkanów? A znasz obierzyny gwiazd? 
Czy wiesz, jak łamią się zęby w dziąsłach wrażliwości? Czy znasz ten świat, 
co spuszcza z tonu? Niewinność zawsze umiera, Otello! Powiedziałeś: „demo
ny" i wszystko zgasło. Myślisz, że to słowo ulatnia się z pamięci? 

W moim pustym brzuchu zawsze będzie pustka. Kiedy mnie już nie będzie, 
zostanie pustka w brzuchu. Pusty okręt żeglujący na oślep fala za falą ku życiu 
bez życia bez głosu. Wkraczam na zawsze w wodę, po której dryfujesz. 
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Powolna przemiana wielkości. Drżysz? Nie drżyj. Pozwól ciału dygotać. 
Niech dygocze. Będę ściskać w dłoni miłość, jaką do ciebie żywię. Za bardzo 
cię kochałam, żeby nie patrzeć ci w oczy w chwili śmierci tak, jak patrzyłam 
na ciebie w ekstazie w chwili miłości. Nie upokorzyłam cię. Tyś mnie nie 
upokorzył. Twarzą w twarz. Staliśmy się królem i królową, jakeśmy ogłosili. 
Żywy alfabet naszych języków. Litera do litery. Okradasz mnie. Ogałacasz 
mnie z sukni. Zabijesz tylko materiał. 

Kochać to kochać bardziej. 

Teraźniejszość przejmuje zimnem. Czas się zagina. Widzę epoki, które nie 
są nasze. Nacieranie spirytusem popękanych marzeń. Chichoczemy. Biegnie
my. Upadek. Będą igrać płcią swoich rodziców. Włożą ją do ust. Kościec 
miłości. Złom miłości. Będą handlować jej szczątkami. Kawałek po kawałku. 
Bigtits. Handjob. Blowjob. Cum swallow. Cumshots. Facial. Teen. Ass. Doggy. 
Anal. Bigcock. Bimba. Amator. Orgie. Fistfucking. Titfucking. Powiedzą: 
„Otello zabił Desdemonę". Ciche osuwanie się lodowca. Chciałabym, żeby 
moja głowa opadała tak, jak opada u noworodka. Biegniemy i podtrzymujemy 
mu ją. On nie mówi ani słowa, głaszczemy go. Pocieszamy go. Nie mam już 
słów, a jednak nikt nie nadbiega. Sam sobie znajdź pociechę. Mały złamany 
obojczyk. Ty, psie, chodzisz na czterech łapach. Pokazujesz język. Merdasz 
ogonem. Nastawiasz uszy. Ja stoję, ale nie mam nóg. Muszę jednak wytrzy
mać. Zapora. Wyrwać strach z brzucha. On przyjdzie. Przychodzi. Otello! 
Mężczyzna! Mężczyzna! Będzie mówił słowa. A ja będę musiała obierać 
je jedno po drugim, rozebrać je litera za literą. Nie pozwolić, aby którekolwiek 
przeniknęło do mojej duszy. Oddać się śmierci jak miłości, bo wszystko. 
co przychodzi od niego. śmierć czy miłość, ma być przyjęte bez reszty. Miłość 
kroczy nad przepaścią. Ja runę w dół, ale miłość wyjdzie cało. Żeby potem 
nie mówiono, że Desdemona zdradziła Otella. Dziedzictwo dla tego, kto zech
ce. Dziecina o wąskich ramionach zgodziła się na wszystko, co się nie stało, 
z wyjątkiem miłości. Życie, bogactwo, szczęście, dzieci, kraj, rodzice, uzna
nie. sprawiedliwość - nic z tego jej się nie przydarzyło. Wyjąwszy miłość. 
Nie wyrzuciła jej w krzaki po drodze. 

Kto odnajdzie kluczyk do szafy, w której znajduje się przebaczenie? 

Słyszę skrzypienie kroków. Przyszłość się rozpada. Jest lodowym mostem 
w ogniu szaleństwa. Noc. Moje szaty. Biorę swoje ciało w ramiona. Dziękuję 
mu. Nie zostanie stracone. Dla czerwi. Dla ziemi. Piorun wali w drzewo. 
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Drzewo rozświetla się i spopiela, oddając niebu jasność, którą od niego 
wzięło, a ziemi materię, którą wzięło od niej. Drzewo kocha swój piorun. 
Desdemona kocha Otella. Dzięki ci, moja skóro, że mnie okrywałaś. Dzięki 
wam, moje usta, dzięki wam, moje oczy, dzięki ci, moja twarzy. Litości dla 
was. Nie bójcie się. Będę tu w tej strasznej chwili. Ktoś puka. Nie. Wiatr. 
Wszystko fruwa w oknach. Materiały. Chusteczki. Będę spokojna. 

Pogrążam się w nocy. Ty, psie, czuwaj. Zaraz zasnę. Sen jest niewinny. 
Posłuchaj mojej modlitwy: Niechaj koło się rozpręży i niech wzniesie się 
linia. Nieskończona. Oto strzała z łuku mego życia. Strzelam w paszczę mgły. 
Będzie, czym będzie. Nie trzeba się cieszyć ani martwić. Strzała wymyśla 
swój cel w miarę, jak się do niego zbliża. Kochać. Uczestniczyć w ruchu, 
który będzie dla strzały natchnieniem. Niechaj cel, jaki sobie w swoim biegu 
wymyśla, będzie cudownie magiczny, lekki jak dzieciństwo. ~ 

Desdemona kładzie się do łóżka i zasypia. 
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Pokój w szpitalu. 
Król leży w pościeli. 

KORDELIA 
WAJDI MOUAWAD 

Przekład Maryna Ochab 

Wchodzi Kordelia, siada przy łóżku. 
Za oknem niepogoda, czarne chmury. 

Długa cisza. 

KORDELIA 

Chciałam ci przynieść głowy twoich córek. Nie potrafiłam. Oto kwiaty. 
Znalazłam je w ruinach naszego spalonego domu: łopiany, szalej, pokrzywy, 
pierwiosnki i inne chwasty. Wydały mi się nagle bardzo piękne. Przelazłam 
przez płot. Wszystko zerwałam. Jest burza. Chcesz, żebym otworzyła okno? 

Nie rusza się z krzesła. 

Nie otwiera się. Zadowolimy się czarnym światłem. Niebo jest puste. Twoje 
ciało budzi we mnie odrazę. Logika zawsze nas zawodzi. Tak samo wzór 
postępowania czy składnia. Choćbyśmy się nie wiem jak uzbroili, nie umiemy 
się bronić. Oślepia nas nasze człowieczeństwo. Chciałabym ci przynieść dwie 
urwane głowy twoich córek. 

Cisza. 

Wycięli ci gardło. Masz tam ranę. Dziurę. Straciłeś głos. 

Cisza. 

Zapisałeś nam swoje dobra tak, jak się tryska spermą. 

Cisza. 

Chcesz mi coś powiedzieć? Napisać? To mój głos sprawia, że ci stoi, tato? 
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Cisza. 

Jeśli to prawda, że nie da się przerwać nici klęski, to może nas ona zaprowa
dzić do potwora, który ją trzyma w ręku. Już nie wystarczy wejść do labiryn
tów. Teraz trzeba je wysadzić w powietrze. 

Kiedy się dowiedziałam, że jestem w ciąży, ogarnął mnie straszny lęk. Modli
łam się i płakałam, dziecko mnie na pewno usłyszało, bo uciekło - gruby, 
czerwony strup. Przyłożyłam rękę do łona, bo tylko w ten sposób, sprawiając, 
że poczułam straszliwy ból w brzuchu, ta nieukształtowana jeszcze istota 
mogła mi powiedzieć: „słyszę cię, nie bój się, idę sobie". 

")'bucha płaczem. 

~ 

Pomyślałam o tobie i zaraz poczułam twoje usta na moim łonie . Poczułam, 

jak mnie kąsasz. W dzieciństwie nieraz widziałam, jak krążysz nagi po kory
tarzach i pokojach naszego wielkiego domu. Chciałeś, żebyśmy widziały twój 
członek. Samiec z ciebie. Mężczyzna. Już wtedy my, twoje córki, patrzyły
śmy, jak przechodzi mimo nas niemożliwa miłość. „Żadnego wstydu w moim 
domu". 

Twój członek wdzierał się do naszych oczu. Wydawał mi się fioletowym 
skorpionem stworzonym do gwałcenia. Zrodziłaś się z ukąszenia skorpiona 
w zmaltretowane łono twojej matki, Kordelio. Nie dziw się, że twoje siostry 
są takie podłe. Gdyby to ode mnie zależało, chciałabym być córką wściekłego 
wilka. 

Cisza. 

Czamy kontynent czernieje. Czarnieje? Czarnieje coraz bardziej. Czarnieć 
to czasownik. Czarnieć powinno się mówić. Wszystko czarnieje, tak samo jak 
wszystko płonie. Wszystko płonie. Wszystko czernieje. Zasypiam? Powtarzam 
się? Bredzę? 

Wczoraj przeszła nawałnica. Ptaki bez żadnego powodu spadały z nieba. 
5000. Martwe. Wysłano uczonych, a trzeba było wysłać proroków. Wynik jest 
taki, że nic nie wiadomo. Nikt nic nie rozumie. To jak ten nasz spalony dom. 
Jak twoje dziurawe gardło. Jak ta spalona ziemia. Hańba. Pustynia się rozsze
rza. Wszędzie czerń. 
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Słyszysz, jak grzmi? 
Rozmasować ci stopy? 
A barany? Co z baranami? 
Czy to my? 
Te martwe zwierzęta? 
Była noc, człowiek budzi się wtedy tak, jakby go kto oderwał od szczęścia. 
W środku nocy słyszałam krzyki: „Ssij, dziwko! Ssij ty wstrętna kurwo!" 
Takie było dzieciństwo. Czarne dzieciństwo. Słyszałam w nocy twój krzyk: 
„Ssij ! Co to jest kobieta? Istota dziurawa, służąca do jebania". Jak na nas 
później patrzyłeś? 

Klęka przy łóżku. 
Masuje stopy ojca. 
Zasypia. 

Cisza. 

Wciąż jestem tą, którą znałeś. Widziałam krajobrazy. Jest lato, noce są krótkie. 
Odeszłam i szczęście mi dopisało. Jak wiesz, zostałam królową. Kochaną. 
podziwianą i szanowaną, ale w miarę jak świat zwracał ku mnie swoje oblicze, 
wszystko ze mnie uszło jak z rozbitego dzbana. 

Setki ludzi trudzi się, żeby wykuć dzwon i wciągnąć go na wieżę, po czym 
pewnego dnia dzwon spada i rozbija się. 

Wszystko tracimy, kiedy za dobrze nam się wiedzie. 

Czasem, gdy aż w głowie mi się kręci od przejrzystości, przeszłość miesza 
się z teraźniejszością. Nagła drzemka przenosi mnie do dawnego szczęśli
wego świata. Pojawiają się słowa: Poezja. Marzenie. Dzieciństwo. Piękno. 
Odporność. Zmartwienie Strach Gniew Smutek. Ojciec Matka Siostra Córka 
Syn Krew Proroctwo Obietnica Malarstwo Morze Ziemia Niebo Ogień Barwa 
Wojna Młodość Anioł Lęk Błąd Dziewica Gwałt Barbarzyńca Duch Słowo 
Śmierć Świat Przyjaźń. I wydaje mi się, że wszystkie te słowa, wszystkie 
słowa, które mi podchodzą do gardła, to pierścienie nałożone na twój członek, 
który ciągle i wciąż gwałci moje życie. 

To nie ty mnie wychowałeś. To twój obnażony członek. Gdybym go wzięła 
w dłoń, aby doznał rozkoszy, uwolniłabym się wreszcie od ciebie. Kocham cię 
jak córka kocha ojca, dlaczego chcę cię upokorzyć? Podporządkować sobie? 
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Odeszłam daleko. Nie potrafię już od tego czasu zalewać się łzami. A przecież 
mam tysiące powodów do płaczu. Z tych tysięcy powodów jeden jest najważ
niejszy: nie mogę kochać. Nie umiem kochać. Jestem niezdolna do miłości. 
Nie mogę uwierzyć, że jestem kochana. Nigdy nie kochałam. Nie było 
mi dane kochać. Chciałeś, żeby ci mówić, jak bardzo się ciebie kocha. Chcia
łeś być kochany. Czasami miłość jest jak kosz bez dna. Wszystko, co mówisz, 
wpada do środka i wypada przez dziurę. Tych dziur nigdy się nie da zatkać. 
I oto masz dziurę w gardle. Malutką, ale dziura pozostaje dziurą. Spragnioną 
dziurą. 

Stałeś się kobietą. Masz dziurę. Wystarczyłoby w ciebie wejść. Zwilżyć brzegi 
twojej rany i wchodzić w nią w górę i w dół , żeby rozlać nasienie w twoim 
gardle. Utonąłbyś w spermie. 

~ 

Chciałabym klasnąć w dłonie . Czyż nie jestem piękna? Czy nie dość się 
wycierpiałam? Chciałbyś, żebym ucięła sobie rękę? 

Widzę nas. Nowe pokolenie. Mamy ogrody z tyłu za waszymi domami. 
Przeklinamy nasze dzieci, chociaż sami jesteśmy jeszcze dziećmi. Nie wiemy, 
co to nieszczęście. Trzymamy nasze zabawki w waszych szafach. Żadnej skały 
w morzu naszych oczu, na której rozbiłby się statek pewników. Beztroscy. 
Widzę nas. Między nami pola bitewne przemienione w miejsca wilegiatury 
dla przyjezdnych turystów. Ale pod szczelną pokrywą wielkich miast są mar
twe orły, martwe konie, martwe byki. Tam, w ruchu ludzkiej masy, wśród 
głośnego przypływu samochodów, u oszklonych drzwi kamienic spoczywają 
na wieki bogowie: z poderżniętym gardłem, odarci ze skóry, wykastrowani, 
poćwiartowani. Epoka kloaki, nieistniejący sfinks, którego nowego pytania 
nikt nie potrafi rozszyfrować: 

„Jak powstrzymać krwawienie bogów?" 

Ten nieznający objawienia czerwony świat kroczy ku otchłani świateł. Widzę 
nas. I na nasz widok drżę: nowe Wojny, zatopione miasta, rozkołysane morza, 
hekatomby zwierząt, głód i susza. 

Coś większego od bogów prowadzi nas do chwili grozy. 
Nie powstrzymamy tego! Nie powstrzymamy! 
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Pozostaną po nas tylko strzępy: Szczęście, miłość, napady złości, kilka starych 
słów, jakieś zagrzebane opowieści - piękny palimpsest, z którego narodzą 
się nowi bogowie, każdemu fragmentowi na pociechę. To będzie chwila 
niewinności . Nastąpi przebudzenie. Będzie zabawa! Radośnie świętować będą 
mężczyźni i kobiety, niewiedzący, co to jest zmartwienie. Będą się bawić 
za nas, którzyśmy się bawić nie umieli. Będą powtarzać nasze imiona. Wspo
mną nasze ciała, a ich radość będzie naszym jedynym grobowcem. 

Lato nic już nie znaczy. Życie? Życie? 

Wyjrzyj na dwór: burza nie przechodzi. 

Tato. Chciałabym być posłuszna smutkowi, który by uwznioślił nasze dusze; 
chciałabym umieć wypowiedzieć to, co czuję, zamiast mówić to, co powinnam 
mówić. Sama nie wiem, kto najbardziej się wycierpiał: stary umiera niespo
kojny, a ja nie mam dzieci . Ale jeśli zostanę, to cię znienawidzę, a jeśli odejdę, 
to znienawidzę samą siebie. 

Jesteśmy niczym. 

To, co nami wstrząsa, jest wszystkim. 

Wstaje i wychodzi. 
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