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OD AUTORA 

Ta diabelska tragifarsa, choć zbudowana na 
motywach komedii Calderona, nie jest ani prze
kładem, ani imitacją „EJ magica prodigioso", 
przynajmniej w tym sensie, w jakim imitacjami 
były „życie jest snem" czy „Księżniczka na 
opak wywrócona". Wziąłem z Calderona model 
fabularny (przeinaczając jednak fabułę na ty
le, na ile było mi to potrzebne), kilka postaci 
i kilka - bardzo zresztą istotnych dla tekstu -
pomysłów teatralnych. Przetłumaczyłem z „El 
magica prodigioso" - jednak niezbyt chyba 
wiernie - kilkanaście kwestii w scenie pod do
mem Justyny, w scenie podpisania cyrografu 
i w scenie Justyny z diabłem. Inny jest u mnie 
bieg zdarzeń, inne miejsce akcji i inny sens fa
buły. Są natomiast w moim tekście pomysły 

teatralne i koncepty stylistyczne, które - choć 

nie ma ich w „El magica prodigioso" - mo
głyby znaleźć się, jak sądzę, albo u Calderona, 
albo u któregoś ze współczesnych mu kome
diopisarzy. Starałem się bowiem tak skon
struować ten tekst, aby przypominał on teksty 
siedemnastowiecznego teatru hiszpańskiego. 

Dla przykładu. W komedii Calderona Cyprian 

• 



• 

przychodzi do domu Justyny jako wysłannik 
dwóch zakochanych w niej rywali. W mojej tra
gifarsie Cyprian przychodzi natomiast do Ju
styny jako wysłannik piekła, przynosząc jej me
dalion, podsunięty mu przez diabła. Ten motyw 
medalionu - choć nie ma go w „El magica 
prodigioso" - można odnaleźć w wielu innych 
komediach Calderona . Inny przykład. W tekście 
moim pojawia się kilkakrotnie symbol zamknię
tych drzwi. I choć symbolu tego nie ma w „El 
magica prodigioso", myślę, że mógłby się tam 
znaleźć. Nie mogłem przetłumaczyć - a nawet 
przeinaczyć - komedii Calderona (choć po
czątkowo zamierzałem to uczynić), bo wyda
wało mi się, że bohater tej komedii zbyt już się 
zmienił przez te trzysta lat aby chciał i mógł 
wypowiadać w teatrze te same kwestie, które 
wypowiadał niegdyś . Diabeł Calderona prowa
dzi Cypriana - chcąc a nie chcąc - do Boga , 
bo jest sługą Bożym . I choć niby nad tym ogra
niczeniem swojej diabelskiej suwerenności ubo
lewa, to przecież jest mu z tym dobrze, bo 
wie, kim jest i po co istnieje. Diabeł naszego 
wieku nie jest, jak mi się zdaje, zbyt pewny 
swego statusu. A nie wiedząc kim jest, nie ma 
zbyt jasnego pojęcia o tym, co jest cnotą, a co 
grzechem i zachowuje się tak, jakby sam prag
nął odnaleźć Boga, co do którego istnienia ma 
pewne wątpliwości . Inne więc nieco, myślę, niźli 
diabeł wieku siedemnastego, ma cele i innymi 
metodami musi się posługiwać , pragnąc usidlić 
duszę i ciało człowieka . Choć, oczywiście, od-

wałuje się także do metod czasu minionego, bo 
nie wiedząc kim jest, próbuje naśladować dia
belskie koncepty znane mu z przeszłości. Nie 
sądzę jednak, aby był to inny diabeł. On się 
tylko uczłowieczył na tyle, na ile było to ko
nieczne, aby ludzie nadal chcieli w niego wie
rzyć i chcieli mu służyć. 

Trzeba jeszcze dodać, że zapisując miłosne 
wyznania Cypriana, posługiwałem się książką 
Etienne Gilsona ,,Tomizm", a układając pierw
szą rozmowę Cypriana z diabłem, korzystałem 
ze wstępu Leszka Kołakowskiego do polskiego 
wydan ia „Czarownicy" Micheleta. Kto chciał
by porównać mój tekst z tekstem Calderona, a 
nie zna hiszpańskiego , może posłużyć się prze
kładem Bolesława Wiktora (Stanisław Budziń
ski) opublilwwanym w roku 7861 pod tytułem 
„Cza'rnoksiężnik". Mój tytuł Jest wzorowany na 
tytule komedii Calderona „Kochankowie nie-
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nic 
ciągle nic 
wiatr mnie nie słucha 
niebo mnie nie Głucha 
gwiazdy mnie nie łuchają 

mówię 

niech się tanie 
niebo się nie otwiera 
ziemia nie pęka 
gwiazdy 
krążą nade mną te ame 
od trzydziestu sze ·cłu lat 
i ni spadają z orbit 
swiat 
nie chce wyjść z wiązan 
dlaczego 
mówię bądź 

ja che~ a więc bądz 
powietrze drży 
powietrze rozjarza ię gęstnieje 

powietrze się waha 
jakby chciało być czyms innym 
to trwa przez chwilę 
potem 
powietrze gasnie rozpra za się atomy 
krążą wokół mnie przejrzy te i lotne 
jak im kazano 
i nic ciągle nic 
ta przepasc ktora 
otwiera się we mnie 
czy ona jest pusta 
ja en pergamin 



podpisałem 

krwią 

czy tam 
w głębi w moim mroku czy tam 
nie ma nic 
a moje ja hipotetyczne 
moie Ja sekretne 
jest tożsame ze mną 
Istniejącym widomie jawnie 
a więc jestem sobą 
tylko sobą tym 
którego znam od trzydziestu sze ciu lat 
nikim Innym soba 
I nigdy nie będę 
kimś Innym 
kimś nieznanym mi 
kimś kto mogłby być 
więc nasze pragnienia nasze sny nasze 
akty wyobrażn 
kłębiące się w mroku 
są fnk dym jak mgła 
mówimy stań się dymie 
mówimy bądź mgło 
a one 
rozwiewają się nikną 

i nic 
ciągle nic 

monolog CyprlanB z iktu li 





syka i współczesnego poety. Jest nadal ten sam, 
ale zupełnie inny. 

Przekład to druga i ostateczna śmierć tekstu . 
Imitacja to jego drugie i triumfalne przyjście. 

Wspaniali poeci zawsze imitują. Giaur Mickie
wicza według Byrona jest imitacją. Książę Nie
złomny Słowackiego według Calderona j

1
est imi

tacją. 

Jarosław Marek Rymkiewicz imitował dotych
czas trzy sztuki Calderona: życie jest snem, 
Księżniczkę na opak wywróconą i Niewidzialną 

kochankę. Te trzy dramaty dały się więc wpro
wadzić w naszą może nieco nadmiernie doświad
czoną epokę . Czwarta sztuka, która go zainte
resowała, El magico prodigioso - w przekła

dzie Bolesława Wiktora z roku 1861 Czarno
księżnik - imitować się już nie dała. 

Aby zrozumieć dlaczego właśnie ten utwór 
okazał się tak oporny, zajmiemy się przez chwi
l 1ę pierwowzorem a raczej punktem wyjścia pol
skiego dramaturga. Czarnoksiężnik jest sztuką 
o dobrym Bogu, który nigdy nie miał nic wspól
nego ze złem . Jest to dramaturgiczne uzasadnie
nie tezy św. Augustyna, że zło jest tylko bra
kiem dobra i samo w sobie jako samodzielny 
byt lub samoistna siła nie istnieje. Tę myśl, 

a właściwie ten koncept, stworzył św. Augustyn 
przyciśnięty do muru argumentami manichejczy
ków, którzy twierdzili, że jeśli Bóg jest wszech
potę'Zny to nie może być dobry. Jeśli bowiem 
stworzył zło, czyli diabła, to nie może być do
brocią , a jeżeli zło istniało niezależnie od niego 

, 



i wbrew niemu to - z kolei - nie może być 
wszechmocny. Zło jako brak dobra jest więc 
bardzo szlachetnym i bardzo dziecinnym kon
ceptem chrześcijaństwa , który niestety służy 

mu do dziś za jedyną odpowiedź na pytania 
manichejczyków. 

Norwid całkiem słusznie określił Calderona 
jako poetę, który zna dobro. Calderon albowiem 
wierzył w Boga ch rześcijan i nie znał diabła 

manichejczyków. Słusznie też pisał Norwid , że 
wszelkie „fatalności" , a więc przede wszystkim 
zło, są w dramatach Calderona „urzędnikam i 

tylko Bożymi" . Albowiem diabeł hiszpański jest 
właśnie urzędnikiem Boga . Nie potrafi omamić 
zmysłów niewierzącego Cypriana i pokierować 
wolną wolą wierzącej Justyny, szybko opada 
z niego tani i udany demonizm. Jak ministrant 
recytuje w końcu zrymowany traktat św. Augu
styna O naturze dobra . Nic więc dziwnego, że 
zmysłowa miłość Cypriana staje się miłością 

czystą , że przemieniony i' nawrócony kochanek 
podąża razem z Justyną na ścięcie . Nad rusz
towaniem, na którym leżą zwłoki pomordowa
nych ukazuje się diabeł , aby odszczekać wszyst
kie plugastwa jakie rozpowiadał o Justynie. 
Ogłasza jednocześnie, że piekło jest elementem 
ładu zaplanowanym przez Boga, że on sam, dia
beł, jest całkowicie podporządkowany woli 
Stwórcy i Najwyższemu Dobru, że jest właści
wie brakiem, czyli pozorem, ponieważ nie zna
czy zupełnie nic. Kiedy kończy ten popularny 
wykład teodycei (systemu, który ma dowieść , że 



Bóg nie jest odpowiedzialny za zło) robi się nam 
go żal. 

Aż się cały w wściekłość wprawiam, 
że to wszystko wam objawiam 
Wedle Boga woli jawnej 
Choć do fałszu-m tylko wprawny! 

I to ma być Książę pychy? Lawina przewrot
ności? Demon zła? To jest po prostu paź Boga 
i dlatego tego dramatu J.M. Rymkiewicz, poeta 
drugiej połowy XX wieku, nie mógł już imito
wać. 

W Kochankach piekła Cyprian twierdzi, że 

jeśli zło jest brakiem dobra, to nie istnieje i jest 
tylko dziełem wyobraźni, albowiem tylko w wy
obra źni może zaistnieć to, co nie istnieje. 

J.M. Rymkiewicz nawiązał więc do manicheiz
mu, do religii, którą św. Augustyn tak zapalczy
'vVie zwalczał, i napisał własną sztukę, która -
chociaż wykorzystuje schemat fabularny Czar
noksiężnika - jest od początku do końca pole
miczną repliką dramatu wielkiego Hiszpana. Nie 
jest to scen i1czne uzasadnienie teodycei, lecz 
tragifarsa o potędze zła. 

I w ten sposób poeta polski, który wprowa
dził Ca!derona w nasze życie, który uczynił 

z niego jednego z naszych współczesnych pisa
rzy, nagle, może nawet trochę nieoczekiwanie 
d a siebie i d l,a nas, stał się jego zaciekłym wro
giem. żelazna konstrukcja dramatu Rymkiewi
cza, która eksponuje tak konsekwentnie tryumf*) 
diabła wynika bowiem - jak się zdaje - z de-

speracji: muszę, ach muszę wystąpić przeciwko 
niemu i wobec tego zrobię to jak najlepiej, jak 
tylko potrafię. 

Calderon ma w swym dorobku jeszcze jedną 
sztukę, której tematyka zbliżona jest do Czarno
księżnika. Jest to również dramat o miłości po
ganina do chrześcijanki. Miłość ta, ze strony 
mężczyzny początkowo „brutalna" i „brudna", 
pod wpływem świętej kobiety staje się „wznio
sła" i „czysta", prowadzi kochanków do mę

czeństwa i przez cierpien i,e - do Boga. Para 
ta, podobnie jak bohaterowie Czarnoksiężnika, 

przypomina po prostu Winnicjusza i Ligię. Finał 
jest oczywiście tragiczny, ale nasz maestro po-

·) Naśladuję St. I. Witkiewicza i świadomie popelniam 
bląd ortograficzny. Kocham piękny dwusylabowy wyraz 
tryumf i gardzę jednosylabowym kiksem, ktory brzmi 
Jak skrzek starego językoznawcy 





nad miłość n i ebiańską przedłożył happy end: 
ciche szczęście we dwoje Otóż ta sztuka nosi 
tytuł Kochankowie nieba. Aby podkreślić pole
miczny charakter swej tragifarsy, w której w 
ogóle nie ma Boga i od początku do końca 

króluje zło, Rymkiewicz dał jej tytuł: Kochanko
wie piekła. To przeciwstawienie ma określony 

sens. Dla kochanków Calderona dopiero niebo, 
do którego dążą, było miejscem prawdziwej mi
łości. Kochankowie Rymkiewicza miłując się -
znajdują się w piekle. Tragedia Calderona była 

sztuką o wędrówce duszy do Boga O!cJ Tragi
farsa Rymkiewicza jest sztuką o rozsyp;:i,1 ;u się 
duszy w proch. Miłość w dramacie Calderona 
po ,leg,ała na przejściu cz~owieka ze sfery ciała 

w sferę ducha, z poczekalni do nieba. W tragi
farsie Rymkiewicza miłość jest uwięziona w cie·· 
le, w materii, manichejskim pierwiastku zła. Poza 
żywym ciałem jest w sztuce Rymkiewicza tylko 
pył, czyli nic. Jeśli nawet kochankowie prze
kształcą swą miłość w kwiat ducha, amore pro
fana w amore sacro, to kwiat ten rozwinie się 

przecież na dnie piekła. Bo miłość duchowa, ro
mantyczne szaleństwo kochanków, to róże w 
niesamowitym ogrodzie diab~a. lilie, które zdobią 
ziemski padół. I nie prowadzi ona do Boga, ani 
też nie jest stanem świętego zespolenia poroz
dzielanych części. Jest tylko wyzwaniem rzuco

nym nicości. 
Oglądając tego Anty-Calderona jesteśmy 

więc świadkami ideowego pojedynku między 

wiekiem XVll, ostatnim stuleciem prawdziwie 

i niekłamanie chrześcijańskim, a wiekiem XX, 
którego charakter jest w dużej mierze manichej
ski. „Kiedy nasi potomni - pisze Czesław Mi
łosz w Widzeniach nad Zatoką San Francisco -
będą szukać określenia dl'a naszych czasów, 
prawdopodobnie posłużą się słowem "neo-ma
nicheizm„, ze względu na charakterystyczny 
uraz do złej materii, której rozpaczliwie jest 
pi-zeciwstawiana wartość, choć już nie pocho
dząca z boskiego źródła, wyłącznie ludzka, ba
rona Munchhausena zdolnego wyciągnąć sieb ire 
za włosy z bagna. Wtedy też wszelkie pochwały 
ciała, swoboda w obyczaj'ach, ukażą się jako 
pozory, maski: gdyż strach przed ogniem pie
kielnym nie zniknął, jedynie Piekło, jak d lla daw
nych uczniów Manesa, zagnieździło się w sa
mym naszym poddaństwie, w bezbronności wo-





bee rezydujących w nas naturalnych sił , dziś 

domeny biologa, lekarza i psychiatry". 
Anty-Calderon J. Ml. Rymkiewicza jest sztuką 

o ludziach, którzy przegnali Boga i zostali sami 
z diabłem. W tej farsie, każdy jest zaję ty głów

nie sobą, czyli swoim kusicielem. Kiedy zasypia 
Bóg, budzą się upiory. 

2. 

Diabeł w tragifarsie J.M. Rymkiewicza jest 
przede wszystkim upersonifikowanym pierwiast
kiem zła, które według manichejczyków było 

niezależne od dobra, nieskończone i wszechpo
tężne jak Bóg. Dobro rządziło swoim k1·ólest
wem za pomocą pięciu eonów zwanych inte l1i· 
gencją, rozumem, myślą, refleksją i wolą. Czte
rech pierwszych chce użyć Cyprian, kiedy - na 
początku tragifarsy - ma nadzieję, że zrozumie 
Boga. Ostatni, wo.Ina wola, ma obronić Justynę 

przed diabłem. Zło z kolei rządzi swoją krainą 

przy pomocy ognia, wody, wiatru, ciemności 

i dymu. Toteż kiedy w Kochankach pojawia się 

Diabeł, bardziej trzeźwi i rozsądni bohaterowie 
boją się ognia, czują siarkę i dym. W różnych 

sztuczkach Diabła dużą rolę odgrywa również 
wiatr. Wiatr może rozwiać obłok, w którym Ju
styna ukazuje się omamionemu Cyprianowi. Kie~ 

\ 
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dy dusza Justyny dostaje s i ę we władanie Diabła 
wypełnia ją czarny i gęsty dym: ciemność. Dym 
to pozór stałej materii. Każdy kształt może się 
okazać pustką. Nasze wyobrażenia, nasze pro
jekcje są właśnie jak dym. 

Tematem Kochanków jest spór Cypriana z 
Księciem Ciemności o to jaką właściwie naturę 
posiada diabeł, czyli gdzie jest i skąd wzięło 

się zło . 

Już na samym początku stajemy się świadka
mi szermierki słownej. przy której barokowe 
koncepty słowne wydają się jasne i prostodusz
ne. Obie wysokie spierające się strony są naj
wyraźniej przekonane, że nie należy już rozpra
wiać o Bogu ; że przedmiotem dociekań może 

być tylko diabeł . Cyprian przyjmuje stanowisko 
autora książki, którą trzyma w ręku. Szatan zna 
ją doskonale i ujmuje w błyskotliwym skrócie: 
piekło jest stanem umysłu a diabeł - stanem 
wyobraźni. Może to i prawda , że nie ważny jest 
autor książki. Cyprian mógłby trzymać cały stos 
książek napisanych w wieku XIX przez neokan
tystów i materialistów. Może to być Schopen
hauer, który utożsamiał świat z wyobrażeniem . 

A może być na przykład Feuerbach , który 
stwierdził, że „jedynym diabłem dla człowieka 

jest sam człowiek". Rozumiał przez to, że dla 
dobrego człowieka diabłem jest inny człowiek , 

zły i egoistyczny. Ale jeśli tylko zapomnimy 
o moralizmie Feuerbacha , okaże się, że diabłem 
jest wyobrażenie człowieka o człowieku, czyli 
stan wyobraźni. 

Diabeł J.M. Rymkiewicza nie zgadza się z tym 
poglądem. Upiera się, że ma byt substancjalny, 
niezależny od świadomości człowieka. I uważa 
jednocześnie, że tezę książki wymyślił... uczeń, 

diabła . Może to być dowcip, paradoks lub praw
da. W każdym razie to , co człowiek sądzi o dia
ble, naprawdę sądzi o sobie samym. Diabła nie 
ma dopóty, dopóki człowiek nie pyta o siebie 
i świat. Zjawia się, kiedy zaczyna myśleć o so
bie . Kto wchodzi w sferę wyobrażeń, sprzedaje 
~ię Szatanowi . Poeta, filozof, kochanek, wład
ca - wszyscy zciprzedają się diabłu. Wyobra
żenie to królestwo szatana. 
Otóż ten diabeł , który wyobraża myśl czło

wieka o sobie samym, jest nade wszystko pro
jekcją jego woli. Wola jest bowiem w tej tragi
farsie , jak u Schopenhauera, jakąś potężną siłą, 
rządzącą światem i człowiekiem w sposób nie
odwołalny i tyrański W tym dramacie każdy 



przede wszystkim zawsze czogioś chce. Dlatego 
jest on tak nieodparcie sceniczny. Diabeł, który 
jest personifikacją wszystkich tych zachceń, jest 
stale zajęty. Działa jak opętaniec. Wznieca 
wspaniały teatralny ruch. Jest szybki jak szpada 
zabójcy. Ponieważ każdy ma diabła na własną 
miarę, musi się często przebierać. Robi to zresz
tą z dużą wprawą i z przyjemnością. 

Chcieć to - zgodnie z określeniem Cypria
na - mieć kogoś innego w sobie. Ten ktoś inny 
jest diabłem i dlatego chcieć znaczy stworzyć 
diabła. Kiedy Cyprian chce zabić don Alvara, za 
plecami szlachcica staje natychmiast diabeł 

i wbija mu nóż w plecy. W tej manichejskiej 
sztuce każdy musi czegoś chcieć i dlatego wol
na wola jest pozorem. Rymkiewicz sztyletuje 
poglądy św. Augustyna przy pomocy tez Scho
penhauera, któremu zresztą w dużej mierze za
wdzięcza ten jedyny w swoim rodzaju tumult 
sceniczny. Albowiem fundamentem teodycei, w 
którą w i1 erzył Cal'deron, była teza że wola jest 
całkowicie wolna i nieskrępowana. W tej kon
cepcji nie Bóg oczywiście, lecz suwerenna wola 
bytów stworzonych, aniołów i ludzi, powołała do 
istnienia zło. Mogła trzymać się Boga i dobra, 
ale - ponieważ była wolna - skorzystała z 
prawa wyboru. W sztuce J.M. Rymkiewicza wola 
nie jest wolna, albowiem nikt w niej ni,e wybiera 
między dobrem a złem. świat bez Boga nie zna 
wartości moralnych. Chcieć znaczy tu tylko 
chcieć czy n i ć. Teatr Calderona (prócz może 
sztuki życie 1est snem) to poniekąd zespół ży-



wych obrazów, których r1erw dramatyczny po
lega na wyborze etycznym. Teatr J.M. Rymkie
wicza natomiast jest funl<cją czystego czynu. 
Jest to czyn , który ma okazać tylko własną 

istotę : dzianie się. I nic więcej . Czyn jednostki, 
który wyraża chęć podporządkowania sobie in
nego człowieka w tragifarsie Rymkiewicza nie 
ma charakteru etycznego. To tylko ruch . Jedynie 
w pojęciu chrześcijańskim ta bezczelna i zabor
cza chęć jest zła. Ale nie na leży mylić tych 
dwóch odmiennych stanowisk. 

Aby wykazać , że wola człowieka jest zawsze 
zdeterminowana , J.M. Rymkiewicz zgodnie z ro
mantyczną ideą cogito, rozdwoił „ ja" swych 
głównych bohaterów. W toku akcji świadomość 
Justyny i Cypriana ulega podzieleniu. Każde 

z nich ma swoje „ja" widome, zjawiskowe, któ
re jest funkcją rozumu odczuwaną przez zmysły . 

W zasadzie jest ono skierowane ku światu zew
nętrznemu. Ale jednocześnie posiada „ja " se
kretne, które w Kochankach piekła nazywa się 

jeszcze „ja" hipotetycznym. Jest ona funkcją 

nieświadomego systemu psychicznego i zajmuje 
się sobą , swoim wnętrzem . „ Ja" sekretne obja
wia się głównie w marzeniu sennym. Justyna 
i1 Cyprian nie są w stanie odróżnić „ja" sekret
nego od „ja" widomego. Sny i akty wyobraźni 
kłębią się raz gdzieś w ich mroku, tam gdzie 
jest tylko mgła i dym (znak diabła), a raz na po
wierzchni świadomości. Niekiedy świadomość 

przekazuje już tylko treści , które powstały w 
głębinie . Justyna początkowo nie boi się diabła. 



Przywołuje go po to, aby mu oświadczyć , że 
ma wolną wolę, rozporządza wyborem i wobec 
tego gardzi nim. Diabeł otula się w mgłę i opa
da na dno „ja" sekretnego, tam gdzie jest czar
ny gęsty dym. Justyna niezależnie od swej świa
domości , która pyszni się wolną wolą, pragnie 
i chce Cypri'ana. Cyprian jest jej' snem. Sen wy
każe, że jej wola jest zniewolona. Chcenie albo
wiem powstaje w sposób tajemniczy i żaden 

protest świadomości nie zda się tu na nic. 
Podstawowym aktem, który określa w Ko

chankach piekła los człowieka jest postawa bo
haterów wobec diabła. Chcieć musisz. Ale swo
ją wolę , swego diabła , swego tyrana możesz 

trnktować poważnie lub z przymrużeniem oks . 
Każda powaga jest w tym wypadku początkiem 
filozofii, która rozpoczyna całą serię nieszczęść . 

Chociaż jest to postawa bardzo wytworna (w 
dramacie Rymkiewicza przyjmuje ją książę i sub
tel'ni kochankowie), doświadczenie wskazuje, że 
lepiej się na nią nie decydować . Jej konsekwen
cjam i, zajmiemy się za chwilę . Bardziej wygodna 
jest postawa niepoważna, która przekształca ży
cie człowieka w burleskę . Nie jest to wybór 
godny szlachcica, ma charakter wyraźnie ple
bejski (w dramacie podjęła go cała trójka służą
cych), ale za to przynosi wiele śmiechu i zabez
piecza przed podstępami diabła. Zresztą, nie za
mierzam nikogo namawiać. Proszę tylko porów
nać sceny szlacheckie , poważne, pełne męki , 

zgrozy a nawet obrzydzenia i następujące po 
nich reptiki plebejskie, pełne beztroski, frywol -

ne i radosne, mające zresztą charakte r interme
diów staropolskich Oto Inez, która w ie, że za
kochanie się jest formą paktu z diabłem i d la
tego up!ątuje się w wesołą miłość z dwoma 
mężczyznami. Tercet m iłosny to przecież kpina 
z tyranii woli a więc z diabła . Ponieważ pakt 
z diabłem jest przede wszystkim oszustwem, 
Clarin stara się również wykiwać Księc i a C iem
ności. Taka postawa przekształca diabła w kam
rata do zabawy w tawernie. żartowniś ma dia
bła żartownisi a. 

O wiele gorzej jest z tymi, którzy d a1ą si ę 

di a błu namówić i spisują z nim , a więc z włas ną 

wyobraźnią i wolą , specjalny układ. W zasadzie 



powinni go zostawić w spokoju, wiedzą prze
cież, że piekło to stan wyobraźni lub symbolicz
na nazwa namiętności. A jednak z takim właś
nie piekłem wchodzą w pertraktacj1e. 

Układ z piekłem polega na dobrowolnym od
daniu duszy we władanie wyobraźni i woli. „Bo 
cóż może człowiek dać w zamian za duszę swo
ją?" (Mk Vlll,37). Człowiek zyskuje na tym dwu
krotnie. Wyzbywa się duszy i liczy na pełne za
spokojenie swego chcenia. Jest to więc ponie
kąd parodia pascalowskiego zakładu duszy z 
Bogiem. Diabeł tylko pozornie otrzymuje mniej. 
Naprawdę bowiem układ gwarantuje przemianę 
duszy człowieka w diabła. 

A więc nie mamy już duszy. W końcu każdy, 
1kto ma w sobie tylko diabła, nie może mieć du
szy. Współczesny człowiek jest opętany. Nie 
wie kim j1est, kim powinien być i kim będzie. 

Wie tylko czego chce. Cały jest wolą, pierwot
ną siłą poruszającą światem. Chce posiadać 

lnneg'o. Co wobec tego znaczy posiąść Innego? 
Co znaczy zaspokoić tę siłę, która wygnała z 
człowieka nieśmiertelną duszę? 

Ponieważ Cyprian j,est tylko wolą, zobaczy 
tylko to, co chce zobaczyć; własne wyobrażenie. 
W jego wyobrażeniu człowiek nie posiada du
szy. Dlatego też zobaczy tylko ciało Justyny, 
które każdego dnia umiera i butwieje. Zobaczy 
tylko kościotrupa, ponieważ to czego pragnie 
nie j,est Duszą, lecz prochem. B!iźni jest więc 
dziełem diabła: wiatr rozwiewa go jak dym. 
W świecie bez Boga, Cyprian może chcieć tylko 



próchna i dlatego dostanie próchno. Diabeł cał
kiem słusznie uważa, że umowa została dotrzy
mana. 

Dopiero po tej próbie, Cyprian, typowy czło
wiek naszej epoki, zrozumiał, co znaczy świado
mość pozostawiona samej sobie, całkowicie wy
zwolona - jak pisano od Feuerbacha do Sart
re'a - spod tyranii Boga. Cyprian układa się 

bowiem nie z Bogiem, lecz ze sobą a ściślej 

z tym Innym, który jest w nim, czyli z diabłem. 
Ten nowy układ uwalnia go od odpowiedzialnoś
ci, ale jednocześnie nic mu nie daje. Właściwie 
Cyprian przelewa z pustego w próżne. Dlatego 
wpada w końcu we wściekłość i chce zabić dia
bła, swego sobowtóra. Ale jeśli zabije sobowtó
ra, to jak główny bohate r opowieści E.A. Poego 
William Wilson. uśmierci siebie. Kiedy tylko cze
goś zachcesz, zaczynasz stawać się kimś innym, 
diabłem. Możesz uwolnić się od Boga, ale do
póki żyjesz, nie jesteś w stanie uwolnić się od 
diabła, ponieważ sam zredukowałeś swoje „ja" 
do chcenia. Wola jest diabłem, więc byt bez 
diabła jest niemożliwy. 

Redukcja cogito do woli I wyobrażenia, po
dobnie jak u Schopenhauera, miała na celu znie
sienie różnicy między podmiotem a przedmio
tem, duszą a ciałem, niebem a piekłem, dobrem 
a złem. Ale w istocie rzeczy przemieniła czło

wieka w dym i prnch. To, co sobie wyobrażam, 
j est dymem. To, czego chcę, jest prochem. Nie 
w iem, po co sobie wyobrażam i nie wiem, po co 
chcę, ale wyobr;=iżać sob·ie i chcieć - muszę, 

ponieważ te czynności konstytuują mnie jako 
byt. Jestem zarazem tra g iczny i śmieszny. Jestem 

iragifarsowy. 
Kochankowie piekła to dramat o świecie, w 

którym jest tylko równie bezsensowne, co nie
zwyciężone pożądanie. Nie ma już Boga, nie ma 
już duszy, jest tylko wola, która stwarza bez
sensowny ruch. I tylko ten głupi ruch świadczy 

o życiu naszego świata. 
Oto obraz stulecia nieskłamany w niczem. 

3. 

Najzab·awniejsze jednak jest to, że diabeł 
istnieje właśnie dlatego, że jest hipotezą, że jest 
stanem wyobraźni. Wystarczy przecież powie
dzieć sobie, że go nie ma a rozwieje się jak 
dym. Ale nikt nie może zdobyć się na podobny 
akt, ponieważ nikt nie może chcieć przestać 
chcieć. Każdy czegoś pragnie a więc odnajduje 
w sobie kogoś Innego i w końcu staje się kimś 
Innym, diabłem. Ale ten Inny, ponieważ jest 
świadomością człowieka, a może nawet więcej, 
pon i eważ konstytuuje jego byt, nie ma nic 
wspólnego z poetyckim pomysłem Artura Rim
bauda. Kiedy Rimbaud mówił „ja ktoś inny", to 
miał na myśli rnczej p i1 ękno, które nierozpozna
ne drzemie jeszcze w „ja" i czeka na wyzwole-



nie. Drzewo nie wie, że będą z niego skrzypce. 
Mosiądz nie wie, że będzie z niego trąbka . 

Człowiek nie wie, że będzie z niego poeta. Nie 
wiedząc nic, jego „ja" już teraz jest kimś innym. 
„Inny" u Rimbauda to nierozpoznane piękno. 

Inny u Rymkiewicza to tępa i potężna wola. 
Zgodnie z prawem poznania, które panuje w 

tej tragifarsie (i w całej poezji Rymkiewicza), 
wielość subiektywnych jednostkowych wyobra
żeń o diable nadaje mu w końcu charakter bytu 
intersubiektywnego, czyli przekształca w sub
stancję . To też Diabeł nie bez racji upiera się, 

że ma byt substancjalny. Tylko dlatego, że każ
dy z osobna wierzy, iż diabeł jest jego subiektyw
nym wyobrażeniem, Książę Ciemności nabiera 
bytu realnego, staje się wieloforemną substan
cją i panuje nad rodem ludzkim jak frywolny 
i beztroski despota. Nie musi troszczyć się o 
swoją władzę. Ludzie sami stwarzają jego moc . 
On jest prawdziwym Król'em Świata. żaden 
władca nie chce go aresztować, ponieważ mógł
by go zniewolić tylko w imię Boga, a tego właś

nie imienia nie raczy nawet wymówić. 

Diabeł : przypominam ci książę 
wystarczy gdy powiesz 
któryś jest w niebie albo 
módl się za nami grzesznymi 
milczysz 
ty nie wierzysz że on ten 
który jest tam 
że on cię wysłucha 



i ka że mi zniknąć 
nie mylisz się książę 
on jeśli on jest przysłał mnie tu 
i chce mnie tu mieć 

Bo zrównan ~e podmiotu z przedmiotem, duszy 

z c iałem, nieba z piekłem , dobra ze złem, przy
nosi zrównanie Boga z d i abłem . Diabeł to pro
jekcja woli jednostki. Bóg to projekcja woli ludz
kości , hipotetyczn e intersubiektywne chcenie , 
symbol woli , która jest esencją bytu . Każde stu
lec ie ma takiego boga na jakiego zasłużyło. Ten 
potwór jest oczyw i ście dokładnym przeciwień

stwem Boga Calderona , który był Najwyższym 

Dobrem, który diabła miał za pazia a piekło za
p l anował jako element swej niefortunnej peda
gogiki moralnej. 

Dramat J M. Rymkiewicza, ów manichejski 
hymn na cześć szatana, który jest bogiem, dzie
je się od początku do końca w Calderonowskiej 
scenerii i vv Calderonowskich konwencjach. Był 
to chwyt przekorny i godny najlepszego fech
mistrza. Oto ostrze szpady zostało wbite w sa
mo serce baroku. Poc iągnięcie w górę - i au
gusti ańsk i świat Calderona przekształca się w 
śmieszną forsę . Pociągnięcie w dół - i wspa
ni ały poeta m~rśli zapisuje na scenie tragedię 

naszego stulecia k rw i ą baroku . Pociągnięcie w 
lewo - i ogarn ia nas rozpacz, ponieważ wiemy, 
co z barokiem Calderona zdołaliśmy już na 
zawsze ut raci ć. Pociągnięcie w prawo - i śmiej
my s i ę z sa mych s iebie, bo wiemy dokładnie do 

czego sami siebie zdołaliśmy doprowadzić 
I ten wspaniały cios mordercy, ten biały 

błysk szpady uczynił z dramaturgii J. M . Rym
kiewicza teatr, w którym ruch wynika z głębo

kiej myśli, lekkość graniczy z rozpaczą a lament 
jest treścią błyskotliwego paradoksu. 

Ryszard Przybylski 
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Jarosław Marek Rymkiewicz, poeta i drama

turg, urodził się w roku 1935. Debiutował w ro

ku 1957 tomem wierszy „Konwencje" . Kolejne 

książki poetyckie Rymkiewicza to „ Człowiek z 

głową jastrzębia" (1960), „Metafizyka" (1963) , 

„Animula" (1964) i „ Anatomia" (1970). W roku 

1967 Rymkiewicz przedstawił program poetycki 

nowego klasycyzmu w tomie esejów „ Czym jest 

klasycyzm" . Przykładem praktycznego wykorzy

stan ia tego programu do badań nad budową 

dzieła literackiego jest wydana w roku 1968 

książka „Myśli różne o ogrodach" . Rymkiewicz 

jest tłumaczem poetów amerykańskich i hisz

pańskich. Z r~syjskiego tłumaczył wiersze Osi

pa Mandelsztama . Efektem jego zainteresowa

nia tematem hiszpańskim jest tom przekładów 

i parafraz „ Kwiat nowy starych romanc" oraz 

trzy imitacje tekstów Calderona ( „życie jest 

snem", „ Księżniczka na opak wywrócona" i 

Niewidzialna kochanka"). Debiutem teatralnym 

Rymkiewicza była komedia „ Król w szafie' ', wy

stawiona w roku 1960 w Teatrze Nowym w Ło

dzi . Następne sztuki Rymkiewicza to „Lekcja 

anatomii profesora Tu/pa" (1964), „Król Mięso

pust" (1970) i „Porwanie Europy" (1970). 



W programie zamieszczono na s. 7-8, 44-45 fragmenty 
sztuki J.M. Rymkiewicza „Kochankowie piek/a" („Dialog" 
1972 nr 3), na s. 18, 29, 35 fragmenty dziela B. Chmie
lowskiego „Nowe Ateny" Kraków 1964 Wyd. Literackie 
s. 95-96, 85-86, 141--i42. Program ilustrują fragmenty 
ryc in F. Goyi z cyklu „Los Caprichos". 
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