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Seria Dramat Współczesny. Interpretacje, wydawana przez Księgarnię 
Akademicką we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, będzie towarzyszyć innej znanej już czytelnikom serii - Dra
mat Współczesny. Nowy cykl chciałby prezentować wieloaspektowe 
analizy dramatu współczesnego, polskiego i obcego. W Interpretacjach 
będą ukazywać się monografie o charakterze przekrojowym i kompa- 
ratystycznym, a obok nich - prace przedstawiające dorobek narodowych 
dramaturgii czy dokonania wybranych dramatopisarzy. 

Pod wyróżnionym w tytule pojęciem współczesności redaktorzy 
serii rozumieją nie tylko najnowsze zjawiska w światowej dramaturgii, 
ale również nowe spojrzenia na wybrane zagadnienia przynależne już 
do historii dramatu; nowe spojrzenia odkrywające jego niekiedy nieo
czekiwaną, „inną” aktualność. 
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Wstęp

W czasie ostatnich pięćdziesięciu lat Fausta Goethego grywa
no w polskich teatrach dosyć często. Z arcydramatem zmierzyli się na 
scenie tacy wybitni artyści, jak chociażby Jerzy Grotowski, Henryk 
Tomaszewski, Jerzy Jarocki czy też Józef Szajna. Ten ostatni w 1971 
roku podczas próby do Fausta w Teatrze Polskim w Warszawie wygło
sił manifest, pod którym zapewne podpisałaby się większość reżyserów 
sięgających po tekst Goethego z myślą o wystawieniu go na scenie:

romantyczni bohaterowie 
powymierali od dawna 
mówmy więc o żyjących 
którzy prawie jak Faust 
muszą sobie z tym światem poradzić 
bo na tym wszak polega dramat Fausta 
że świat go przerósł i dusi 
i właśnie do nas należy 
wyimaginowanie sobie 
spektaklu o Fauście dzisiejszym 
[...] 
spróbujmy więc pokazać dramat Fausta 
bohatera nie romantycznego lecz zrodzonego na buncie 
[...] 
otwórzmy nową historię gdzie bohater ma prawo do życia 
bo nikt dziś nie odczuwa potrzeby oglądania na scenie nieboszczyków 
[...] 
ten Faust nam powinien pomóc 
określić cały ten chaos 
tę zapapraną rzeczywistość'.

1 Cyt. za: M. C z a n e r 1 e, Szajna, Gdańsk 1974, s. 23.
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Nie ulega wątpliwości, że wszyscy spośród wyżej wymienionych 
artystów teatru stworzyli spektakle o Fauście dzisiejszym. Sięgając po 
arcydramat Goethego, mieli przecież na uwadze zmiany, jakie doko
nały się we współczesnym świecie. Stąd też tekst weimarskiego poe
ty uwspółcześniali na scenie, przede wszystkim konfrontując Fausta 
z naszą, odmienną od jego czasów, chaotyczną i okaleczoną duchowo 
rzeczywistością XX wieku. Właściwie wszystkie inscenizacje, jakie 
powstały w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, przedstawiały wysiłki 
Fausta, który desperacko próbuje odnaleźć swoje miejsce w nowym 
świecie, stara się ten świat zrozumieć, jakoś go swoją myślą ogarnąć. 
Widać to wyraźnie chociażby w spektaklu Józefa Szajny zrealizowa
nym w 1971 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Rzeczywistość 
ukazana na scenie to niewątpliwie rzeczywistość nasza - istna wieża 
Babel; labirynt, gdzie nie ma już Boga ani religii2. Duch Ziemi - idea 
wiecznego porządku świata - pojawia się na wózku inwalidzkim w sta
nie rozkładu. Faust Szajny żyje w świecie, którym wstrząsnął kataklizm 
pieców krematoryjnych; w świecie, gdzie króluje niepodzielnie zło, 
a Goetheańska idea postępu została całkowicie zanegowana. Nie wie
rzy on już w realizowanie podniosłych celów, dlatego też nie dąży - 
jak bohater Goethego - do zmiany świata, lecz po prostu desperacko 
próbuje „określić cały ten chaos, tę zapapraną rzeczywistość” skażoną 
złem. W powstałym ponad trzydzieści lat później w Teatrze Nowym 
w Poznaniu spektaklu Janusza Wiśniewskiego światem, w którym żyje 
Faust, nadal niepodzielnie włada zło. Faust Wiśniewskiego wcale nie 
przypomina bohatera Goethego, napawa nas wstrętem i obrzydzeniem. 
To przecież opasły obżartuch, który - jak się wydaje - wtłoczył w sie
bie już wszystko, co mógł zdobyć na świecie. Z czasem jednak budzi 
nasze współczucie. W przeciwieństwie do bohatera Goethego Faust 
wraca u Wiśniewskiego do opuszczonej Małgorzaty. Zastając ją nieży
wą, przeklina Mefista i umiera w poczuciu winy. Owo na wskroś melo- 
dramatyczne zakończenie służy Wiśniewskiemu do tego, by na zasadzie 
kontrastu wyeksponować nieludzkie czy wręcz zwierzęce zachowanie 
ukazanej na scenie społeczności. Społeczność ta, z której Faust się wy
łamuje, pozostaje na usługach diabła - faktycznego władcy świata sce
ny, świata opuszczonego przez Boga i pozostawionego samemu sobie.

2 Zob. Z. T o m c z y k-W a t r a k, Józef Szajna i jego teatr, Warszawa 1985, s. 22-30.
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W spektaklu Jerzego Jarockiego, zrealizowanym w Starym Teatrze 
w latach dziewięćdziesiątych, co do istnienia Boga sprawującego pie- 
czę nad światem, w którym żyje Faust, nie ma żadnych wątpliwości. 
Nie znaczy to jednak wcale, że konfrontacja uczonego z rzeczywisto
ścią przebiega bezboleśnie. Wręcz przeciwnie, Faust Jarockiego, jak 
jego sceniczni poprzednicy i następcy, również czuje się nieswojo, bez
skutecznie próbuje się odnaleźć w świecie, zgłębić jego tajemnicę. Za 
narzędzie poznania i wyrażenia rzeczywistości uznaje język. Proces 
mówienia u Jarockiego stanowi bowiem próbę zrozumienia świa
ta, podporządkowania go sobie przez zawarcie jego kształtu w odpo
wiedniej nazwie. Niestety, Faust bardzo szybko przekonuje się o tym, 
że język wcale nie zapewnia mu bezpośredniego dostępu do otaczają
cego go świata, nie pozwala mu nad tym światem zapanować. Uczony 
nadal czuje się w nim obco, stąd też właściwie nie potrafi samego sie
bie określić ani zdefiniować. Pod tym względem przypomina poniekąd 
swego scenicznego poprzednika - bohatera pantomimy Odejście Fausta 
Henryka Tomaszewskiego3. Faust Tomaszewskiego - podobnie jak 
uczony u Jarockiego - nie potrafi określić własnej tożsamości. W wal
ce z własnym mitem heroicznego nonkonformisty i buntownika ponosi 
sromotną klęskę, a jego rozmyte ,ja” ostatecznie wchłania bez reszty 
świat, w którym królowała bylejakość i przeciętność.

3 Zob. J. H e r a, Henryk Tomaszewski i jego teatr, Warszawa 1983, s. 31-34.

Jak widać, w Polsce przykładów scenicznego przepisywania 
i uwspółcześniania arcydramatu Goethego nie brakuje. Ale przecież nie 
tylko artyści teatru sięgają po Fausta. Również współcześni dramato- 
pisarze czerpią zeń inspirację. Poddają oni tekst Goethego literackiej 
obróbce, „przepisują go na nowo”. W niniejszej książce chciałabym 
skupić się właśnie na analizie owych współczesnych literackich wer
sji Fausta, które - jak mi się wydaje - w przeciwieństwie do scenicz
nych opracowań arcydramatu nadal pozostają mało znane. Dokonam 
zatem analizy trzech - w moim mniemaniu - ciekawych i zasługują
cych na szczególną uwagę współczesnych wersji Fausta: Pasji i potę
pienia doktora Fausta Jerzego S. Sity, Fausta Leszka Kołakowskiego 
i Kochanków piekła Jarosława M. Rymkiewicza.

Spośród wymienionej trójki dramatopisarzy, właściwie tylko Ko
łakowski opiera się wyłącznie na tekście Goethego. Sito swoją faus- 
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tyczną dylogię konstruuje na bazie scen pochodzących zarówno z ar- 
cydramatu weimarskiego poety, jak i z Tragicznej historii doktora 
Fausta Marlowe’a. Rymkiewicz z kolei czerpie inspirację głównie 
z Czarnoksiężnika Calderona; ze sztuki, która w literaturze hiszpańskiej 
odgrywa ważną rolę w realizacji wątku faustycznego. Chociaż w dra
macie Rymkiewicza brakuje bezpośrednich nawiązań do arcydramatu 
Goethego, to jednak nie ulega wątpliwości, czyim wizerunkiem posłu
żył się artysta, budując postać Cypriana, młodzieńca, który zaprzedaje 
duszę diabłu, by złowić serce swej ukochanej.

Mam nadzieję, że niniejsza książka poświęcona współczesnej prak
tyce przepisywania Fausta, konkretnie zaś przeobrażeniom wątków fau- 
stycznych w polskiej dramaturgii XX wieku, wypełni lukę w badaniach 
nad recepcją arcydramatu Goethego w naszym kraju. Być może zachęci 
ona reżyserów do sięgnięcia po omawiane tutaj teksty i w niedalekiej 
przyszłości zobaczymy je również na scenie.



ROZDZIAŁ I

Pasja i potępienie doktora Fausta Jerzego S. Sity 
w kontekście kanonicznych wersji 

dramatu Marlowe’a i Goethego

Droga Fausta ku zbawieniu

Mimo obfitej literatury znajomość życia i działalności historyczne
go Fausta wydaje się niestety wciąż niedokładna i niepełna. Opinię tę 
wyraża między innymi historyk kultury Stanisław Waltoś. W szkicu o 
wymownym tytule Na tropach doktora Fausta zaznacza on:

[...] poza tym, że [Faust - przyp. A.D.] żył w tamtych latach [na przełomie 
XV i XVI wieku - przyp. A.D.], że przenosił się nieustannie z miejsca na 
miejsce i nigdzie go nie zagrzewał, że trudnił się magią, wszystko inne jest 
niepewne, tonie w domysłach, przypuszczeniach, sprzecznych z sobą teo
riach i hipotezach, a nawet całkiem pospolitych zmyśleniach4.

4 S. W a 11 o ś, Na tropach doktora Fausta, [w:] i d e m, Na tropach doktora Fausta 
i inne szkice, Warszawa 2004, s. 92.

Rzeczywiście, nie sposób nie przyznać Waltosiowi racji. Już samo 
ustalenie daty i miejsca urodzin historycznego Fausta nastręcza przecież 
badaczom sporo trudności. W faustologii mamy do czynienia z dwiema 
różnymi wersjami daty urodzenia czarnoksiężnika. Wersja „A” zakła
da, że Faust urodził się około roku 1480 w Knittlingen. Z kolei według 
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wersji „B”, zaproponowanej przez Franka Barona, piekielny mag przy
szedł na świat w 1466 lub 1467 roku w miejscowości Helmstadt. Baron 
uważa, że Faust nigdy nie nosił takiego nazwiska. Współcześni nazy
wali go Faustus (szczęśliwy albo niosący obietnicę szczęścia), bo sam 
tak siebie nazywał. Przybrał zresztą jeszcze inne miano - Sabellicus - 
pochodzące od nazwy kraju Sabinów, którego mieszkańcy uchodzili za 
obeznanych ze sztuką magii.

Większość badaczy twierdzi, że Faust kształcił się na uniwersyte
cie w Heidelbergu, choć są i tacy, którzy wprost stwierdzają, że czarno
księżnik nigdy nie siadł na ławie uniwersyteckiej. Najwięcej wątpliwo
ści budzi z pewnością rozpowszechniona na gruncie polskim informacja 
o rzekomym pobycie czarnoksiężnika w Akademii Krakowskiej. Podaje 
ją na przykład Barbara Płaczkowska w Aneksie do wydania Fausta 
Goethego z 1968 roku5. Za źródło tej informacji uchodzi między in
nymi książka Locorum communium collectanea - zbiór aforyzmów 
i anegdot zasłyszanych przez Jana Manliusa podczas wykładów Filipa 
Melanchtona na uniwersytecie w Wittenberdze. Podana przez Manliusa 
wzmianka Melanchtona o pobycie Fausta w Krakowie brzmi następują
co: „Znałem pewnego człowieka o nazwisku Faustus z Kundling, które 
jest małym miasteczkiem położonym niedaleko od miejsca mego uro
dzenia. Gdy był studentem w Krakowie, nauczył się tam magii, która to 
sztuka jest szczególnie żywo tam uprawiana i gdzie ją publicznie wy
kładano”6.

5 Zob. B. Płaczkowska, Aneks, [w:] J. W. G o e t h e, Faust, tłum. F. Ko n op- 
k a, Warszawa 1968 (wszystkie cytaty z dramatu Goethego według tego wydania). 
Informację o pobycie Fausta w Akademii Krakowskiej podali również Karol Estrei
cher junior i Roman Bugaj. Zob. K. Estreicher, Collegium Maius, dzieje, oby
czaje zbiory, Warszawa 1971, s. 92; R. B u g a j, Nauki tajemne w dawnej Polsce
- Mistrz Twardowski, Wrocław 1986, s. 80. Stanisław Waltoś twierdzi, że powodem 
pomyłki obu badaczy było uznanie drugiego wydania Historii o doktorze Faustusie
- tzw. tekstu ulmskiego - za wiarygodne źródło historyczne. Tekst ulmski zawie
ra liczne odstępstwa od pierwotnej wersji Historii. Tam też pojawia się informacja 
o tym, jakoby Faust zdobywał swą czarnoksięską wiedzę w Krakowie. Zob. S. W a I- 
t o ś, op. cit., s. 108-110.

6 Cyt. za: ibidem, s. 111.

Wiarygodność przekazu Manliusa, na który później powoływali się 
faustolodzy, można z łatwością podważyć. Faust mógł bowiem po pro
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stu okłamać Melanchtona. Z drugiej zaś strony równie dobrze to sam 
Melanchton - druga po Lutrze postać reformacji w Niemczech - mógł 
wymyślić całą tę historię. Podważała ona bowiem radykalnie rozpo
wszechnioną wieść o tym, jakoby Faust, parający się czarną magią, 
kształcił się na uniwersytecie w Wittenberdze - intelektualnej kolebce 
reformacji. Niekorzystną opinię, jaką wystawił Melanchton Akademii 
Krakowskiej, wypada oczywiście uznać nie tyle za stronniczą, co wręcz 
fałszywą. Jak bowiem powszechnie wiadomo, czarnej magii przeciw
stawianej magii tradycyjnie zwanej naturalną, czyli naukom matema
tyczno-przyrodniczym, przeplatanym tylko elementami okultyzmu 
i zaklęciami, w Krakowie nigdy nie nauczano. Melanchtonowi tak 
naprawdę chodziło zatem o dowartościowanie Wittenbergii kosztem 
Krakowa, który od momentu opublikowania kroniki świata Hartmana 
Schedla w 1493 roku młodzież niemiecka uznawała za niezwykle atrak
cyjne miejsce studiów7.

7 Zob. W. K u n i c k i, Wprowadzenie, [w:] Historia o Doktorze Faustusie, tłum, 
i oprać, idem, Wrocław 2002, s. 20-21.
8 Waltoś dementuje nie tylko pogłoskę o rzekomym pobycie Fausta w Krakowie. 
Z przekonaniem stwierdza również, że Piekielne zmuszanie (Hollenzwang) - księga 
magicznych zaklęć - wbrew opinii Romana Bugaja wcale nie wyszła spod pióra 
czarnoksiężnika. Posiada ona bowiem zapożyczenia od takich autorów, jak Johan
nes Wierus, który publikował swe prace już po śmierci Fausta. Por. R. B u g a j, 
op. cit., s. 81-84.

Wątpliwości dotyczące rzekomego pobytu Fausta w Akademii 
rozwiał na dobre wspomniany powyżej historyk kultury - Stanisław 
Waltoś. Ustalił on najpierw precyzyjnie lata ewentualnego pobytu czar
noksiężnika w Krakowie, a następnie zbadał album studentów zawie
rający wpisy świadczące o formalnej przynależności do społeczności 
uniwersyteckiej. Ostateczną konkluzję, powstałą w wyniku dogłębnej 
lektury albumu, wyraził Waltoś następująco: „Opowieść o studiach 
Fausta w Krakowie można między bajki włożyć”8.

Niewątpliwie już za życia Faust był znaną postacią w Niemczech. 
Przedstawiciele intelektualnej elity kraju mieli różne opinie na jego 
temat. Jedni - jak humanista Camerarius - liczyli się z nim, docenia
li jego talent przepowiadania przyszłości i umiejętność sporządzania 
politycznych horoskopów. Inni z kolei uważali go za niebezpiecznego 
szarlatana, oszusta pozostającego na usługach diabła. Tę ostatnią opi
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nię o Fauście wyraził wielki autorytet w dziedzinie magii naturalnej, 
Johann Tritheim, w liście do astrologa Jana Virdunga:

Człowiek ów [...] jest obieżyświatem, oszustem i zwykłym gadułą god
nym wychłostania, aby dłużej nie odważał się głosić publicznie rzeczy bu
dzących odrazę lub wrogich świętemu Kościołowi. Czymże bowiem innym 
są tytuły, które sobie przypisuje, jak nie stwierdzeniem głupoty i bezmyśl
ności dowodzącej, że nie jest on żadnym filozofem, lecz błaznem. Przyznał 
sobie podobający się mu tytuł: Magister Georg Sabellicus, Faustus młod
szy, Źródło nekromantów, Astrolog, Drugi mag świata, Chiromanta, 
Aeromanta, Pyromanta, Drugi Hydromanta świata. [...] Mnie jest dobrze 
znana jego niegodziwość [...] W pewnym mieście opowiadali mi duchow
ni, że w obecności wielu ludzi wyznał, iż posiada tak wielką wiedzę i pa
mięć, że gdyby wszystkie dzieła Platona i Arystotelesa wraz z ich syste
mami wygasły w ludzkiej pamięci, on jako drugi Hebrajczyk Ezra, dzięki 
swemu geniuszowi wyda je wszystkie wspanialsze niż przedtem. Gdy póź
niej znalazłem się w Spirze, przybył on do Wurzburgu i z równą głupotą 
w obecności wielu ludzi twierdził, że cuda naszego Zbawiciela Chrystusa 
nie są godne uwagi. Chwalił się, że wszystko, co czynił Chrystus, może 
czynić tak często, jak tylko zechce. W okresie postu tego roku przybył do 
Kreuznach, gdzie chwalił się w ten sam sposób, że jest najlepszym z al
chemików, jacy dotąd byli i że może dokonać wszystkiego, czego ludzie 
sobie życzą. W tym czasie w wymienionym mieście było wolne miejsce 
nauczyciela; to miejsce na wniosek Franciszka z Sickingen, urzędnika twe
go księcia, człowieka bardzo interesującego się naukami tajemnymi, ofia
rowano Faustowi. Lecz niedługo zaczął on uprawiać z chłopcami hańbiące 
wszeteczeństwa, a gdy wszystko wydało się, uciekł przed grożącą mu karą. 
Tyle mogę powiedzieć o człowieku, którego przybycia z taką ciekawością 
oczekujesz’.

List Tritheima niewątpliwie potwierdza złą sławę Fausta. Środo
wisko protestanckie nieustannie posądzało maga o pedofilię i sodo
mię, przypisywało mu także konszachty z diabłem. Ów ostatni pogląd 
przyjął się w kręgach protestanckich zapewne dlatego, że głosił go sam 
Luter w czasie słynnych „rozmów przy stole”. Barwny opis przeraża
jących okoliczności śmierci Fausta pióra Johanna Gasta z pewnością 
zadowolił wszystkich zaciekłych wrogów piekielnego maga. Gast pisał 
bowiem, że w 1539 roku w miejscowości Staufen „nędzarz ten skoń- * 

9 Cyt. za: S. W a 11 o ś, op. cii., s. 92-94.
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czył życie w sposób straszliwy: udusił go diabeł, a trup leżał twarzą do 
ziemi na marach, chociaż go pięć razy odwracano”10 11.

10 Cyt. za: B. P 1 a c z k o w s k a, op. cit., s. 558.
11 Bohater wydanej przez Spiessa książki jarmarcznej niewiele ma wspólnego z po
stacią historyczną. Autor przedstawia go jako syna chłopa, który urodził się w oko
licy Weimaru. Studia w Wittenberdze sfinansował ubogiemu Faustowi zamożny 
krewny. Frankfurcka księga obejmuje 68 rozdziałów i dzieli się na trzy części: 
„Część pierwsza (rozdz. 1-17) opowiada o narodzinach Fausta, studiach, pierwszym 
przywołaniu diabła, dysputacji z Mephostophem, podpisaniu cyrografu na 24 lata, 
dyspucie o piekle i jego hierarchii. Faust zastanawia się nad swym losem i uwikła
ny w sidła szatańskie nie korzysta pod wpływem gróźb demona z katolickiej attritio 
cordis, która stwarzałaby mu jeszcze szansę na zbawienie. Faust nie uświadamia 
sobie warunków zbawienia dlatego, że «Pismo Święte pod ławę wsunął», a więc nie 
zajmował się sprawami dlań najistotniejszymi. Druga część przedstawia Fausta jako 
astrologa, astronoma, podróżnika: rozdz. 18-32. Część trzecia pokazuje Fausta już 
na ziemi, jak będąc we władaniu szatana, płata różnorakie figle rozmaitym osobom: 
rozdz. 33-59. Część końcowa (rozdz. 60-68) poświęcona jest rozbudowanej lamen
tacji i opisowi rozstania Fausta z tym światem” (W. K u n i c k i, op. cit., s. 41).
12 Luter uważał, że to właśnie dumna wiara człowieka w rozum świadczy o wielkiej 
potędze diabła. Samego człowieka uznawał on za istotę z natury złą i występną, 
która jako taka nie może samodzielnie wybrać słusznej drogi. O woli ludzkiej nie
miecki reformator wypowiadał się następująco: „[...] wola człowieka jest jak gdyby 
bydlątko między nimi dwoma. Jeżeli Bóg go dosiada, zgadza się ono i idzie, gdzie 
Bóg chce [...]. Jeśli Szatan go dosiada, zgadza się ono i idzie, jak Szatan chce. Ani 
nie jest w mocy jego własnej woli wybierać, do którego jeźdźca pobieży, ani które
go szukać będzie; ale jeźdźcy sami będą spierać się, który je będzie miał i trzymać 
będzie” (cyt. za: E. F r o m m, Ucieczka od wolności, tłum. O., A. Ziemilscy, 
Warszawa 2005, s. 85). Luter twierdził, że cokolwiek człowiek robi dobrego, nie 
może tego przypisywać własnej zasłudze, lecz łasce Boga. Ta zaś spłynie na niego 

Tajemnicza, bujna historia życia Fausta, przekazywana z ust do ust 
i wielokrotnie ubarwiana, stała się inspiracją dla autorów książek jar
marcznych. Najstarsza z nich, Frankfurcka księga o Fauście, pióra ano
nimowego autora - mieszkańca Spiry - ukazała się w 1587 roku pod 
tytułem Historia o D. Johanni Faustusie, wielce sławnym czarodzieju 
i mistrzu sztuki czarnoksięskiej". Historia o wyraźnie luterańskich in
spiracjach miała przede wszystkim pełnić funkcję exemplum odstra
szającego od paktu z diabłem, który ma swe źródło głównie w pysze 
i zbytecznej ciekawości. Wystąpienie autora przeciwko pysze rozumu 
i wolnej woli zgadzało się z poglądami Lutra, który uwodzicielską moc 
rozumu postrzegał jako „kurwę szatana”12. Autor Historii niewątpliwie 
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liczył na to, że ukazanie tragicznej śmierci czarnoksiężnika odwiedzie 
innych od zamiaru sięgania po sekrety natury, które są opieczętowa
nymi tajemnicami boskimi. Jego utwór miał charakter oskarżenia i ton 
moralizujący, bowiem żądzę wiedzy, którą pałał Faust, utożsamił on - 
zgodnie z nauką Lutra - z grzechem. Choć autor frankfurckiej książki 
o Fauście starał się ukazać postać uczonego w jak najgorszym świetle, 
to jednak, jak zauważa Krzysztof Lipiński:

[...] nie zdając sobie zapewne sprawy z własnego dokonania stworzył [...] 
typ nowego bohatera i wyposażył w cechy charakterystyczne dla budzą
cych się tendencji światopoglądowych: typ człowieka renesansowego, 
dążącego do poznania i zmieniania świata, indywidualność odrzucającą 
obietnicę zbawienia i koncentrującą się na doznaniach doczesnych”.

Mogłoby się wydawać, że cel, jakim w Historii było zniechęcenie 
ludzi do podejmowania próby zgłębienia tajników natury, przyświecał 
również angielskiemu dramatopisarzowi Christopherowi Marlowe’owi. 
W 1589 roku autor Tamerlana Wielkiego napisał Tragiczną historię 
doktora Fausta, dramat-moralitet, w którym uczony wittenberski zosta- 
je potępiony za bluźnierstwa i odtrącenie Boga. Tragiczną historię za
myka skierowana ku czytelnikom przestroga chóru:

Nie ma już Fausta; zważcie na piekielny
Upadek tego, którego los groźny
Winien przestrogą być dla mędrców, aby
Nie chcieli zgłębiać tych spraw zakazanych.
Ich głębia bowiem umysł rozzuchwala,
By czynił więcej, niż niebo zezwala13 14.

dopiero wtedy, gdy się upokorzy i zdławi swoją pychę; gdy rzeczywiście doświad
czy wiary.
13 K. L i p i ń s k i, Bóg, szatan, cztowiek. O „Fauście" J. W. Goethego. Próba in
terpretacji, Rzeszów 1993, s. 19.
14 Ch. Marlowe, Tragiczna historia doktora Fausta, tłum. J. Kydryński, 
Kraków 1982, s. 69. Wszystkie cytaty według tego wydania.

Wbrew praktyce, na podstawie końcowej wypowiedzi chóru z pew
nością nie możemy wnioskować o ideowym charakterze całego utwo
ru. Skierowana ku czytelnikom przestroga była bowiem pułapką, jaką 
Marlowe zastawił na członków królewskiej Tajnej Rady, organu śle
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dzącego i karzącego surowo wszelkie odstępstwa od obowiązującej 
w Anglii religijnej „prawomyślności”. Moralizujący ton końcowej wy
powiedzi miał uchronić dramatopisarza przed posądzeniem o żywienie 
sympatii względem swego bohatera.

Zafascynowanie Marlowe’a postacią czarnoksiężnika staje się wi
doczne w trakcie lektury dramatu. Autor Tamerlana ukazuje nam Faus
ta jako wybitną jednostkę, podkreśla jego indywidualizm i przyzna- 
je słuszność żywionemu przez uczonego pragnieniu poznania prawdy 
o świecie. Owo przekonanie autora o słuszności postępowania Fausta 
odzwierciedla w dramacie sposób, w jaki Marlowe kreśli wizerunek ka
tolickiego świata. W Tragicznej historii chrześcijański świat to świat, 
w którym wiedzy wyznacza się określone granice i w którym czło
wiek nie może w pełni zaspokoić swej żądzy poznania. Wiedza dostęp
na Faustowi w obrębie katolickiego świata nie zapewnia mu poznania 
tego, co ziemskie, doczesne, a więc tego, „co jest”. Służy raczej temu, 
by obnażyć to, co wieczne, oraz to, co dopiero „się stanie”. Tajemnice 
natury to w prezentowanym przez Marlowe’a katolickim świecie opie
czętowane tajemnice boskie. Człowiek nie ma prawa po nie sięgać. 
Przedstawiając świat chrześcijański jako ten, w którym wiedzy wy
znacza się określone granice, autor Tamerlana niewątpliwie przyznaje 
słuszność postępowaniu Fausta i niejako usprawiedliwia jego decyzję 
o zawarciu paktu z diabłem. Uczony, aby zgłębić tajemnicę rzeczywi
stości, musi opuścić katolicki świat ograniczeń i zakazów, musi „prze
kroczyć próg piekła”. U Marlowe’a świat, który jest polem aktywności 
mocy piekielnych, również ma swoje ograniczenia, nakazy i zakazy. 
Diabeł, któremu Faust zapisuje swą duszę, nie może udzielić uczonemu 
odpowiedzi na pytania dotyczące Boga, bowiem nie ma do tego prawa. 
W zamian za to umożliwia jednak Faustowi „zgłębienie spraw zakaza
nych” przez Kościół, uchyla rąbek tajemnicy doczesnego świata.

W świetle nauki Kościoła bunt Fausta Marlowe’a, dążącego do zdo
bycia wiedzy, zdaje się mieć diabelskie korzenie, bowiem jego ostatecz
ny cel to dorównanie Bogu:

[...] tak, to są te księgi,
Których Faust teraz najbardziej pożąda.
Ach, one mnóstwo pożytków, rozkoszy, 
Potęgi i honoru i wszechmocy 
Pilnemu obiecują adeptowi!
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Wszystko, co między dwoma spokojnymi
Rusza się biegunami, będzie stało
Na me rozkazy; cesarze, królowie
W swych kilku krajach tylko mają władzę,
Nie wzbudzą oni wichru, nie rozproszą
Chmur; lecz władanie kogoś, kto potrafi
Tego dokonać, sięgnie tak daleko,
Jak tylko sięgnąć może ludzki umysł.
Bo mag prawdziwy jest potężnym bogiem.
O Fauście, wysil mózg, by zyskać boskość. (s. 10)

Faust Marlowe’a, za sprawą konszachtów z diabłem, zwraca się 
w stronę magii, ponieważ pragnie nie tylko rozkoszy zmysłów, za
szczytów i bogactwa, ale również chce panować nad siłami natury, 
sprawować boską władzę nad światem. W stosunku do Boga zajmuje 
pod wpływem studiów nad teologią postawę oskarżającą. Według niego 
człowiek, którego stworzył Deus Artifex, to dzieło niedoskonałe. Uległ 
on przecież pokusie grzechu. Ceną, jaką musiał zapłacić za to przewi
nienie, będące konsekwencją jego ułomności, okazała się śmierć. Ta 
ostatnia czeka wszystkich ludzi, obarczonych nie tylko piętnem grzechu 
pierworodnego, ale również pozbawionych środków do obrony przed 
złem. Zdaniem Fausta, bezbronny człowiek, który zawdzięcza Bogu 
swą niedoskonałość, zostaje zatem niejako „zmuszony” do ulegania po
kusom szatana:

Nagrodą grzechu jest śmierć [... ]
Jeśli mówimy, że nie ma w nas grzechu,
Oszukujemy sami siebie: oto
Prawdy w nas nie ma. Więc, być może,
Musimy grzeszyć, a zatem i umrzeć,
Tak, umrzeć śmiercią wieczystą musimy. (s. 9-10)

Egzemplifikację poglądów Fausta na temat człowieka i jego ogra
niczonych możliwości walki ze złem stanowi ukazany przez Marlowe’a 
los uczonego. Zarówno przed zawarciem paktu z diabłem, jak i potem 
Faustowi towarzyszy para aniołów, dobry i zły. Ich obecność w drama
cie ma niejako zaświadczyć o tym, że człowiek w każdym momencie 
może ulec pokusie, ale z drugiej strony - w każdej chwili może odnieść 
zwycięstwo nad siłami zła. Ten ostatni pogląd Marlowe neguje, ponie
waż ostateczny wynik walki o duszę Fausta, jaką prowadzą ze sobą 
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anioły, jest z góry przesądzony. Faust, który raz odważył się zbunto
wać przeciwko Bogu, zostaje potępiony mimo faktu, że niejednokrot
nie się waha i przejawia chęć ponownego zbliżenia się do Stwórcy. 
Przedstawienie przez Marlowe’a losu Fausta jako z góry przesądzonego 
stoi w sprzeczności z ideowymi założeniami samej formy dramatycz
nej, jaką jest moralitet.

W typowym moralitecie główny bohater nawet wówczas, gdy prze
żywa upadek, potrafi odmienić swój los. Niezależnie od tego, jakim 
wcześniej uległ pokusom, dzięki okazaniu skruchy może uzyskać prze
baczenie. U Marlowe’a wyjście poza typową strukturę fabularną mora
litetu i potępienie Fausta, choć uczony niejednokrotnie okazuje skruchę, 
zdaje się służyć określonemu celowi. Autor Tamerlana, przedstawia
jąc los uczonego jako z góry przesądzony, podkreśla istnienie przepa
ści oddzielającej katolicki świat, którego wyrzeka się Faust, od świata 
będącego polem działania mocy piekielnych. Oba te światy rządzą się 
odmiennymi prawami, opierają się na odmiennych regułach gry. W mo
mencie, gdy Faust wycofuje się z tej, która toczy się w katolickim świę
cie i przyjmuje reguły szatana, „przekracza piekielny próg” i raz na za
wsze traci możliwość powrotu do chrześcijańskiego świata. Dzieje się 
tak dlatego, że ponowne wejście człowieka do gry, z której się wycofał, 
okazuje się niemożliwe.

U Marlowe’a Faust to gracz, który ma do wyboru tylko dwa rodzaje 
gry: stawka jednej z nich to zbawienie, stawka drugiej - zgłębienie ta
jemnicy świata, ale zarazem i potępienie. Faust wybiera tę drugą. Tym 
samym uczony ze względu na brak możliwości powrotu do gry, z której 
się wycofał, oraz ze względu na eksponowany przez Marlowe’a „przy
mus grania”, przyjmuje „na wieczność” reguły, które dyktuje szatan. 
Do czasu podjęcia decyzji o zawarciu paktu, a więc do momentu porzu
cenia gry obowiązującej w chrześcijańskim świecie, uczony może jesz
cze liczyć na zbawienie. Później los duszy Fausta zostaje przesądzony. 
W chwili śmierci Faust na próżno szuka pociechy w Chrystusie. Jego 
czyny osądzi „marszczący brew” Bóg Starego Testamentu.

Tragizm losu Fausta ukazanego przez Marlowe’a potęguje nie tylko 
niemożność wycofania się z piekielnej gry, ale przede wszystkim zesta
wienie intencji, jakie przyświecały uczonemu, z efektem podjętej przez 
niego decyzji o zawarciu paktu. Szczytne dążenie do zaspokojenia po
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znawczych ambicji, równoznaczne z rozwojem indywidualności Fausta, 
Marlowe ukazał jako grzech. Utożsamienie tego ostatniego z żądzą po
znania i podporządkowania sobie świata jest o tyle trafne, że pozwa
la określić wspólną przyczynę, dla której jednostka zarówno popełnia 
grzech, jak i pragnie zgłębić istotę świata. Przyczyna ta to konieczność. 
Człowiek, niedoskonały twór Boga, zostaje przez niego niejako „zmu
szony” do poddania się złu. Również dążenie indywiduum ku pozna
niu i rozwojowi „wymusza” na nim już nie zewnętrzna, ale tym razem 
wewnątrz niego osadzona siła, którą stanowi jego własne, domagające 
się osiągnięcia pełni człowieczeństwo. Podporządkowanie się jednostki 
owemu wewnętrznemu przymusowi wydaje się nie tylko konieczne, ale 
- zgodnie z duchem renesansu - zarazem i słuszne, bowiem implikuje 
rozwój człowieka.

Marlowe, w myśl założeń renesansu, uznał postępowanie Fausta 
za słuszne. Niestety, nie odważył się w pełni wyrazić swych przekonań 
w samym utworze. Dlatego jego Faust, mimo postępowych poglądów 
autora, został potępiony. Tym, kto docenił poznawcze ambicje Fausta 
i ocalił go od piekła, był Gotthold Ephraim Lessing. U źródeł rozpo
częcia przez twórcę Dramaturgii hamburskiej w 1755 roku pracy nad 
własnym Faustem legła fascynacja rozpowszechnionym w niemieckim 
teatrze jarmarcznym i literaturze jarmarcznej wątkiem faustowskim15. 
Lessing przekształcił i zracjonalizował legendę o średniowiecznym 
szarlatanie, a z samego Fausta uczynił Jednostkę opętaną wyższym 
instynktem poznania, pozostającą - stosownie do pojęć Oświecenia - 
w służbie boskiego rozumu”16. Autor Dramaturgii hamburskiej jako 
pierwszy w historii literatury nie potępił Fausta. Powodem ułaskawienia 
była utworzona przez niego koncepcja, według której człowiek porywa
jący się na rozszyfrowanie tajemnic świata musi zostać zbawiony bez 
względu na błędy, jakie popełnił.

15 Rękopis dzieła zaginął i do dzisiejszych czasów zachował się tylko schemat eks
pozycji oraz początek drugiego aktu w formie dialogu. Ten ostatni, w przekładzie 
Adolfa Sowińskiego, został zamieszczony w: G. E. L e s s i n g, Dzielą wybrane, 
wybór A. S o w i ń s k i, t. 2, Warszawa 1959.
16 A. S o w i ń s k i, Wstęp, [w:] G. E. L e s s i n g, Dzieła wybrane, t. 1, s. XXXII.



PASJA I POTĘPIENIE DOKTORA FA USTA JERZEGO S. SITY... 25

Po utorowanej przez Lessinga drodze poszedł dalej Johann Wolf
gang Goethe17 *. U niego, mimo popełnionych przewinień, Faust również 
nie zostaje potępiony. Podstawę do ocalenia bohatera stanowi przekona
nie autora o tym, że póki jednostka do czegoś dąży, to zarazem błądzi, a 
więc ma prawo wstąpić na ścieżkę zła i występku. Dzieje się tak wsku
tek walki, jaką prowadzą w człowieku dwie sobie przeciwstawne siły - 
dobro i zło. Ta ostatnia siła to według twórcy Prometeusza duch, który 
„drażni” i zmusza tym samym człowieka do aktywności. Jego obecność 
okazuje się konieczna, bowiem zapobiega zaprzestaniu działania i unie
możliwia jednostce zapadnięcie w „bezwzględny spokój”.

17 Goethe pisał Fausta przez prawie sześćdziesiąt lat. W 1774 roku powstała po
czątkowa redakcja dzieła (Urfaust), do której autor wielokrotnie powracał. W 1790 
roku wydał utwór pod tytułem Faust. Ein Fragment, a osiemnaście lat później ogło
sił pełny tekst części pierwszej. Część drugą ukończył w 1831 roku.
’* G. L u k a c s, Studia o „Fauście", tłum. M. Żurowski, [w:] idem, Od Go
ethego do Balzaka. Studia z historii literatury XVIII i XIX wieku, Warszawa 1958, 
s. 119.

W Fauście Goethego ową usytuowaną we wnętrzu człowieka siłę, 
pobudzającą go do działania uosabia Mefistofeles. Walka o istotę czło
wieczeństwa, która według Lukacsa stanowi właściwą akcję utworu 
Goethego, polega zatem nie na ścieraniu się zewnętrznych wobec czło
wieka mocy, które uosabia Bóg i diabeł, ale na zmaganiu się ze sobą 
boskich i diabelskich pierwiastków, będących równorzędnymi składni
kami natury ludzkiej1*.

Przekonanie autora o tym, że wpływ zła na człowieka warunkuje 
jego nieustanną aktywność, tłumaczy klarownie, dlaczego nienasycony 
w swym dążeniu do osiągnięcia pełni człowieczeństwa Faust przysta- 
je na propozycję podpisania paktu z diabłem. Życie kontemplacyjne 
w murach pracowni-więzienia „[...] Gdzie od posadzki do samej powa
ły / Piętrzą się w ścisku całe góry książek [...]” nie zaspokoiło jego 
żądzy poznania. Efektem studiów, w skład których wchodziły fakulte
ty, takie jak filozofia, medycyna, prawo, teologia, było rozczarowanie 
wyrażone przez uczonego w formule: „[...] wiedzieć nic nam nie jest 
dane!” (s. 69).

Odrzucenie wiedzy spekulatywnej i zwrot Fausta w kierunku życia 
aktywnego dobitnie świadczą o tym, że uczony jedyną możliwość zgłę
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bienia istoty rzeczy upatruje w działaniu. Ponieważ siła, która „drażni” 
i zmusza człowieka do aktywności, stanowi zło, nie dziwi, że w chwili, 
gdy Faust decyduje się podjąć działanie, w jego pracowni pojawia się 
Mefistofeles.

Składający Faustowi wizytę diabeł posiada ludzkie oblicze19. Już 
w Prologu w niebie, podczas rozmowy z Bogiem, ujawnia on swą sym
patię oraz współczucie, jakie żywi względem zamieszkującego ziemię 
rodzaju ludzkiego:

19 O wycieniowaniu przez Goethego diabelskiego wizerunku Mefistofelesa w sto
sunku do tego, jaki naszkicował Marlowe, świadczą między innymi słowa, za po
mocą których czart przedstawia się Faustowi:

„FAUST: [...] No więc... kim jesteś ty?
MEFISTOFELES: Tej siły cząstką drobną,
Co zawsze złego chce i zawsze sprawia dobro”, (s. 102)

Sam diabeł zostaje przez Goethego ukazany jako niemal równorzędny partner Boga. 
Tym samym rysy, jakie nadał mu autor dramatu, wskazują na jego pokrewieństwo 
z szatanem przedstawionym przez Miltona i Williama Blake’a. Należy jednak pod
kreślić, że u Goethego Mefisto jest jedynie wysłannikiem władcy piekieł.

Tam, jak zawsze, źle, że trudno gorzej.
Z współczuciem śledzę ludzi na ich nędzy szlaku.
Już mi się nawet nie chce dręczyć tych biedaków, (s. 64)

Przyjazny ludziom diabeł ochoczo przystaje na propozycję podję
cia walki o duszę Fausta. Pragnie bowiem przekonać się, w jaki spo
sób uczony wykorzysta zalety swego rozumu poza murami pracowni. 
Według niego człowiek używa umysłu tylko po to, by być istotą bar
dziej zwierzęcą niż jakiekolwiek zwierzę. Zanurzenie się Fausta w ży
ciu stanowi dla Mefista dogodną okazję do sprawdzenia na przykładzie 
uczonego trafności własnych opinii.

Samą żądzę działania, jaką pała bohater Goethego, utożsamia dia
beł z żądzą użycia. Różnica poglądów czarta i Fausta na temat istoty 
aktywności staje się przyczyną nieporozumienia, do jakiego dochodzi 
w momencie zawarcia paktu. Jak zauważa Lukacs, zarówno diabeł, jak 
i uczony

przyjmując warunki zakładu [...] podkładają pod nie treści najzupełniej 
przeciwstawne. Mefistofeles proponuje Faustowi uciechy światowe, nie
skrępowane rozkoszowanie się życiem, co nie tylko dodatnio kontrastuje 
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z jego dotychczasową egzystencją, poświęconą nauce z dala od świata, 
lecz także, ogólnie biorąc, odpowiada jego tęsknotom. Ale tylko ogólnie 
biorąc. W istocie Faustowi przyświeca zupełnie inny cel: nie pławienie 
się w rozkoszach życia (to jest tylko środkiem i drogą), lecz pełny rozwój 
wszystkich swoich indywidualnych możliwości, wypróbowanie ich, prze
niknięcie realnego świata, poznanie go i podporządkowanie sobie20.

20 G. L u k á c s, op. cit., s. 135.

Opinię Lukacsa potwierdza niewątpliwie wypowiedź niewidzial
nych duchów pojawiających się w pracowni Fausta. Zjawy polecają 
uczonemu, aby odbudował świat, który za sprawą jego zwątpienia legł 
w gruzach:

Piękniejszy
Świat niech nam wskrześnie.
Odbuduj go
W twej własnej piersi, w trudzie twoich rąk!

Chciej wdrożyć
Umysłem hożym
I nowe pieśni
Niech nad nim brzmią! (s. 113)

Słowa duchów jasno wskazują, że Faust zawiera pakt z diabłem 
i porzuca życie w murach swej pracowni nie po to, by oddać się he
donistycznym rozrywkom. Jego cel stanowi to, by poprzez obcowanie 
z rzeczywistością zgłębić jej prawdziwą istotę i na fundamentach naby
tej wiedzy postawić nowy świat.

Nienasycona żądza działania, mającego na celu poznanie i podpo
rządkowanie sobie rzeczywistości, zostaje przez uczonego wyraźnie 
przeciwstawiona rozkoszy zmysłowego życia w momencie zawiera
nia paktu z diabłem. Wtedy to sam jasno określa, w jaki sposób poj
muje treść zakładu i ustala warunki, które muszą zostać spełnione, aby 
Mefisto mógł pozyskać jego duszę:

Jeślibym w gnuśnym ukojeniu legł, 
Niech raczej zaraz koniec ze mną będzie!
Jeśli mnie zdołasz uwieść pochlebstwami, 
Bym rozlubował się w jestestwie swem,
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Jeśli rozkoszą zdołasz mnie omamić,
Niech dzień ten będzie mym ostatnim dniem.
[...]
Jeślibym chwili rzeki: Jak pięknaś!
O, nadal trwaj! Nie uchodź mi!
Możesz mię w więzach twoich spętać,
Niech się wypełnią moje dni! (s. 115) [podkr. A.D.]

Zwrot uczonego w kierunku rzeczywistości, by poznać zasady 
konstytuujące istnienie świata, ma swoje źródło między innymi w roz
czarowaniu, jakie przyniosły mu studia nad teologią. Faust w rozmo
wie z Mefistofelesem jasno daje czartowi do zrozumienia, że odrzuca 
wszystko, co wykracza poza „ramy” doczesnego świata, bowiem tylko 
w nim upatruje możliwość osiągnięcia pełnego rozwoju oraz odnalezie
nia odpowiedzi na dręczące go pytania:

O tamten świat nie troszczę się zbyt dużo.
Gdy poczynania twoje świat ten zburzą,
Niech sobie będzie tamten. - Szczęście me
Z tej ziemi czerpię. Wszystkie me nadzieje,
Radość i mękę ziemskie słońce grzeje,
A gdy mi wreszcie to wszystko się przeje,
Niechże już wtedy dzieje się, co chce! (s. 114)

Swoją wiarę w świat doczesny, który roztacza przed człowiekiem 
nieograniczone perspektywy działania, zachowuje Faust do końca ży
cia. Przed śmiercią, nękany przez Troskę, przekonuje samego siebie, że 
decyzja o zanurzeniu się w życiu była słuszna:

Zamknięty nam jest widok na świat tamten.
Taki, co w górę tylko patrzy, głupiec,
W chmurach na obraz swój coś chciałby upiec!
Stań raczej mocno i tu się rozejrzyj!
Dzielnemu świat ten nie wyda się mniejszy.
Na cóż byś błąkać miał się gdzieś w wieczności!
Co poznasz, w rękę da się wziąć najprościej.
Więc dalej idź, dni ziemskich obwód mierząc;
Gdy duchy straszą, idź dalej swą ścieżą,
W dążeniu znajdziesz dość szczęścia i znoju,
Ty, któryś chwili nie zaznał spokoju! (s. 529)
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Ukazany przez Goethego świat, w który wkracza Faust, jest świa
tem wielobarwnym i złożonym. Swą bogatą i pojemną strukturę za
wdzięcza on doświadczeniom autora, nabytym podczas trwającej kilka
dziesiąt lat pracy nad dziełem:

Miałem [Goethe - przyp. A.D.] wielkie szczęście [...], że urodziłem się 
w czasie, kiedy wielkie zdarzenia o znaczeniu światowym pojawiły się na 
porządku dziennym i trwały przez moje długie życie, tak iż byłem przy
tomnym świadkiem, poczynając od Wojny Siedmioletniej, potem separa
cji Ameryki od Anglii, dalej Rewolucji Francuskiej i na koniec od całego 
czasu napoleońskiego, a kończąc na upadku bohaterów i następnych zda
rzeniach. Z tego powodu doszedłem do całkiem innych wniosków i prze
konań niż ci, którzy urodzili się dopiero teraz i którzy te wielkie zdarzenia 
przyswajają sobie na podstawie książek, których nie rozumieją21.

21 Cyt. za: K. L ó w i t h, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli 
XIX wieku, tłum. S. Gromadzki, Warszawa 2001, s. 268.
22 Zob. ibidem.

Najdonioślejszym „zdarzeniem o znaczeniu światowym”, które do
tknęło Goethego, była rewolucja francuska. Autor Fausta, choć przy
klaskiwał jej ideałom, stanowczo opowiadał się przeciwko krwawym 
metodom walki rewolucjonistów. Uważał, że proces wielkiej społecz
nej przemiany powinien następować stopniowo, jego uruchomienie zaś 
w żadnym wypadku nie powinno następować „od dołu”, w wyniku na
głego przewrotu polityczno-społecznego. Swym przekonaniom na te
mat metod działania rewolucji pozostał Goethe wiemy do końca życia, 
natomiast sam obraz wydarzeń, których bieg rozpoczął atak na Bastylię, 
z czasem zaczął traktować jako nieodzowny etap procesu historyczne
go. Na rozwój poglądów Goethego nie wpłynął - wbrew powszechnej 
opinii - system Hegla, lecz studia przyrodoznawcze.

O tym, że związek Hegla z Goethem nie oznaczał wzajemnej zależ
ności, pisał szeroko Karl Lówith22. Według niego, wzajemne stosunki 
autora Fausta i twórcy Filozofii dziejów sprawiały wrażenie, jakby obaj 
żyli obok siebie, nijak na siebie nie wpływając, jednak:

[...] wtedy, gdy chodziło o sprawy pierwszorzędne - znamionował ich ten 
sam sposób myślenia. Różnica, zarazem oddzielająca i jednocząca, uwy
datnia się dopiero wtedy, gdy daje się zauważyć, w jaki sposób prafenome- 
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ny Goethego i absolut Hegla - z należnym sobie respektem - spotykają się 
dokładnie tak samo, jak Goethe i Hegel spotykali się w życiu prywatnym2’.

23 Ibidem, s. 16.
24 Ibidem, s. 20.

Według Lówitha założeniem, w jakim Goethe zgadzał się z Heglem, 
była zasada duchowego czynu, zapośredniczenie między jaźniowością 
(Selbstsein) a innobytem (Anderssein). Autor Fausta chwalił Hegla za 
to, że w swej filozofii tożsamości zajął miejsce w środku, między pod
miotem i przedmiotem, a więc tam, gdzie według niego rzeczywiście 
objawia się życie. Znalezienie i uzasadnienie owego środka wyznaczy
ło główny nurt filozoficznych poszukiwań obu myślicieli. Goethe opo
wiadał się za kontemplacją świata, której jednocześnie towarzyszyłoby 
tworzenie nowych pojęć i idei, umożliwiających człowiekowi podjęcie 
próby określenia istoty Boga lub przyrody:

[...] pomiędzy ideą a doświadczeniem zdaje się utrwalać jakaś rozpadlina, 
którą daremnie próbuje zasypać nasza władza poznania. Mimo to wciąż 
się pojawia nieśmiertelne dążenie, by pokonać ów hiatus rozumem, roz
sądkiem, wyobraźnią, wiarą uczuciem, iluzją czy - gdy już nic więcej nie 
jesteśmy w stanie zdziałać - głupotą. I w końcu, nieustannie się trudząc, 
odkrywamy, iż rację mógłby mieć ten filozof, który twierdzi, że żadna idea 
nie przystaje całkowicie do naszego doświadczenia, albo ten, który mógł
by dorzucić, że idea i doświadczenie mogą czy wręcz muszą sobie odpo
wiadać23 24.

Operujący pojęciami intelekt z naocznością zmysłową połączył już 
Kant w Krytyce władzy sądzenia. Dzieło to pozwoliło Goethemu do
strzec we własnym działaniu i myśleniu zarówno wytwór natury, jak 
i ludzkiego ducha. Jednak czysto dyskursywna władza sądzenia nie za
dowalała autora Fausta. Jak twierdzi Lówith, zastrzegał on sobie prawo 
do „intuicyjnego” rozumu, który był dla Kanta intellectus archetypus, 
ideą nieprzysługującą istocie ludzkiej:

Wprawdzie autor [Kant] zdaje się tutaj wskazywać na boski rozum, ato
li, jeśli w moralności, za sprawą wiary w Boga, dzięki cnocie i nieśmier
telności, winniśmy wznieść się na poziom religii wyższej i zbliżyć się do 
Pierwszej Istoty, to chyba również u intelektualisty powinno zachodzić to
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samo, skoro stajemy się godni tego, by poprzez ogląd nieustannie tworzą
cej natury duchowo uczestniczyć w jej wytwarzaniu. Domagając się prze
cież - na razie nieświadomie i jedynie z wewnętrznej skłonności - tego, 
co zawsze stanowić będzie prawzorzec, typ, udało mi się nawet stworzyć 
przedstawienie zgodne z naturą, toteż teraz nic już nie mogłoby przeszko
dzić wyjść cało - jak to o tym powiada starzec z Królewca - z przygody 
rozumu25.

25 Ibidem, s. 22.
26 Ibidem.

Według Lówitha, zarówno Hegel jak i Goethe uważali władzę są
dzenia za środek pośredniczący między pojęciem natury a pojęciem 
wolności. Obaj odważyli się na „przygodę rozumu”, gdy:

[...] abstrahując od dyskursywnego intelektu - usytuowali się pomiędzy 
jaźniowością a światowością (Wellsem). Różnica zachodząca w ich zapo- 
średniczeniu [w stosunku do Kanta - przyp. A.D.] polega jednak na tym, 
że o ile Goethe upatruje jedności [tj. absolutu - przyp. A.D.] w naocznej 
naturze, o tyle Hegel dostrzega ją w duchu dziejów (der geschichtliche 
Geisf). Hegel adekwatnie do tego wykrywa „chytrość rozumu”, Goethe zaś 
- chytrość natury. W obu przypadkach jedność ta polega na tym, by - za 
ich plecami - wykorzystać postępowanie ludzi w służbie całości26.

Już we wstępie do rozważań poświęconych ewolucji poglądów 
autora Fausta zaznaczyłam, że system Hegla nie wpłynął na zmianę 
sposobu patrzenia Goethego na świat. W kontekście analizy jego Faus
ta głębsze wnikanie w filozofię Hegla zdaje się zbędne. Jednakże ze 
względu na polemikę, jaką prowadzi z Heglem Jerzy S. Sito w Pasji 
i potępieniu doktora Fausta, koniecznie trzeba zapoznać się ze stworzo
nym przez twórcę Fenomenologii ducha systemem filozoficznym.

Cały system Hegla pomyślany został na sposób historyczny. Wynika 
to z faktu, że istotę absolutu, za jaki autor Filozofii dziejów uznaje du
cha świata, stanowi ruch, a zatem również historia. Dzieje rozwoju 
przejawiającego się ducha i faz kształtowania wiedzy, gdzie rozwój my
śli i związki historyczne nieustannie przenikają się nawzajem, przedsta
wia Heglowska Fenomenologia ducha. Zarysowany w niej cel dialek
tycznego rozwoju ducha to wiedza absolutna:
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Osiąga się ją na drodze wiodącej przez przypomnienie (Erinnerung) wszel
kich już zaistniałych form ducha. Ta droga wiodąca przez minioną istotę 
wciąż obecnego ducha [...] [jest] jedyną drogą prowadzącą do spełnienia 
wiedzy. Absolut, czyli duch - inaczej niż człowiek ubrania - nie przywdzie
wa po prostu wierzchniej szaty historii, lecz jest w samej swej istocie, jako 
ruch rozwijania samej siebie, bytem, który tylko o tyle jest, o ile zarazem 
się staje. Jako duch nieustannie uzewnętrzniający się i uwewnętrzniający się 
(erinnernder) jest on sam w sobie historyczny, chociaż dialektyka stawania 
się nie biegnie po linii prostej w nieskończoność, lecz porusza się po okrę
gu, koniec jest zatem dopełnieniem początku. Kiedy duch na tej drodze po
stępu w końcu zdobywa pełnię swego bytu i wiedzy, czyli swą samowiedzę, 
spełniają się dzieje ducha. Hegel dopełnia dzieje ducha w sensie najwyż
szej pełni, jednoczącej wszystko, co się dotychczas wydarzyło, co dotych
czas zostało pomyślane. Ale dopełnia je również w innym sensie: ostatecz
nego kresu dziejów, w którym dzieje ducha w końcu ujmują same siebie. 
Ponieważ zaś istotą ducha jest wolność bycia u siebie samego, przeto wraz 
z dopełnieniem jego dziejów dopełniają się także dzieje wolności27.

27 Ibidem, s. 49-50.
28 Ibidem, s. 262.

Wychodząc od zasady wolności ducha, w zgodzie z ideą postępu 
prącego aż do wypełnienia kresu czasu, Hegel skonstruował również 
filozofię dziejów świata. Rozumną treść dziejów, czyli fakt, że są one 
postępem „w świadomości wolności”, a więc, iż to właśnie w nich obja
wia się w świecie wolność, można - zdaniem Hegla - za pomocą rozu
mu dostrzec bynajmniej nie w tym, co przypadkowe i jednostkowe, ale 
raczej w tym, co wielkie i obejmujące całość: „Absolutne prawo ducha 
powszechnego wykracza poza wszelkie prawa szczegółowe, a w grani
cach tego ruchu, który odnosi się do wielkości i całości, indywidua sta
nowią ledwie «środek» do celu całości”28.

Wartościowymi okazują się dla autora Fenomenologii ducha wy
łącznie wybitne „indywidua historyczne”, które realizują wielkie cele 
dziejów powszechnych. Indywiduum takim był, według Hegla, bez 
wątpienia Napoleon „wdzierający się w świat i władający nim”.

Również Goethe pozostawał pod urokiem Napoleona. Dla niego nie 
był on jednak pełnomocnikiem ducha świata, który prze naprzód drogą 
ku wolności, lecz po prostu fenomenem, niezwykłą postacią potrafiącą 
wszystko podporządkować swym politycznym celom. Zafascynowanie 
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Goethego zwycięzcą spod Jeny zrodziło się nie w wyniku „przefiltro- 
wania” jego dokonań przez pryzmat filozoficznych idei, lecz w trakcie 
naocznej obserwacji realnych, pociągających za sobą określone kon
sekwencje działań cesarza. Goethe w przeciwieństwie do Hegla był 
empirystą i wierzył, że światem rządzi natura. Napoleon przedstawiał 
mu się zatem jako niczym nieokiełznany żywioł, ucieleśniający dwie 
siły, przemoc i konsekwencję, za sprawą których w świecie dokonuje 
się wszystko to, co trwałe i skuteczne. Zdaniem autora Fausta zarów
no los Napoleona, którego zwieńczeniem okazała się „wielka przegra
na”, jak i zmiany zachodzące w Europie najpierw w wyniku rewolucji 
francuskiej, a potem, wskutek porażki cesarza, potwierdziły istnienie 
naczelnego prawa przyrody, jakim jest przemiana: powstawanie i zanik, 
wzrost i rozkład, tworzenie i niszczenie29.

29 Hegel za podstawowy fenomen życia dziejów uznawał „zmianę”, następowanie 
po sobie ludów, państw i jednostek, ich powstawanie i ponowny zanik.
30 K. L ó w i t h, op. cit., s. 275.

Goethe w przeciwieństwie do Hegla dostrzegał w naturze rozum 
i idee. Studiowanie przyrody umożliwiło mu zrozumienie zarówno 
dziejów świata, jak i samego człowieka. Zdaniem autora Fausta w tym 
ostatnim, tak jak w otaczającej go przyrodzie, również dokonuje się sta
ła przemiana, metamorfoza tego samego:

Kiedy od stuleci obserwuje się postępowanie i czyny ludzi, można rozpo
znać kilka ogólnych zasad, które zawsze i wszędzie wywierały czarowne 
oddziaływanie na całe narody i na jednostki. Zasady te wiecznie powraca
ją, wiecznie w tysiącach barwnych przebrań tego samego, są tajemniczym 
wianem wyższej mocy życia. Jeśli pragniemy przełożyć te zasady na wła
sny język, przystosowujemy je na rozmaite sposoby do ciasnych warunków 
indywidualnych okoliczności, często dodając do nich tak wiele pierwiastka 
nieuczciwości, że z trudem udaje się je rozpoznać w ich pierwotnym zna
czeniu. To ostatnie wyłania się jednak zawsze niespodzianie, to w tym, to 
w innym narodzie - uważny badacz składa z tych formuł coś w rodzaju 
alfabetu ducha świata30.

Dzięki swym badaniom przyrodniczym Goethe dostrzegł również 
ogólną zasadę dążeń dziejowych:

Krąg, jaki ma do przebiegnięcia ludzkość, jest wyraźnie określony, i pomi
mo wielkiej stagnacji, jaką spowodowało barbarzyństwo, przeszła go już 



34 ROZDZIAŁ I

więcej niż jeden raz. Jeśli wolimy tu mówić o ruchu po spirali, to w ru
chu tym powraca ona przecież zawsze do miejsca, w którym już wcześniej 
była. Na tej drodze powtarzają się wszystkie prawdziwe poglądy i wszyst
kie pomyłki31.

31 Ibidem, s. 276.
32 G.Lukacs, op. cit., s. 99.
33 J. P. E c k e r m a n n, Rozmowy z Goethem, tłum. K. R a d z i w i 11, J. Z e 11- 
z e r, t. 2, Warszawa 1960, s. 17.

Dzieje ludzkości, oparte na zasadzie wiecznej przemiany natury, 
mają według autora Fausta charakter postępowy. Wynika to z faktu, że 
samą przyrodę, a więc i przynależący do niej gatunek ludzki, cechuje 
ciągły rozwój, niedające się zaspokoić dążenie do osiągnięcia pełni.

Doniosłość wypadków historycznych, jakie miały miejsce w czasie 
pracy Goethego nad Faustem, oraz wnioski, jakie poeta na ich podsta
wie w oparciu o studia przyrodnicze wysnuł, niewątpliwie wpłynęły na 
to, że powstający przez kilkadziesiąt lat utwór przybrał oblicze poematu 
o losach świata, a dzieje Fausta posłużyły autorowi do ukazania dzie
jów ludzkości. Sam utwór, uznawany powszechnie za pochwałę nie
ustannego postępu, ma wydźwięk optymistyczny. I dzieje się tak mimo 
faktu, że Faust jako reprezentant gatunku przeżywa osobiste tragedie: 
rozczarowanie będące wynikiem pierwszego dialogu z Duchem Ziemi, 
los uwiedzionej przez uczonego Małgorzaty, śmierć Heleny, a w końcu 
również śmierć jego samego. Ów optymistyczny charakter zawdzięcza 
Faust przekonaniom Goethego, zbieżnym z poglądami Hegla; prze
konaniom na temat funkcji, jaką pełnią indywidualne tragedie jedno
stek na drodze postępu gatunku. Zdaniem autora Prometeusza i twór
cy Fenomenologii ducha, „nieustanny postęp rodzaju ludzkiego jest 
wynikiem nieskończonego szeregu indywidualnych tragedii; tragedie 
w mikrokosmosie jednostki są przejawem nigdy się nie zatrzymujące
go postępu w makrokosmosie gatunku [...]”32. Los Fausta, zwieńczony 
śmiercią, staje się zrozumiały w chwili, gdy zestawimy go z pogląda
mi Goethego na temat przeznaczenia niezwykłych jednostek. Według 
poety, „każdy nieprzeciętny człowiek ma do spełnienia pewną misję. 
Kiedy ją spełni, to w dotychczasowej postaci już jest na ziemi zbytecz
ny i Opatrzność potrzebuje go znów do czegoś innego”33.
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Wkroczenie Fausta na drogę, która umożliwi mu wypełnienie po
słannictwa względem rodzaju ludzkiego, następuje dopiero w dru
giej części poematu. W stosunku do niej pierwsza część utworu pełni 
funkcję przygotowania bohatera do podjęcia działań, wykraczających 
poza sferę używania życia. W obrębie tej ostatniej Faust odzyskuje 
młodość i poznaje uroki świata: odwiedza Piwnicę Auerbacha, pozna- 
je Małgorzatę i zakochuje się w niej. Ból i wyrzuty sumienia związane 
z tragedią Małgorzaty koją na początku części drugiej poematu zabie
gi Ariela i elfów, uosobionych sił natury, które nie uznają moralności, 
bowiem los gatunku wynoszą ponad los indywiduum. Dzięki ich sta
raniom Faust odzyskuje żądzę aktywności i wkracza w sferę wielkiego 
świata rozkoszy czynu i tworzenia.

Goethe ów wielki świat rozkoszy czynu i tworzenia dzieli na trzy 
odrębne, autonomiczne światy. Pierwszy z nich to odwiedzany przez 
Fausta dwór cesarski. Wypadki, które się tam rozgrywają, zapowia
dają upadek feudalnego świata, rozsadzanego od środka przez rodzą
cy się kapitalizm. Symbolem tego ostatniego są „podsunięte” przez 
Mefistofelesa papierowe pieniądze. Drugi świat to świat antyczny. 
W jego obrębie Faust przywołuje postać Heleny, postać symbolizują
cą - zdaniem Lukacsa - dosłowne zmartwychwstanie starożytności de
maskującej martwotę średniowiecza. Według autora Studiów o Fauście, 
Helena uosabia antyczne piękno, „stanowi [...] dla epoki współczesnej 
duchowy i ludzki fundament, punkt wyjścia ku rzeczywiście twórcze
mu, nowemu życiu [...]”M.

Trzeci ukazany przez Goethego świat ze względu na dynamikę prze
mian społecznych i cywilizacyjnych, jakie w nim zachodzą, przypomina 
czasy współczesne autorowi. W obrębie tego świata następuje erupcja 
praktycznej działalności Fausta. Ta ostatnia pozwala określić bohatera 
Goethego mianem buntownika o rysach prometejskich. Wiedza, na
byta przez uczonego na drodze doświadczenia w okresie wzmożonej 
aktywności, umożliwia mu podjęcie wielu inicjatyw. Najdonioślejsza 
z nich to z pewnością próba ujarzmienia natury. Licznym zabiegom, ja
kie podejmował Faust, przyświeca ten sam cel, a mianowicie poprawa 
warunków egzystencji ludzkości, marzenie o osiągnięciu raju na ziemi.

34 G. Lu k a c s, op. cit., s. 108. 
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Odkrycie, że perspektywy działania, jakie roztacza przed człowiekiem 
świat, są nieograniczone, uzmysławia będącemu u kresu życia Faustowi 
niemożność zaspokojenia żądzy aktywności. Tym samym moment, kie
dy bohater powie chwili: „Jak pięknaś! O, nadal trwaj!” i odda diabłu 
duszę, wydaje się odsunięty w daleką nieokreśloną przyszłość. Goethe 
rozwiązuje „dylemat chwili” dzięki wizji Fausta obrazującej plan dzia
łania uczonego w przyszłości oraz końcowy efekt jego dążeń:

Wzdłuż tamtych gór bagnisty pas
Dokonań naszych trując czar się ciągnie,
To bagno gdyby spuścić raz -
Ostatnie szczytem byłoby osiągnięć
Milionom licznym oddałbym przestrzenie
Na, choć zdradne, lecz czynne i wolne istnienie, (...)
Człowiek, wygodnie na najnowszej ziemi
Osiedlon tuż, pod mocnym wałem tym,
Co dzielny ludu usypał go czyn.
Wewnątrz okolą wałów istny raj;
Niech śmiało toń mu wzbiera po sam kraj,
Bo gdzie tasując wdarłaby się klinem,
Zryw ludu spiesznie zaprawi szczelinę. [...]
Taką chcę widzieć rojną brać,
Na wolnej ziemi z wolnym ludem stać,
Gdybym mógł chwili rzec: Jak pięknaś!
O, nadal trwaj! nie uchodź mi!
W eonach zatrzeć się nie mogą piętna
Stóp mych i ziemskich moich dni.
W przeczuciu szczęścia aż takich nasileń
Przeżywam dziś najwyższą moją chwilę, (s. 533-534)

Podłoże wizji, obrazującej finalny etap postępu ludzkości, stanowi 
dotychczasowa działalność bohatera, która wyznacza kierunek owego 
postępu. Samo wykonanie założonego przez Fausta planu zostaje prze
sunięte w przyszłość, ponieważ jego realizacja znacznie przekracza 
możliwości działania, jakimi dysponuje będący u kresu życia bohater. 
Chwila, którą na zawsze chce zatrzymać Faust, wydaje się nie tylko 
spełnieniem jego osobistych dążeń, ale również zwieńczeniem wysiłku 
podejmowanego przez całą ludzkość. Faust pragnie: „Na wolnej ziemi 
z wolnym ludem stać” i, choć sam określa swoją wizję jako zaledwie 
przeczucie niespełnionego jeszcze szczęścia, to jego wiara w nieustają
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cy postęp i ludzką działalność na rzecz osiągnięcia pełni rozwoju i pod
porządkowania człowiekowi świata, pozwala mu uznać owo przeczucie 
nadchodzącej wolności za realne.

U Goethego, wbrew oczekiwaniom Mefistofelesa, wypowiedze
nie przez Fausta słów o chwili, którą pragnie na zawsze zatrzymać, nie 
przesądza o losie uczonego. Bóg, który wystawił uczonego na próbę, 
okazuje się łaskawy i bohater zostaje zbawiony. Przyczyna porażki, jaką 
ponosi diabeł, tkwi w błędnym odczytaniu intencji Fausta. Żądzę dzia
łania, którą uczony pojmuje jako środek prowadzący do pełnego roz
woju człowieka oraz poznania i podporządkowania mu świata, Mefisto 
utożsamia z żądzą użycia. Ponieważ wizja zaspokojenia potrzeby dzia
łania Fausta nie ma nic wspólnego z tym, co według diabła powinien 
uczony zobaczyć, Mefisto przegrywa zakład, a Faust zostaje zbawiony 
w myśl głoszonej przez anioły idei, że: „Kto wiecznie dążąc trudzi się, / 
tego wybawić możem” (s. 547).

Faust dostępuje łaski zbawienia mimo faktu, że jego działania przy
czyniły się do śmierci niewinnych ludzi: Małgorzaty, Filemona i Baucis. 
Niezależnie od przewinień uczonego Goethe ocala jego duszę, bowiem 
ostateczny wynik dialektycznej walki, jaką toczyły w bohaterze siły do
bra i zła, niewątpliwie przemawia na jego korzyść.

Śmierć Fausta, wieńcząca okres jego działalności, nie ma u Goethe
go wymiaru tragicznego. I dzieje się tak nie tylko dlatego, że boha
ter doznaje łaski zbawienia i rozpoczyna nowe „niebiańskie życie”. 
Również poglądy autora na temat śmierci jako takiej powodują, że nie 
możemy jej traktować jako ostatecznego domknięcia losu bohatera.

Przekonania Goethego na temat śmierci jednostki wyraża bohater 
napisanego przez niego fragmentu dramatycznego Prometeusz^. Na 
pytanie Pandory, czym jest rzekomy koniec losu człowieka, odpowiada 
on:

35 Fragment Prometeusz z 1773 roku Jacobi i Lessing słusznie odczytali nie tylko 
jako wyraz buntu przeciwko władzy bogów, ale również jako atak Goethego na 
chrześcijańską wiarę w Boga. Wizja śmierci-snu, po której człowiek budzi się do 
nowego życia, ma u Goethego charakter laicki, a swój kształt zawdzięcza przeko
naniu autora o obowiązującym zarówno przyrodę, jak i człowieka „prawie przemia
ny”. Samą religię pojmował autor Fausta jako „wieczne trwanie wyższych stanów 
człowieka”.
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Jest to chwila, co wszystko wypełnia, 
Wszystko, za czym tęskniliśmy i śnili, 
Czegośmy się spodziewali, 
Czegośmy się lękali [...] 
Gdy w najtajniejszej głębi swej 
Wstrząśnięta potężnie odczujesz to, 
Co ból i radość w życiu ci przydały, 
A kiedy burza serce ci rozpiera, 
Co ulgi szuka w łzach 
1 żar swój wzmaga, [...] 
1 wszystkie zmysły cię odstępują, 
1 wydaje ci się, że giniesz 
I pogrążasz się; [...]
1 wszystko wokoło pogrąża się w noc, 
ty zaś we własnych, najtajniejszych czuciach 
Świat obejmujesz:
Wtedy umiera człowiek. [...] 
PANDORA: Po śmierci zaś? 
PROMETEUSZ: Gdy już i żądza, i radość, i ból 
W burzliwej rozkoszy się rozpłynie, 
Byś błogim się snem orzeźwiła - 
Wtedy ożyjesz, ponownie ożyjesz 
Na nowy przestrach, nadzieję pożądanie36.

36 J. W. G o e t h e, Prometeusz, tłum. W. W i r p s z a, [w:] idem, Dzieła wybrane, 
red. J. Z. J a k u b o w s k i, A. M i 1 s k a, t. 2, Warszawa 1956, s. 94-95.
37 Zdaniem Goethego w teraźniejszości pojawia się sama wieczność. Każdy stan 
i każda chwila ma wartość nieskończoną. Ta ostatnia jest reprezentantem całej 
wieczności. Pierwowzorem stałej teraźniejszości był dla Goethego byt przyrody, 
której przemijanie i stawanie się oznaczały dla niego metamorfozę tego samego.

Zestawienie wypowiedzi Prometeusza z ostatnim monologiem 
Fausta pozwala dostrzec paralelę między wizją zwieńczenia dążeń ludz
kości, czyli ową chwilą, którą chce zatrzymać Faust, a zwieńczeniem 
życia poszczególnej jednostki, śmiercią, chwilą, co wszystko wypełnia, 
kiedy człowiek obejmuje świat37.

W momencie, gdy Faust roztacza przed sobą wizję życia z wolnymi 
ludźmi na wolnej ziemi, Lemury z polecenia Mefista kopią mu grób. 
Konfrontacja obu końcowych etapów rozwoju zarówno człowieka, jak 
i gatunku, czyli śmierci jednostki z jednej, a zwieńczenia dążeń ludz
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kości z drugiej strony, następuje u Goethego w tym samym momencie. 
Goetheańska idea postępu, którą obrazuje wymownie osadzenie wizji 
uczonego w dalekiej, nieokreślonej przyszłości, w przypadku Fausta 
wyklucza nie tylko możliwość ostatecznego domknięcia dziejów ludz
kości, ale również - co niewątpliwie potwierdza Prometeusz - i losu 
pojedynczej jednostki. Sam Goethe przedstawił swoje zapatrywania na 
ten temat w jednej z rozmów, jakie prowadził z Eckermannem:

Przekonanie o naszym wiecznym trwaniu wywodzę z pojęcia działania. Bo 
kiedy aż do śmierci bez wytchnienia działam, to natura jest wobec mnie 
zobowiązana, aby przeznaczyć mi inną formę trwania, gdy moja obecna 
forma nie może już nadążyć za duchem3“.

38 J. P. E c k e r m a n n, op. cit., s. 82.

Zgodnie z ideą poety śmierć Fausta nie oznacza bynajmniej koń
ca. Przewodnikiem bohatera na drodze ku osiągnięciu doskonałości 
i wzniesieniu się ku wyższym sferom niebiańskim okazuje się wybrana 
przez Mater Gloriosa jedna z pokutnic - Małgorzata.

Faust Goethego to dzieło cenne z wielu powodów. Z pewnością 
stanowi ono znakomite ukoronowanie podejmowanych już - najpierw 
ukradkiem przez Marlowe’a, a potem jawnie przez Lessinga - wysił
ków zmierzających ku podniesieniu poznawczych ambicji bohatera. 
Goethe, podejmując decyzję o zbawieniu swego bohatera, przyznał 
słuszność nie tylko jego dążeniu do zgłębienia prawdy o świecie, ale 
również - co niezwykle istotne - gorąco poparł jego wysiłki zmie
rzające do osiągnięcia pełnego rozwoju indywidualnych możliwości. 
Wartość bezcenna dzieła Goethego objawia się z kolei w tym, że wy
warło ono ogromny wpływ na sposób postrzegania Fausta. Osobę uczo
nego zaczęto utożsamiać przede wszystkim z bohaterem, którego wize
runek nakreślił Goethe, czyli z istotą nieustannie dążącą do osiągnięcia 
pełni człowieczeństwa, nienasyconą, wiecznie prącą naprzód.

Zatem nie dziwi fakt, że to właśnie naszkicowany przez Goethego 
- a nie przez Marlowe’a czy Lessinga - portret Fausta, istoty, nieza
spokojonej i nieustannie dążącej do osiągnięcia pełni rozwoju, skłonił 
w XX wieku Oswalda Spenglera do określenia duszy kultury Zachodu 
mianem duszy faustowskiej. Duszę kultury Spengler pojmował jako * 
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życiowo-twórczy potencjał, ogół określonych możliwości, które w pro
cesie przechodzenia kultury przez poszczególne stadia rozwoju - dzie
ciństwo, młodość, dojrzałość i starość - aktualizują się i przybierają 
widzialne formy narodów, języków, sztuk, nauk. Za prasymbol, jak 
gdyby logos duszy faustowskiej, uznał Spengler pojęcie przestrzeni, 
jako nieskończenie głębokiej, bezgranicznej rozciągłości. Według au
tora Zmierzchu Zachodu faustowski prasymbol można rozpoznać we 
wszystkich dziedzinach życia kulturowego. Najwyraźniej jednak uobec
nia się on w obrębie sztuki:

Sztuka zachodnia [...] tworzy się wokół faustowskiego ideału czystej prze
strzennej nieskończoności; dąży [...] do unieważnienia lego, co bezpo
średnio obecne, optycznie niedostrzegalne i mierzalne, do otwarcia się na 
przestrzenną transcendencję. Jako przezwyciężanie „tylko zmysłowego”, 
namiętność dali, ekspansja w ponad zmysłową bczgraniczność, jest jaw
nym wyrazem artystycznej woli mocy39.

39 J. M a r z ę c k i, Przedmowa, [w:] O. S p e n g 1 e r, Zmierzch Zachodu, tłum. 
J. Marzęcki, Warszawa 2001, s. 10.
40 O. S p e n g 1 e r, op. cii., s. 124.

Faustowski prasymbol urzeczywistnił się między innymi w archi
tekturze gotyckiej, nowożytnym malarstwie olejnym, muzyce instru
mentalnej. Tę ostatnią Spengler uważał za jedyną spośród wszystkich 
sztuk, której świat wydaje się wewnętrznie spokrewniony z kontempla
cją czystej przestrzeni:

[...] pierwotne poczucie rozwiązania, wyzwolenia, zatracenia się duszy 
w nieskończoności, uwolnienia od wszelkiego materialnego ciężaru, jakie 
wywołują w nas najwznioślejsze momenty naszej muzyki, wyzwala także 
ukierunkowane w głąb dążenie duszy faustowskiej40.

Fakt, że Spengler, określając duszę kultury Zachodu, nazwał ją 
właśnie mianem duszy faustowskiej, przekonująco uzmysławia nam, 
że autor Zmierzchu Zachodu nie spoglądał już na Fausta jak na postać, 
lecz jak na symbol - symbol nienasycenia, niezaspokojenia i wiecznego 
dążenia do osiągnięcia pełni. Bohater, który jeszcze w średniowieczu 
zasługiwał na potępienie, urastał tym samym stopniowo do rangi sym
bolu. Najpierw nieśmiało poparł Fausta Marlowe, później coraz śmielej 
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zaczęli głosić jego chwałę Lessing i Goethe. Spengler poszedł o krok 
dalej - uczynił z Fausta nowy symbol, symbol kultury, która kiedyś 
skazała go na piekło.

***

Rozbudowany wstęp do niniejszego rozdziału, w którym w koniecz
nym skrócie przedstawiłam wizję dziejów Fausta według Marlowe’a, 
Lessinga i Goethego, ukazuje literackie losy bohatera, który zainspiro
wał Jerzego S. Sitę.

Autora polskiej wersji Fausta zainteresowały szczególnie dwa 
utwory, Goethego i Marlowe’a41. Sito tworząc architektonikę swego 
dramatu, sięga po sceny zarówno z pierwszej, jak i drugiej wersji, prze
kształca ich strukturę fabularną i znaczeniową, nadając im w ten sposób 
nowy kształt i sens. Co ważniejsze, autor polskiego Fausta „dopisuje” 
wiele scen, które pozwalają mu wyrazić odmienne treści oraz ukazać 
losy Fausta w nowej rzeczywistości, obarczonej piętnem II wojny świa
towej. Głównym przedmiotem mojej analizy są właśnie owe „dopisane” 
i przetworzone przez Sitę sceny z życia Fausta. Ukazują one odmien
ny od wizji Marlowe’a i Goethego obraz świata „po obozach koncen
tracyjnych”. Za kontekst do rozważań nad powojenną rzeczywistością 
ukazaną w polskiej wersji Fausta posłużą między innymi studia Ericha 
Fromma oraz wciąż aktualna w „czasach przewartościowania wszyst
kich wartości” filozofia Nietzschego. Polski koloryt literacki zaznaczę, 
wprowadzając odniesienia do Prometeusza Andrzejewskiego oraz do 
czytanego w kontekście Nietzschego Powrotu Odysa Wyspiańskiego. 
Włączenie tych utworów w tok analizy umożliwi - jak sądzę - spraw
niejsze wskazanie tych wszystkich przesunięć akcentów, jakich doko
nał Sito wobec wizji bohatera i świata zarysowanego przez Goethego 
i Marlowe’a. Dobór kontekstów jasno wskazuje na to, że niniejsza 

41 Sztuka Pasja i polepienie doktora Fausta była debiutem Sity jako dramatopisa- 
rza. Prapremiera Pasji doktora Fausta (publik. „Dialog”, luty 1971) - odbyła się 
w Teatrze Narodowym w Warszawie w październiku 1971, prapremiera Potępie
nia doktora Fausta (publik. „Dialog”, luty 1972) w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 
w grudniu 1972. Obie inscenizacje prezentowano na XIII i XIV Festiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych we Wrocławiu.
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analiza nie ma charakteru stricte komparatystycznego. Cel, jaki sobie 
wyznaczyłam, to przede wszystkim wniknięcie w strukturę polskiego 
Fausta. Z tej też przyczyny zasygnalizuję tylko wybrane związki mię
dzy trzema utworami zarówno w obrębie tekstu, jak i w układzie po
szczególnych scen42.

42 Pominę między innymi wątek Kacpara, będący kompilacją wydarzeń wchodzą
cych w skład intermediów u Marlowe’a.
4 G. S i n k o, Tradycja i współczesność w nowym Fauście, „Dialog” 1972, nr 2, 
s. 120. Wszystkie cytaty według tego wydania.

Samego obrazu „świata po obozach koncentracyjnych” nie spo
sób porównać z przedstawioną przez Marlowe’a i Goethego rzeczy
wistością. Inaczej przedstawia się sprawa polemiki światopoglądowej, 
jaką Sito prowadzi w swym utworze z poprzednikami. Autor polskie
go Fausta posiada odmienną wobec swoich poprzedników wizję rze
czywistości, w swym dramacie stara się „wypróbować” poglądy po
przedników w nowych warunkach. Próba ta jednak spełza na niczym. 
W stosunku do Goethego Sito jest nieufny, podważa zasadność jego 
idei postępu ludzkości, tak jak odmawia słuszności dialektyce Hegla. 
Dramatopisarz zdaje się postrzegać zarówno określaną przez Goethego 
mianem absolutu naturę, jak również absolutyzowaną przez Hegla hi
storię, nie tyle jako rozumne siły wyznaczające światu cel, jakim jest 
postęp i osiągnięcie wolności, ile jako mechanizmy, których działanie 
prowadzi świat ku zagładzie.

Tym, co zdecydowanie różni utwór Sity od wersji Marlowe’a 
i Goethego, a zarazem uniemożliwia przeprowadzenie analizy porów
nawczej, okazuje się motyw Chrystusowy, ofiara Fausta, która stanowi 
finał dramatu. Dla Grzegorza Sinki owo zakończenie to z jednej stro
ny przejaw nowatorstwa polskiej wersji, a z drugiej świadectwo wy
raźnego związku utworu Sity z poprzednimi wersjami. Sito „skończył, 
jak Marlowe, swoją tragedię potępieniem Fausta, a równocześnie, jak 
Goethe, ocalił jego duszę” - pisze Sinko43. Motywowi Chrystusowemu 
poświęcę trochę więcej uwagi, a to z tej przyczyny, że na pierwszy rzut 
oka zdaje się on kolidować z przedstawioną przez Sitę eschatologiczną 
wizją świata bez Boga. Co więcej, wprowadzenie owego motywu wyda- 
je się równoznaczne z zanegowaniem przez dramatopisarza sensu działa
nia, stanowiącego credo postępowania poprzedników polskiego Fausta.
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Ten ostatni wniosek skłonił mnie do tego, by ostatni podrozdział 
poświęcić poszukiwaniom związków między polskim Faustem a pol
skim Hamletem. Zarówno tym Hamletem, jakiego przedstawił w swym 
Studium Wyspiański, jak i bohaterem dramatu Drozdowskiego.

Poglądy Sity na temat motywów 
i konsekwencji działania człowieka

W utworze Sity, analogicznie do dramatu Goethego, pierwszym 
miejscem, do którego Mefistofeles zabiera Fausta po opuszczeniu pra
cowni, okazuje się Piwnica Auerbacha. Sam obraz wydarzeń i wymiar 
ideowy skomponowanej przez autora Poloneza sceny w gospodzie 
znacznie jednak wykracza poza ramy, jakie nadał spotkaniu studentów 
poeta weimarski.

W faustycznej dylogii wstęp do mających się rozegrać w Piwnicy 
Auerbacha wypadków stanowią staranne przygotowania do widowi
ska, czynione z polecenia diabła przez Asmodeusza, Anioła Rozpaczy, 
i Dificanusa, Anioła Śmierci. Słowa padające z ust Asmodeusza pozwa
lają mniemać, że cel, jaki przyświeca działaniom aniołów, to osaczenie 
Fausta, poskromienie jego aktywności:

Biegnie przodem!
Ponosi go radość działania.
Już się nam z rąk nie wymknie;
będzie nasz!'"'

Faust Sity, w przeciwieństwie do bohatera Goethego, ulegając 
sugestii czarta, odwiedza Piwnicę Auerbacha jeszcze przed podję
ciem decyzji o podpisaniu cyrografu. Przebiegły Mefistofeles poleca 
Asmodeuszowi i Dificanusowi przygotować widowisko, ponieważ chce, 
aby pod jego wpływem uczony na dobre zwątpił w sens działania, poj
mowanego jako dążenie człowieka do realizowania podniosłych celów. 
Diabeł pragnie, by Faust zobaczył na własne oczy to, że człowiek, któ
ry decyduje się na aktywność, zawsze - czy chce tego, czy nie - staje

44 J. S. S i t o, Pasja i potępienie doktora Fausta, Warszawa 1973, s. 61. Wszystkie 
cytaty według tego wydania.
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się „instrumentem występku i zbrodni”, a szczytne idee, w imię których 
rzekomo podejmuje działanie, to jedynie argumenty uzasadniające ko
nieczność siania zniszczenia. Zwątpienie Fausta w możliwość realizo
wania podniosłych celów oraz zgoda uczonego na bycie „instrumentem 
występku i zbrodni” nie dla owych podniosłych celów, lecz - jak mówi 
dosadnie Mefisto - „po prostu”, to warunki, które Faust musi koniecz
nie spełnić, by móc podpisać cyrograf. Tym, co skłonić winno Fausta 
do spełnienia żądań Mefistofelesa i tym samym doprowadzić do podję
cia decyzji o zawarciu paktu z czartem, jest zaprezentowany w Piwnicy 
Auerbacha diabelski spektakl.

Oczom przybyłego do gospody Fausta ukazuje się wnętrze za
pełnione przez gromadę rozbawionych studentów. Gdy atmosfera 
w Piwnicy Auerbacha się uspokaja, Asmodeusz daje znak do rozpoczę
cia widowiska. Otwiera je skierowana do studentów przemowa Siebla:

[...] państwo trupów się chwieje!
Nasze wspólne przedsięwzięcie, nasz cel - 
pochować trupa!
Dom trzeba wykadzić
i na mogile drzewo wolności zasadzić! (s. 67)

W dalszej część rewolucyjnego wystąpienia mówca, nie przebiera
jąc w słowach, oskarża zajadle niektóre grupy społeczne. Według Siebla 
państwem trupów, nazywanym przez niego również koncernem, rządzą 
bezduszni posiadacze kapitału. Stoją oni na czele hierarchii państwowej, 
której najniższy szczebel zajmują masy pracujące, wyzyskiwane przez 
elitę. W ślad za klasą rządzącą podążają ludzie czerpiący zyski z „od
padków”, za nimi zaś idą dwulicowcy, milczący uczestnicy biesiadnego 
stołu. Ci ostatni, gdy władza rośnie w siłę, przyklaskują jej poczyna
niom, jednak w momencie, kiedy pozycja elity się chwieje, w mgnieniu 
oka gotowi są zamienić trzymany w rękach sztandar na inny.

Niewątpliwie agitujący studentów Siebel posługuje się językiem, 
który czyni go podobnym do tych, przeciwko którym przemawia, 
a mianowicie do owych aferzystów idei, przebiegłych kramarzy pozo
rów, mających „w gębie frazes odziany w łupinę uśmiechu”. Wytarte 
slogany na temat ucisku mas pracujących mówca uznaje za skuteczny, 
niezawodny środek do osiągnięcia upragnionego celu, czyli wywołania 
krwawej rewolucji w imię wolności. Ta ostatnia faktycznie pełni dla 
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niego wyłącznie funkcję karty przetargowej, która - jak mniema - za
pewni mu poparcie studentów w walce ze skostniałym systemem. Ku 
zaskoczeniu Siebla gorąca przemowa, jaką wygłasza, nie przynosi jed
nak oczekiwanego rezultatu. Hasło powszechnej rewolty nie spotyka 
się bowiem z całkowitą akceptacją ogółu. Opozycjonistą okazuje się 
między innymi Frosh. Błyskotliwy student zwraca uwagę na fiasko do
tychczasowych zrywów narodowowyzwoleńczych, które w imię utopii 
zabijały narody. Asmodeusz, czuwający wraz z Dificanusem nad „wła
ściwym” przebiegiem widowiska, szybko spostrzega, że atakowany 
przez Frosha Siebel traci grunt pod stopami. Stąd też natychmiast spie
szy mu z pomocą, głosząc wszem i wobec postulat zażartej walki z ty
ranią. Nagła ingerencja Anioła Rozpaczy w bieg zdarzeń spotyka się 
z entuzjastycznym odzewem ze strony studentów. Po kolei padają z ich 
ust kolejne hasła skierowane przeciwko znienawidzonej policji i władzy 
kapitału. Młodzi coraz natarczywiej żądają wolności związków i uczel
ni. Ostatni postulat, wygłoszony przez jedną ze studentek, brzmi nastę
pująco: „Dyktatura młodzieży!”.

Znamienne jest to, że młodzi ludzie, którzy jeszcze przed momen
tem występowali przeciwko tyrani, już po chwili sami domagają się pra
wa do sprawowania autorytarnych rządów. Świadectwem nagłej zmia
ny, jaka dokonała się w ich sposobie myślenia, okazuje się nie tylko 
żądanie dyktatury, ale również metody przemocy, po jakie sięgają, by 
rozpętać rewoltę. Mefisto jako kadrę bojowców poleca im Asmodeusza 
i Dificanusa:

Oto są!
Specjaliści od bomb i od gazu;
od dywersji ulicznej
i od sabotażu.
Od biernego oporu, spontanicznych akcji,
ruchu, manewrów tłumem - [na co Faust dodaje]: „i od prowokacji”, (s. 76)

Rewolucyjny, duszny nastrój panujący u Sity w gospodzie nie ma 
nic wspólnego z wesołą, a momentami nawet zabarwioną rubasznym 
humorem atmosferą, którą Goethe oddał w scenie rozgrywającej się 
w Piwnicy Auerbacha. U tego ostatniego studenci również rzucają hasło 
jak najszybszego poszerzenia zakresu dostępnych im swobód. Jednakże 
dla nich, jak z ironią zauważa Mefisto, wolność oznacza błogi stan upo
jenia alkoholowego. Jej symbolem staje się kraj pełen winnic ukazują
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cy się rozbawionemu towarzystwu na skutek działania piekielnej magii. 
Kiedy czar pryska, studenci budzą się jak ze snu, w ręku każdy z nich 
trzyma nóż. Przyczyną zażartej kłótni, która z pewnością by wybuchła, 
gdyby magia nie przestała działać, okazała się schowana pod zielo
ną altaną latorośl. U Goethego do krwawej jatki jednak nie dochodzi, 
a Siebel po całym zajściu uspokaja towarzystwo, mówiąc: „To wszyst
ko kłam i pozór był” (s. 144).

Nie sposób nie zauważyć, że przemoc, która w utworze Goethego 
pojawia się dopiero w zakończeniu sceny, u Sity wybija się na plan 
pierwszy. Ukazani w polskim Fauście studenci tylko dzięki użyciu siły 
mogą odnieść zwycięstwo w walce o wolność. Samo pojęcie wolności 
młodzi rozumieją jednak dość specyficznie. Symbolizuje ją bowiem, 
paradoksalnie, prawo do sprawowania absolutnej władzy. Dyktatura 
w ręce młodzieży - to hasło obrazujące prawdziwe dążenia studentów. 
Według nich osiągnięcie wolności, utożsamianej z nieograniczoną wła
dzą, może nastąpić tylko dzięki użyciu przemocy. Oczywiście, historia 
tyrani pozwala łatwo przewidzieć konsekwencje użycia siły przez mło
dych. W momencie, gdyby faktycznie udało im się objąć autorytarne 
rządy, mocna pozycja z pewnością stanowiłaby dla nich okazję do po
nownego stosowania przemocy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ten, 
kto ma nieograniczoną władzę, może bezkarnie zabijać. Nad poczyna
niami studentów wisi zatem niebezpieczeństwo uruchomienia błędnego 
koła zbrodni, w którym przemoc rodzi przemoc.

Ową niepohamowaną żądzę zagarnięcia władzy, którą pałają u Sity 
młodzi buntownicy, można porównać z pragnieniem, jakie żywią boha
terowie Goethego. Każdy z przedstawionych przez poetę weimarskie
go studentów rości sobie prawo do posiadania najlepszego winnego 
grona. Rozstrzygnięcie sporu o to, w czyje ostatecznie ręce trafi słod
ki przedmiot pożądania, może nastąpić wyłącznie dzięki przemocy. Jej 
użycie równa się wyeliminowaniu przez jednego z żaków pozostałych 
uczestników konfliktu. Oczywiście w dramacie Sity, jak u niemieckie
go twórcy, nie dochodzi do rozlewu krwi. Jednak fakt ów nie stanowi 
podstawy, by uznać, że w polskim Fauście, podobnie jak w dramacie 
Goethego, niebezpieczeństwo mordu zostaje raz na zawsze zażegnane. 
Fikcyjny konflikt, który u weimarskiego poety dla zabawy wywołuje 
diabeł, u autora Poloneza niewątpliwie przybiera kształt rzeczywisty 
i groźny.
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Faust Sity dobrze wie, że wydarzeniom w Piwnicy Auerbacha nada
no formę widowiska. Dlatego też poważnie wątpi w autentyczność za
prezentowanych w gospodzie postaw i zachowań studentów. Uczony, 
podobnie jak u Goethego Siebel, szybko zauważa kreacyjny charakter 
zdarzeń rozgrywających się w Piwnicy Auerbacha i nazywa je pogar
dliwie „cyrkiem pozorów”. Ma bowiem świadomość tego, że widowi
sko starannie przygotowały piekielne anioły - Asmodeusz i Dificanus, 
które wraz z Mefistem niejeden raz ingerowały w jego przebieg, a tym 
samym sterowały ludźmi. Według Fausta młodym przyświecają dobre 
intencje. Ich chęć osiągnięcia raju na ziemi oraz pogrzebania przemocy 
i nienawiści stanowi przecież odwieczne pragnienie ludzkości. Jednak 
arsenał środków, za pomocą których młodzi mogą ziścić swoje marze
nia, okazuje się ograniczony. Faktycznie mają oni do wyboru tylko tę 
metodę, którą podsunął im Mefistofeles, a więc - krwawą rewolucję. 
Zdaniem Fausta siły diabelskie nie tylko „polecają” studentom „odpo
wiednie” środki działania, ale również dzięki zapalczywej agitacji wy
wierają wpływ na ich umysły.

Mefisto odpiera gwałtowne ataki uczonego i stanowczo przeczy 
temu, jakoby wraz ze swą świtą brał udział w rozgrywających się w go
spodzie wydarzeniach: „Mylnie cały bieg rzeczy tłumaczysz /mnie 
tu wcale nie b y ł o” (s. 80).

Diabeł podważa również słowa Frosha, który wypadki rozgrywa
jące się w Piwnicy Auerbacha traktuje wyłącznie jako sen, iluzję, jako 
coś, co nie wydarzyło się naprawdę:

FROSH: To był sen! Przywidzenie!
MEFISTO (do FAUSTA): Cyniczna obłuda, (s. 78)

Sens ostatniej wypowiedzi Mefista staje się poniekąd jasny, kie
dy przypomnimy sobie wykładnię marzenia sennego zaproponowaną 
przez Sigmunda Freuda“15. Autor Wstępu do psychoanalizy twierdził, że 
sny - wytwory własnej aktywności psychicznej śniącego - ujawniają 
najskrytsze ludzkie myśli wyrażające pragnienia, które w wyniku kul
turowych ograniczeń i zakazów uległy stłumieniu. W stanie snu dzia
łanie cenzury, która przepuszcza jedynie to, co nasze ego jest w stanie 45 

45 Zob. S. F r e u d, Marzenia senne, tłum. W. Szewczuk, [w:] idem, Psycho
patologia życia codziennego. Marzenia senne. Warszawa 2003, s. 349-395.
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zaakceptować, znacznie słabnie, dzięki czemu dotychczas ukrywane 
myśli torują sobie drogę do świadomości. Jeśli stłumione życzenie nie 
jest zamaskowane, czyli nie ulega żadnemu zniekształceniu, to zazwy
czaj sen śniącego przerywa lęk. Kiedy człowiek na skutek lęku budzi 
się, to natychmiast - niczym Frosh - stanowczo zaprzecza temu, by był 
tożsamy ze swym ,ja” ze snu, którego brutalne, agresywne działanie 
bądź silne nieokiełznane namiętności wydają mu się obce. W rzeczywi
stości jednak , ja” osoby, która śni, okazuje się tożsame z ,ja” śnionym. 
To ostatnie bowiem - zgodnie z tym, co głosi Freud - jako wytwór ak
tywności psychicznej śniącego, uosabia jedynie stłumione, a więc na
dal obecne w człowieku pierwotne popędy, zepchnięte do podświado
mości mordercze pragnienia, a zatem drzemiące w człowieku tendencje 
destrukcyjne i antyspołeczne46. Mefistofeles, który zarzuca Froshowi 
cyniczną obłudę, ma zatem poniekąd rację. Student, przyrównując roz
grywające się w Piwnicy Auerbacha wypadki do snu, ufał, że przekona 
Fausta o pozornym, wyzbytym znamion realności charakterze działań 
braci studenckiej; działań, które - jak zapewnia - wcale nie pokrywały 
się z ich faktycznymi dążeniami i pragnieniami. Skoro jednak-jak gło
si Freud - we śnie, który Frosh utożsamia z widowiskiem, dochodzi do 
głosu prawdziwa, skażona złem natura człowieka, to nic ulega wątpli
wości, że zaprezentowane w Piwnicy bezwzględne dążenia studentów, 
mające na celu zaspokojenie instynktu zbrodni, nosiły znamiona auten
tyczności.

46 Zob. S. F r e u d, Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, Warsza
wa 1992, s. 9-13.

Wypowiedzi Mefistofelesa, jakie zacytowałam powyżej, odzwier
ciedlają pogląd Sity na temat rudymentarnych dążeń i form działania 
ludzi, który stanowi podstawę budowanej w polskim Fauście wizji 
człowieka i świata. Według diabła, którego w tym momencie rozwoju 
akcji możemy uznać za wyraziciela poglądów autora, to nie wypadki 
rozgrywające się w gospodzie miały charakter pozorny. Rzeczywiście 
pozorny był udział sił piekielnych w widowisku i ich wpływ na bieg 
wydarzeń. Prawdziwym motorem działania występujących w Piwnicy 
Auerbacha studentów była ich własna, skażona złem natura, instynkt 
zbrodni. Natomiast faktycznym, choć nieukazanym w utworze, efektem 
owego instynktu okazał się mord. Według rozwijanej w utworze idei, 
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ten ostatni zwieńcza wszystkie podejmowane przez ludzi wysiłki, nawet 
tak szczytne jak dążenie do wolności. Dzieje się tak zapewne dlatego, 
że świat, jaki pokazuje nam Sito, to rzeczywistość pozbawiona jakich
kolwiek moralnych zakazów i ograniczeń, które niewątpliwie mogły
by skutecznie zahamować rozwój destrukcyjnych i antyspołecznych 
tendencji drzemiących w człowieku. Studenci odwiedzający Piwnicę 
Auerbacha, ze względu na brak rozeznania w tym, co jest dobre, a co 
złe, faktycznie czynią tylko to, co dyktuje im ich własna natura, która 
nieustannie domaga się „świeżej krwi”. U Sity wybór jednostki podej
mującej jakąkolwiek działalność, której efektem okazuje się zabijanie, 
ogranicza się zatem tylko i wyłącznie do wybrania najskuteczniejszej 
retoryki zbrodni, czyli trafnego sposobu argumentacji uzasadniającej 
konieczność siania zniszczenia.

Specyficzny charakter owej retoryki najlepiej oddają „skecze po
zorów”, zaprezentowane w gospodzie. Wszystkie wypowiedzi zabie
rających w Piwnicy głos mówców, formułowane między innymi przez 
Siebla, studentkę czy też Asmodeusza, mają jedną cechę wspólną. 
A mianowicie wskazują ideę, w imię której człowiek może, a nawet 
powinien zabijać. Sam motyw działania - czy będzie nim walka prze
ciwko uciskowi kapitalistów, czy też działanie zmierzające do obalenia 
tyranii - okazuje się bez znaczenia, bowiem stanowi jedynie środek do 
osiągnięcia upragnionego celu - zaspokojenia instynktu zbrodni.

Słowa Mefista wymownie świadczą o tym, że Sito - w przeciwień
stwie do Goethego - neguje w swym utworze przekonanie o możli
wości realizowania poprzez działanie podniosłych celów. Tym samym 
autor Poloneza podważa zasadność Goetheańskiej idei nieustannego 
postępu ludzkości, którego zwieńczenie stanowi między innymi wol
ność goszcząca w polskim Fauście na ustach studentów. U Sity miej
sce słowa „postęp” zajmuje ostatecznie pojęcie „destrukcja”, a chwa
lebnego czynu - bestialski mord. Argumenty diabła na temat motywów 
i istoty działań człowieka okazują się jednak za mało przekonujące, by 
podważyć wiarę Fausta w sens aktywności. Ponieważ uczony nadal się 
waha i nieufnie odnosi do widowiska zaprezentowanego w Piwnicy 
Auerbacha, przebiegły Mefistofeles postanawia pokazać mu „prawdę 
akcji” i proponuje przechadzkę.

Podczas wieczornego spaceru Faust wraz z towarzyszącym mu 
diabłem o mały włos nie stają się świadkami brutalnego przestępstwa.
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Na ich oczach służby porządkowe łapią na ulicy niewinnego człowie
ka, Kacpara. Oprawcy, żeby móc z czystym sumieniem użyć względem 
ofiary przemocy, na poczekaniu, bez zająknięcia sporządzają fikcyjne 
oskarżenie:

BANNING COCO: [...]
Szeptał,
roznosił plotki,
pod osłoną nocy werbował dywersantów -
GRUN: Przy Bożej pomocy,
będzie można powiązać z
działaniem wywiadu...
[•••]
BANNING COCO: [...]
Primo -
ludzi uczciwych obrażał,
secundo -
zaufanie do władzy podważał [...]. (s. 91)

Metody działania, jakie względem Kacpara stosują oprawcy, nie 
mają nic wspólnego z kodeksem postępowania stróżów porządku. Sami 
strażnicy są w dobrej komitywie z miejskimi drabami i w działaniu kie
rują się raczej typowymi dla nich zasadami, z których naczelną zdaje się 
uległość względem własnego instynktu zbrodni. W nocy na pustej ulicy 
samotny człowiek, na własną prośbę, staje się celem ataku. Bezbronny 
i zdany tylko na siebie stanowi łatwy i cenny zarazem łup dla silniej
szych, tworzących grupę oprawców. Mefisto tłumaczy przerażonemu 
Faustowi sens „ulicznej sceny” następująco:

[...] w komedii życia
kapitalny atut stanowi chęć działania.
[...]
Zaaranżowałem to skromne widowisko,
pragnąc udowodnić,
że sprężyna działania jest sprężyną
zbrodni.
Działać; za wszelką cenę!
Motywy działania -
znajdzie każdy, kto myśli dostępu nie wzbrania.
[...]
Skoro więc chęć istotna, a cel określony,
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każdy na własną rękę może być zbawiony;
byle tylko nie stracił nagle rozeznania,
nie zmieszał się, nie zająknął;
kwestia zaufania!
Potem można pomyśleć nad uzasadnieniem... (s. 94-95)

Diabeł, by przekonać Fausta o infantylności wiary w aktywność, 
używa bardzo mocnego argumentu. A mianowicie stwierdza dobitnie, 
że sprężyna działania to sprężyna zbrodni. Czart uważa, że konsekwen
cją każdego czynu jednostki zawsze okazuje się mord. Sens zabójstwa 
wystarczy tylko dobrze uzasadnić, by uszło ono bezkarnie. Nad czło
wiekiem nie sprawuje władzy żadna wyższa instancja. To on sam ustala 
zasady, którymi kieruje się w życiu, sam wyznacza sobie cel działania. 
Skoro zaś uznaje obrany przez siebie cel za szczytny, może w jego imię 
zabijać. Paradoks polega jednak na tym, że idea, przyświecająca dzia
łaniom jednostki, to jedynie środek do zrealizowania prawdziwego za
miaru, jakim w istocie okazuje się zaspokojenie żądzy mordu.

Zarysowaną w faustycznej dylogii myśl głoszącą, że sprężyna dzia
łania człowieka to sprężyna zbrodni, rozwinął już na początku XX wie
ku Stanisław Wyspiański w Powrocie Odysa. Obraz Itaki, jaki nakreślił 
artysta w swym dramacie, stoi pod znakiem filozoficzno-etycznej myś
li Nietzschego. Ten ostatni - jak pamiętamy - dominującemu zdaniem 
Winckelmanna w kulturze greckiej pierwiastkowi apollińskiemu prze
ciwstawił działanie pierwiastka dionizyjskiego, a więc „gwałtownych 
namiętności, żywiołu, burzliwych popędów i nieokiełznanej wolności, 
nie poddającej się ograniczeniom dyktowanym przez rozum i rozsą
dek”47. Itaka Wyspiańskiego jest przesiąknięta działaniem dionizyjskie
go pierwiastka. Otoczona wodami wyspa to centrum świata, ośrodek 
panującego na ziemi zła. Odysowi Itaka przypomina Troję, spod której 
wraca, bowiem tak samo jak gród Priama ostatecznie okazuje się ona 
cmentarzem i siedliskiem zbrodni. O tym, że między tymi dwoma miej
scami nie można jednak postawić znaku równości, świadczy z pewno
ścią fakt, że Ilion uchodził za przybytek bohaterów, a na wyspie znaleźli 
schronienie najwięksi zbrodniarze.

47 J. Nowakowski, Wstęp, [w:] S. Wyspiański, Achilleis, Powrót Odysa, 
Wrocław 1984, s. 18. Zob. także: F. N i e t z s c h e, Narodziny tragedii z ducha mu
zyki czyli hellenizm i pesymizm, tłum. L. S t a f f, Kraków 2003.
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Odysa Wyspiańskiego określić można za pomocą terminu Nie
tzschego mianem człowieka żyjącego „poza dobrem i złem”, bowiem 
on sam ustala normy postępowania, jakimi kieruje się w życiu. Według 
niego oznaka wyższości człowieka nad innymi ludźmi to przekonanie 
o posiadaniu prawa do zabijania. Pogląd ów ilustruje poniekąd wypo
wiedź Odysa skierowana do Diomedesa w Achilleis:

Wiedz: Bogom dane jest zabijać ludzi.
Wiedz, że kto w sobie żal i litość skruszy, 
takiego człowiek opowie za Boga4".

48 S. W y s p i a ń s k i, op. cit., s. 44.
49 S. Kołaczkowski, Stanisław Wyspiański. Rzecz o tragediach i tragizmie, 
Poznań 1922, s. 129.

W Powrocie podważony zostaje sens tych słów. W trakcie po
bytu na Itace Odys z przerażeniem odkrywa, że mord bynajmniej nie 
jest konsekwencją posiadania „licencji na zabijanie”, wynika on bo
wiem z konieczności. Człowiek okazuje się zdeterminowany w swym 
działaniu przez instynkt zbrodni, któremu musi się podporządkować. 
Wniosek, do jakiego doszedł bohater, równa się zatem stwierdzeniu, że 
sprężyna działania to sprężyna zbrodni. Odys, opuszczając Itakę w stra
chu przed zabiciem Laertesa, nie uciekł przed zbrodnią, bo zło, którego 
nie chciał czynić we własnym domu, niósł przecież w świat. Również 
po powrocie na wyspę, by zmierzyć się z przeznaczeniem i stawić czoła 
żądzy zabicia ojca, nadal popełniał zbrodnie. Jego zachowania z pew
nością nie usprawiedliwia fakt, że poskromił swoją chęć mordu w kon
frontacji z jednym tylko człowiekiem, Laertesem. Do czasu powtórnego 
spotkania z ojcem Odys zabił bez uzasadnionego powodu wielu ludzi, 
między innymi napotkanego na wyspie Pastucha. Po powrocie na Itakę, 
gdzie - jak sam mówił - miał „rozpoznać siebie i potępić”, Odys od
krył, że jest niewolnikiem własnej natury, która determinuje jego po
czynania. To nie on, lecz ona ustalała prawa, którym podlegał.

Klątwa, której spełnienia obawiał się Odys, żyła według Stanisława 
Kołaczkowskiego w samym Odysie, właśnie w postaci instynktów 
zbrodniczych48 49. Strach przed zabiciem ojca pchał go w sidła innej 
zbrodni. I działo się to zarówno w walce o zdobycie Troi, jak i na Itace. 
Miejsce nie odgrywało przy tym istotnej roli. Niezależnie bowiem od 
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tego, gdzie znajdował się bohater, zawsze czynił zło, a marzenia o po
wrocie na wyspę, gdzie mógłby odzyskać spokój, okazały się utopią.

Odkrywanie przez Odysa prawdziwych pobudek, przyświecających 
jego działaniom, odbywa się u Wyspiańskiego równolegle z procesem 
dojrzewania bohatera do odpowiedzialności. W akcie trzecim syreny 
wyraźnie uzmysławiają Odysowi, że daje kształt światu przez własne 
czyny. Dzięki temu Odys faktycznie rozpoznaje swój los, pojmuje go 
jako nieustanne zmaganie się dwóch przeciwstawnych sił w jego wnę
trzu. Pierwszą z nich stanowi bez wątpienia chęć czynu, nie poddana 
ocenie aktywność, druga natomiast to konieczność wzięcia odpowie
dzialności za podejmowane działania. Ponieważ bohater Wyspiańskiego 
uważa się za Boga, czyli tego, który zarówno ustala prawo, jak i wy
mierza karę, to w momencie, kiedy zdaje sobie sprawę z konsekwencji 
swych czynów, musi siebie potępić. Mściwa ręka Boga ścigająca Odysa 
ostatecznie okazuje się jego własną ręką. W zakończeniu Powrotu bo
hater ginie wśród fal morskich, a jego zjednanie się z pramaterią świata 
nie przynosi oczyszczenia.

W przypadku Powrotu Odysa tym, co najbardziej interesuje 
Wyspiańskiego, zdaje się problem odpowiedzialności człowieka za po
pełniane przez niego czyny. Ukazany przez twórcę Achilleis los główne
go bohatera obrazuje tragizm sytuacji jednostki, zdeterminowanej przez 
instynkt zbrodni. W myśl przedstawionej w utworze idei człowiek jest 
obarczony odpowiedzialnością za konsekwencje podejmowanego dzia
łania mimo faktu, że jego poczynania determinuje natura. Wyspiański 
zdaje się zatem w Powrocie podważać sens każdego wysiłku, ponieważ 
rezultat wszystkich czynów jednostki okazuje się zawsze taki sam - 
wieńczy je mord.

Sito w swym Fauście, tak samo jak Wyspiański w Powrocie Odysa, 
zdecydowanie podważa sens każdego podejmowanego przez człowie
ka wysiłku. Zarówno poczynania studentów, jak i napotkanych przez 
Fausta na ulicy strażników, determinuje ta sama siła, która determi
nowała działania Odysa, a mianowicie skażona złem natura, instynkt 
zbrodni. Człowiek, jakiego ukazuje nam Sito, w żaden sposób nie po
trafi przeciwstawić się własnej naturze, dlatego też efekt wszelkich po
dejmowanych przez niego działań nie różni się od rezultatu poczynań 
Odysa - zamyka je zbrodnia. Tym, co stanowi o różnicy między boha
terami Sity a Odysem Wyspiańskiego, okazuje się stosunek do popeł
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nianych przez nich haniebnych czynów. Odys pod koniec życia z bólem 
uświadamia sobie, że „światu daje kształt przez własne czyny”, a więc 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie zbrodnie, jakie do tej pory po
pełnił. Bohater Wyspiańskiego uznaje siebie za winnego popełnionych 
zbrodni i sam na siebie wydaj e wyrok.

W przeciwieństwie do niego bohaterowie Sity nie mają żadnych 
wyrzutów sumienia. Cechuje ich bezkarność i brak poczucia odpo
wiedzialności za kształt świata, który ich otacza. Społeczność ukazana 
w Fauście nie przeżywa - jak Odys - dylematów moralnych i bez cie
nia refleksji poddaje się własnemu instynktowi zbrodni. Bohaterowie 
Sity w żaden sposób nie próbują przeciwstawić się własnej zbrodniczej 
naturze, bowiem w przeciwieństwie do Odysa w pełni akceptują wła
sne instynkty. „Światu dając kształt przez własne czyny”, prowadzą ów 
świat do zagłady i czynią to bezkarnie. Los społeczności ukazanej przez 
Sitę, ze względu na brak u niej jakiegokolwiek poczucia odpowiedzial
ności, traci znamię tragizmu, jakim naznaczył Wyspiański los Odysa. 
Tym samym ocena postawy społeczności w Fauście jest o wiele bar
dziej surowa od tej, jaka przysługuje postawie bohatera Wyspiańskiego. 
Przyczyną tego, że u autora Poloneza błędne koło zbrodni będzie się 
wiecznie obracać, zdaje się nie tyle fakt, że poczynania ludzi determinu
je natura, co raczej brak u owych ludzi jakiejkolwiek refleksji na temat 
własnych poczynań, brak chęci przeciwstawienia się własnym zbrodni
czym instynktom. U Sity uruchomionego raz błędnego koła zbrodni nie 
sposób zatrzymać, bowiem ludzie wplątani w jego tryby nie tyle nie po
trafią tego zrobić, co zrobić tego nie chcą.

Miejscem, do którego diabeł zabiera Fausta po opuszczeniu uli
cy po to, by ostatecznie zwątpił w sens działania, okazuje się pałac 
Prezydenta. Kondycja samego władcy pozostawia wiele do życzenia. 
Prezydent jest sparaliżowany, nie widzi i nie słyszy. Do życia przywra
ca go mikstura sporządzana przez jednego z oficerów, la Revelliere’a. 
Faust szybko rozpoznaj e w unieruchomionym władcy dyktatora, które
go epoka rządów niedawno dobiegła końca. Uczony przekonany o tym, 
że obecnie władzę sprawują liberałowie, nie potrafi zrozumieć, dlaczego 
pałac prezydencki zamieszkuje były dyktator. Obecność ciemnej figury 
przeszłości w pałacu wcale nie zaskakuje Diabła. Czart zarzuca uczone
mu, że nazbyt przecenia wagę demokracji, a winą za obecny stan rzeczy 
obarcza historię:
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[...] historia,
jak widzisz dziwne figle płata!
A dowcip, co najgorsze rozkłada się na lata.
Pan Prezydent był chory; jakiś skrzep czy 
zawał - 
a naród jak to naród!
W marszu nie ustawał, choć wiatr zmienił 
kierunek...
[...]
ten niegdyś tyran, niegdyś kat narodu,
stał się mitem, legendą...
On, który za młodu
setki tysięcy ludzi po więzieniach zgnoił, 
tak bardzo wyobraźnię społeczną oswoił 
z wyszukanym koszmarem, że gdy go nie 
stało, 
samych wdów, jak obliczam, do kroć - set 
płakało!
[...]
gdy wrócił do 
zdrowia, 
nikt nie śmiał powiedzieć mu o tym, co się 
stało.
We własnym mniemaniu był nadal Prezydentem; 
trwał w tym przekonaniu długo...
Zresztą i nadal trwa,
chociaż musiano dopomóc mu środkami [...]. (s. 113-114)

Kult Prezydenta-tyrana, który nastał po jego domniemanej śmierci, 
nie tyle dziwi, co przeraża Fausta. Okazuje się bowiem, że kult ów stał 
się nieodzowny dla normalnej egzystencji społeczności. Żyjąc przez 
długi okres w totalitarnym koszmarze, bezpowrotnie utraciła ona zdol
ność do samodzielnej i racjonalnej oceny rzeczywistości. Społeczność 
ta nie potrafi sobie wyobrazić, jak może wyglądać życie w innym 
systemie, panicznie boi się zmian. Jej reakcja staje się zatem pretek
stem do kontynuowania rządów dyktatury, podjętych przez następców 
Prezydenta. Ci ostatni - oficerowie straży prezydenckiej - jak na zawo
łanie pojawiają się w pałacu. Choć Prezydent nadal żyje, nie wyprowa
dzają pogrążonego w żałobie narodu z błędu i żerują na jego emocjach.
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Ponieważ najlepszy środek do zachowania status quo w państwie to 
sprawowanie dyktatury, metody władzy nowej elity pozostają te same, 
co za czasów Prezydenta. Na powiewającym nad murami państwa-wię- 
zienia sztandarze zmienia się tylko jedno słowo, nazwa ustroju.

Problemem działania totalitarnej machiny władzy, w której tryby 
wplątane są społeczności podobne do tej przedstawionej w Fauście, 
zajął się na początku lat czterdziestych XX wieku Erich Fromm, je
den z najwybitniejszych przedstawicieli Szkoły Frankfurckiej. W swej 
Ucieczce od wolności, opublikowanej w 1941 roku, a więc w szczy
towym okresie potęgi hitleryzmu, Fromm próbował odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego człowiek obdarzony wolnością w obliczu zagroże
nia totalitaryzmem niejako dobrowolnie zrzeka się prawa decydowania 
o swoim losie i podporządkowuje się dyktaturze. Podstawą przeprowa
dzonej przez niego analizy było przekonanie, że konsekwencja procesu 
indywiduacji, a więc pełnego wyłonienia się jednostki z otaczającej ją 
natury i społeczności, to z jednej strony wzrost poczucia własnej siły, 
a z drugiej wzmagająca się samotność oraz uczucie niemocy i izolacji. 
Fromm pierwotną więź człowieka z przyrodą i społeczeństwem, która 
po zakończeniu procesu indywiduacji ulega zerwaniu, przyrównuje do 
relacji, jaka zachodzi między matką a nowo narodzonym dzieckiem. 
Według autora Ucieczki:

Do momentu, w którym jednostka [...] nie przetnie całkowicie pępowiny, 
jaka sprzęga ją ze światem zewnętrznym, nie jest ona wolna; lecz więzy 
te zapewniają jej bezpieczeństwo, dają poczucie przynależności i zakorze
nienia50.

50 E. F r o m m, op. cii., s. 41.
51 Ibidem, s. 41.

Fromm tę więź, która istnieje do momentu pełnego wyodrębnienia 
się jednostki z otoczenia, nazywa więzią pierwotną: „Jest ona organicz
na w tym sensie, że stanowi etap normalnego ludzkiego rozwoju; jej 
efektem jest brak indywidualności, lecz jednocześnie zapewnia ona jed
nostce bezpieczeństwo i ogólną orientację”51.

Konsekwencją procesu indywiduacji jest uświadomienie sobie przez 
człowieka własnej odrębności. Jednostka, wyłoniwszy się z otoczenia, 
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odseparowuje się od niego. Stając oko w oko ze światem, stwierdza 
z przerażeniem, że rozkład sił jest nierówny. Owa konfrontacja z czymś 
przytłaczająco silniejszym i zarazem groźnym rodzi uczucia strachu 
i bezsilności. Zdaniem Fromma:

Dopóki człowiek stanowił integralną część świata, nieświadom swych 
możliwości samodzielnego działania i ponoszenia odpowiedzialności za 
nie, nie musiał żywić takich obaw. Z chwilą kiedy się stał jednostką, został 
sam w obliczu świata z jego wszystkimi niebezpieczeństwami i przytłacza
jącą potęgą52.

52 Ibidem, s. 45.
53 Ibidem, s. 51.

Dla człowieka obarczonego odpowiedzialnością za swe działania, 
wyalienowanego z otoczenia, możliwość decydowania o sobie staje się 
nie tyle przywilejem, ile - karą. Jednostka skazana na ponoszenie kon
sekwencji własnych decyzji żyje w ciągłym strachu przed dokonaniem 
błędnego wyboru. Więzi pierwotnej, dającej człowiekowi poczucie bez
pieczeństwa, nie da się odnowić, dlatego też jednostka często stara się 
za pomocą sztucznych więzi połączyć z otoczeniem. Autor Ucieczki 
twierdzi, że istnieje tylko jedno możliwe, twórcze rozwiązanie dla złą
czenia indywiduum ze światem:

[...] aktywna solidarność z wszystkimi ludźmi, spontaniczna działalność, 
miłość i praca, dzięki którym człowiek zjednoczy się na nowo ze świa
tem, już nie z pomocą pierwotnych więzi, lecz jako wolna i niezależna jed
nostka53.

Fromm zaznacza jednak, że taka forma złączenia się człowieka ze 
światem nie zawsze jest możliwa:

Jeśli jednak ekonomiczne, społeczne i polityczne warunki, od których za
leży cały proces indywiduacji, nie dają podstawy do urzeczywistnienia się 
indywidualności ludzkiej we wspomnianym wyżej sensie, a równocześnie 
ludzie stracili ową więź, która zapewniała im bezpieczeństwo, wówczas 
rozbieżność ta sprawia, że wolność staje się nieznośnym ciężarem. Staje 
się równoznaczna ze zwątpieniem, z życiem pozbawionym sensu i celu. 
Wtedy to, rodzi się potężna tendencja własnej ucieczki od tego rodzaju 
wolności, bądź to ku podporządkowaniu się, bądź też w stronę jakiegokol
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wiek związku z ludźmi i ze światem, który zapewniłby uwolnienie się od 
niepewności, nawet za cenę utraty wolności54.

54 Ibidem, s. 51.
55 Mefistofeles, wygłaszając ową maksymę, odwołuje się do darwinowskiej teorii 
ewolucji, która heglowskiemu przekonaniu, że skuteczność jest jedyną racją, za
pewniła pozorne oparcie w przyrodzie. Według Nietzschego: „Zarówno heglow
ska filozofia dziejów, jak i darwinowska teoria biologiczna, wychodząc od tego, co 
odniosło faktyczny sukces, dowodzi ex post rzekomej konieczności i wewnętrznej 
prawowitości jego powstania, a właściwy im podziw dla sił historycznych i bio
logicznych doprowadził do bałwochwalczej czci oddawanej temu, co zwycięskie” 
(K. L o w i t h, op. cit., s. 266). Zasady obowiązujące w państwie totalitarnym uka
zanym przez Sitę nie mają oczywiście nic wspólnego z moralnością. O niemożli
wości pogodzenia tej ostatniej z polityką pisał Hegel. Zestawienie jego poglądów 
przedstawionych przez Lówitha z konsekwencjami, jakie pociąga za sobą polity
ka uprawiana w państwie totalitarnym, jest nie tyle ciekawe, co szokujące: „[...] 
dzieje powszechne rozgrywają się na wyższej arenie niż dzieje powszedniego życia 
- moralne kryteria tych ostatnich są nieistotne dla zdarzeń politycznych. Co praw
da, może się zdarzyć, że indywiduum stawiające opór powszechnemu postępo
wi idei ogólnej góruje pod względem moralnym nad tym, które dopuszcza się 
zbrodni służących powszechnemu porządkowi rzeczy jako środek do celu, a jed
nak w wypadku takich konfliktów obie strony sytuują się w obrębie tego samego 
kręgu - w kręgu zdarzeń powszechnych, toteż w zasadzie absurdalne byłoby sto
sowanie kryteriów moralnych do zdarzeń dziejowych i wprowadzanie moralności 
na grunt polityki. Absolutne prawo ducha powszechnego wykracza poza wszelkie 

Niewątpliwie społeczność, ukazana przez Sitę, żyje w warunkach 
politycznych, które według Fromma sprzyjają rozwojowi tendencji do 
„ucieczki od wolności”. Sam proces podporządkowania ludzi żyjących 
w państwie-więzieniu rządom dyktatury rozpoczął się jeszcze przed 
objęciem władzy przez Prezydenta. Mefisto tłumaczy Faustowi, że to, 
co ogląda on w pałacu, nie powinno go zbytnio zaskakiwać, bowiem 
„wszystko to już było”. Metody sprawowania władzy przez nową elitę 
polityczną skłaniają do wątpienia w możliwość zmiany sytuacji w pań
stwie. Lekcja zasad społecznych, z których naczelna głosi, że:

[...] kura jest dla jastrzębia, niechże się nie 
wzbrania,
a jastrząb dla myśliwych! (s. 123)

według diabła będzie trwała do końca świata55.
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Mefistofeles uważa, że historia to błędne koło, w którym prze
moc rodzi przemoc. Władza przysługuje temu, kto okaże się silniejszy, 
a środkiem do jej zdobycia często bywa mord. Symbolem tego ostat
niego staje się uśmiercony za życia Prezydent. Gdy jego rola na scenie 
dziejów świata się kończy, zostaje on usunięty, bowiem przestaje być 
potrzebny.

Losu Prezydenta przedstawionego przez Sitę nie można jednak 
pojmować na sposób, w jaki robili to Goethe i Hegel w stosunku do 
niezwykłych jednostek, które muszą zginąć po wykonaniu swego po
słannictwa wobec rodzaju ludzkiego. Sito neguje Goetheańską wia
rę w nieustanny postęp gatunku, dokonujący się zgodnie z poglądem 
Hegla w wyniku nieskończonego szeregu indywidualnych tragedii. 
Według niego historia ludzkości to błędne koło zbrodni, w którym sil
niejsi zdobywają władzę nie po to, by usankcjonować wolność i budo
wać podwaliny raju na ziemi, lecz wyłącznie po to, by móc bezkarnie 
zabijać. O postępie nie może więc być mowy.

Wypadki, które obserwuje Faust w pałacu Prezydenta, przekonu
ją go o tym, że człowiek rzeczywiście nie ma wpływu na bieg świa
ta. Jednostka niezależnie od tego, jakie zajmuje miejsce w hierarchii 
społecznej, staje się narzędziem zbrodni, podlegającym prawom włas
nej natury. Ostateczne pogrzebanie wiary w sens działania człowieka 
następuje u Fausta w momencie, gdy dowiaduje się, jaki los spotkał 
Prezydenta po odsunięciu go od władzy. Pod wpływem przebytej cho
roby były tyran dochodzi do wniosku, że droga, którą wytyczył swo
im poddanym, jest jednak błędna, bowiem nieuchronnie prowadzi do 
śmierci. Chcąc naprawić wyrządzone zło, ex-władca podejmuje próbę 
skierowania losu obywateli na inne tory, ale jego wysiłek nie przyno
si żadnych rezultatów. Przyczyną niepowodzenia Prezydenta okazuje 
się niemożność znalezienia wspólnego języka z zastraszonym ludem. 
Obywatele państwa-więzienia nie rozumieją wysuwanych przez niego 
propozycji. Postulaty miłości, braterstwa, zaprzestania przemocy tra
fiają w próżnię, bo lud uznaje je za weksle bez pokrycia, za puste sło
wa, które tak naprawdę nic nie znaczą. Ponieważ reguły postępowania, 

prawa szczegółowe, a w granicach tego ruchu, który odnosi się do «wielkości i ca
łości», indywidua stanowią ledwie środek do celu” (ibidem, s. 262 - podkr. A.D.).
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proponowane przez Prezydenta, odbiegają od zasad obowiązujących 
w państwie, poddani traktują je po prostu jak wymysł chorej jednost
ki. Nowe poglądy ex-władcy nie spotkają się z akceptacją ogółu tak
że z tego względu, że w państwie totalitarnym okazują się nieużytecz
ne i niewygodne. Ostatecznie ex-władca musi ponieść klęskę w walce 
z własnym mitem. Po jego domniemanej śmierci naród przecież nadal:

W suchym trzasku kości
słyszał uzasadnienie poczucia wyższości 
nad ludźmi, którzy gardząc słodyczą ekstazy 
niechętnie przyjmowali łańcuchy i razy. (s. 115)

Mit Prezydenta, mówiąc słowami Mefista, stał się dla ukazanych 
przez Sitę poddanych nieodzowny. Pozwalał im bowiem zrozumieć ota
czającą ich rzeczywistość, a także upewniał ich w tym, że jedyna moż
liwa postawa wobec systemu to uległość. Gdyby faktycznie sytuacja 
w państwie uległa poprawie, lud z pewnością powołałby do życia inny 
mit, odpowiadający aktualnemu duchowi czasu.

Problem tworzenia mitów, pozwalających społeczeństwu oswoić się 
z otaczającą je koszmarną rzeczywistością, podjął w tym samym czasie 
Jerzy Andrzejewski. W dramacie Prometeusz, napisanym w 1971 roku, 
autor Bram raju przedstawia mieszkańców Olimpu jako zjawy śnione 
przez ludzi. Ci ostatni powołują do życia świat podobny do tego, w ja
kim przyszło im żyć na jawie, świat tyrani i bezprawia. Na Olimpie 
władzę sprawuje Zeus; dyktator, którego rządy wspierają Przemoc 
i Siła. Według opinii Prometeusza, czas tego panowania dobiega końca, 
bowiem „tyrani zawsze muszą upaść lub zginąć, przemoc, jak zła suka 
złe szczenię, przemoc rodzi, nowy tyran niecierpliwie czeka, aby gwałt 
stary zastąpić nowym”56.

56 J. Andrzejewski, Prometeusz, Warszawa 1973, s. 29.

Poglądy Andrzejewskiego na temat historii są bliskie tym, które 
przedstawił w swoim Fauście Sito. Prometeusz, walcząc z uciskiem 
i całą nadzieję pokładając w przejęciu władzy przez ludzi, poniósł sro
motną klęskę, bowiem w ostatecznym rozrachunku człowiek okazał się 
wierną kopią śnionych przez siebie bogów. Finał utworu wieńczy egze
kucja. Po objęciu władzy nad Olimpem i zniszczeniu go przez ludzi mit 
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Prometeja-wyzwoliciela okazuje się dla zwycięzców nie tylko zbytecz
ny, ale wręcz szkodliwy, dlatego bohater nie otrzymuje prawa wstępu 
do ludzkiego świata i pod gradem strzałów pada martwy na ziemię.

Pałac Prezydenta to ostatnie miejsce, które przed podpisaniem 
paktu z diabłem odwiedza Faust. Cel wędrówki przyświecający Mefis- 
tofelesowi od momentu zjawienia się wraz z Faustem w Piwnicy 
Auerbacha został osiągnięty. Diabeł udowodnił uczonemu, że podejmo
wanie jakiegokolwiek wysiłku nie ma sensu, bowiem wynik każdego 
działania jest zawsze z góry przesądzony. Konsekwencją każdego czy
nu okazuje się mord, a jedyną metodą działania - stosowanie przemo
cy. Mimo rodzących gorycz spostrzeżeń Faust nie cofa się i podpisuje 
cyrograf.

Pakt z diabłem, czyli odpowiedź Fausta na milczenie Boga

Niewątpliwie u źródeł zawarcia przez polskiego Fausta paktu z dia
błem leży głęboki kryzys światopoglądowy. Ma on jednakże o wiele 
szerszy zasięg niż ten, który dotknął bohatera Marlowe’a i Goethego. 
U elżbietańskiego dramatopisarza Faust podpisał cyrograf wskutek 
bolesnego rozczarowania dostępnymi jego poznaniu źródłami wiedzy. 
Asumpt do zaprzedania duszy diabłu stanowiła przemożna chęć dorów
nania mądrością Bogu, niezaspokojone pragnienie boskiej władzy nad 
światem. Nie bez wpływu na jego decyzję pozostawała także przybie
rająca z każdym dniem na sile potrzeba zaznania rozkoszy zmysłów, 
zaszczytów i bogactwa. Faust Goethego również podjął decyzję o za
warciu umowy z piekłem. Z jednej strony wątpił bowiem w możliwość 
rozumowego, dostępnego człowiekowi zgłębienia istoty rzeczy, z dru
giej zaś po prostu tęsknił za światem, którego uroki podziwiał z dale
ka, raz po raz wyglądając przez okno swej pracowni. Faust Goethego 
w istocie jedyną możliwość poznania natury świata upatrywał w bez
pośrednim obcowaniu z rzeczywistością, a więc w doświadczeniu em
pirycznym oraz w działaniu. Jego stanowczy zwrot ku światu zmysło
wemu równał się zatem odrzuceniu postawy kontemplacyjnej, a także 
nieuchronnie prowadził do deprecjacji tego, co boskie, a więc wykracza
jące poza obręb ludzkiego doświadczenia. Faust Goethego wyrzekł się 
świata nadprzyrodzonego, bowiem szczęście pragnął czerpać „z ziemi”.
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Polski Faust, jak jego literaccy poprzednicy, również wątpi w moż
liwość rozumowego poznania świata. Jednakże u źródeł jego zwątpie
nia leży silne przekonanie o nieprzystawalności takich pojęć, jak dobro, 
zło, prawda czy fałsz do obrazu rzeczywistości „po obozach koncen
tracyjnych”. Faust Sity, spoglądając na otaczającą go rzeczywistość, 
stwierdza z przerażeniem, że każde z tych pojęć w XX wieku utraci
ło swoje pierwotne znaczenie i stało się względne. Ustaloną niejako 
a priori opozycję między tym, co dobre, a tym, co złe, której istnienie 
sankcjonował Bóg, zniesiono na korzyść przeciwstawienia tego, co uty
litarne, i tego, co zbyteczne; tego, co korzystne, i tego, co nie przynosi 
żadnego zysku. W XX wieku na podstawie wyników badań nad narra
cyjnymi strategiami pisarstwa historycznego stwierdzono jednoznacz
nie, że obiektywne przedstawienie historii jest niemożliwe - każda hi
storia to interpretacja57. Tym samym podważono również rozróżnienie 
między faktem a fikcją, między zdarzeniami realnymi a wyobrażonymi, 
między prawdą a fałszem. Fundamentalne pojęcia, takie jak dobro i zło, 
prawda i fałsz, ze względu na swój relatywny charakter nie stanowią 
dla polskiego Fausta punktu oparcia. Na ich podstawie uczony nie po
trafi bowiem jasno określić, w jaki sposób powinien żyć. Poszukiwanie 
czegoś, co można by uznać za układ odniesienia, to z pewnością głów
ny cel, jaki przyświeca jego działaniom.

57 Zob. H. W h i t e, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. D o m a ń s k a, 
M. Wilczyński, Kraków 2000, s. 78-109.

W przeciwieństwie do bohatera Marlowe’a i Goethego polski Faust 
podaje również w wątpliwość przekonanie o istnieniu Boga w takiej 
postaci, w jakiej do tej pory przedstawiała go filozofia, chociażby ta 
spod znaku św. Augustyna czy też św. Tomasza. Uczony, choć sam się 
przed tym broni, coraz częściej powątpiewa w istnienie Stwórcy, które
go filozofowie zwykli uznawać za istotę nieskończenie dobrą, rozumną 
i sprawiedliwą, a także za pierwszą przyczynę konstytuującą świat. Dla 
Fausta wydaje się oczywiste, że wobec mających miejsce w XX wie
ku zbrodni ludobójstwa oraz rządów totalitarnych istnienie dobrego 
i wszechmocnego Boga stanęło pod znakiem zapytania.

Polski Faust, jak jego literaccy poprzednicy, odrzuca wiedzę spe- 
kulatywną jako metodę poznania rzeczywistości. Dokonuje się to 
w scenie, w której wysłannicy diabła: Asmodeusz - Anioł Śmierci,
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wraz z Dificanusem - Aniołem Rozpaczy, kwestionują geometryczny 
system Euklidesa. Pomiary, jakich dokonują, dowodzą niezbicie, że 
suma dwóch boków trójkąta wcale nie musi być dłuższa od długości 
trzeciego. W wyniku przeprowadzonego przez anioły doświadczenia 
twierdzenie Euklidesa zostaje tym samym podważone, a więc traci sta
tus aksjomatu - pewnika, który nie daje się w żaden sposób „nagiąć”. 
Kwestią sporną okazuje się dla Asmodeusza i Dificanusa nie tylko samo 
twierdzenie Euklidesa, ale również sprawa lineału, taśmy mierniczej, za 
pomocą której Dificanus mierzy boki trójkąta. W przeciwieństwie do 
Fausta, który upiera się, że lineał musi być sztywny, Anioły uważają, 
że „problem grawitacji” nieustannie go „zakrzywia”. W świetle doko
nanych przez Asmodeusza i Dificanusa pomiarów okazuje się zatem, że 
geometria euklidesowa to nic więcej jak tylko intelektualny model świa
ta, idealny kosmos punktów, prostych i płaszczyzn, który nie znajdu
je potwierdzenia w rzeczywistości. Ze względu na swą nieprzystawal- 
ność do realnego obrazu świata model ten nie spełnia zatem zasadniczej 
funkcji, do której spełnienia został niejako powołany, a mianowicie nie 
„wyjaśnia” świata, nie umożliwia jego poznania58.

58 Jeszcze dla Kanta przestrzeń euklidesowa, zaliczona z czasem do form naoczno- 
ści, była składnikiem apriorycznej wiedzy człowieka o świecie. Jednak już pod ko
niec XIX Henri Pioncare zakwestionował pogląd Kanta. Według francuskiego filo
zofa człowiek nie doświadcza świata w zgodzie z prawami geometrii euklidesowej, 
lecz topologicznie: „Topologia bada przekształcenia jednych figur geometrycznych 
w inne. Dla topologii wielkością nie jest już ani kształt figury, ani długość i licz
ba jej boków czy miara kątów, lecz liczba dziur, kawałków i wymiarów. Topologia 
wraca do opisu jakościowego; dla topologa koło, kwadrat, trójkąt są tym samym ale 
kula (pączek) i torus (obwarzanek) - już nie” (cyt. za: A. U r b a ń s k a, Co było do 
okazania, „Dialog” 1995, nr 9, s. 127).

Faust, obserwując dokonywane przez Asmodeusza i Dificanusa po
miary, ostatecznie upewnia się, że model wcale nie dostarcza człowie
kowi wiedzy na temat świata. Według niego żaden model nie zapewnia 
poznania rzeczywistości, bowiem ta ostatnia okazuje się w swej istocie 
niepoznawalna. Swoje poglądy na temat ograniczonych możliwości po
znania uczony wyraża w formule: „Badam to, co się dzieje; lecz istoty 
rzeczy nie znam...” (s. 41).

Silne przekonanie Fausta o niepoznawalnym charakterze rzeczy
wistości leży u źródeł nieufności, jaką przejawia w stosunku do pojęć, 
którymi operuje filozofia. Ponieważ nie sposób dociec istoty rzeczy, 
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pojęcia pretendujące do miana definicji określającej ową istotę stają 
się dla niego jedynie pustymi słowami. Według uczonego pojęcia/sło- 
wa posiadają w istocie autoreferencyjny, a nie - jak można by mnie
mać - referencyjny charakter. Wskazują bowiem wyłącznie na siebie, 
nie zaś na jakiś realny byt, rzecz czy też istotę, których miałyby być 
werbalnym odpowiednikiem. Faust zdaje się zatem pośrednio podzie
lać pogląd Nietzschego, na który w XX wieku powoływali się między 
innymi dekonstruktywiści, dokonując krytyki metafizyki zachodniej. 
A mianowicie, że człowiek nie znajduje w pojęciach/rzeczach niczego 
poza tym, co sam w nie wcześniej włożył59. Stąd też sam obszar filo
zoficznych dociekań uczony określa pogardliwie mianem intelektualnej 
„przestrzeni wywiedzionej ze słów”, ujawniając tym samym oderwany 
od rzeczywistości i nieznajdujący w niej potwierdzenia charakter filo
zoficznych spekulacji.

59 Zob. A. Burzyńska, Dekonstrukcja jako krytyka interpretacji, „Ruch Literac
ki” 1985, z. 5-6.

Faust dobrze wie, że wszelkiego rodzaju pojęcia, tak jak intelek
tualny model Euklidesa, nie umożliwiają człowiekowi poznania świata. 
Pojęcia te, jako konstrukty umysłu człowieka, fałszują obraz rzeczywi
stości i nieuchronnie naginają go do potrzeb rozumu porządkującego 
chaos świata. Ponieważ pojęcia nie przekładają się na rzeczywistość, 
Faust postanawia je odrzucić, bowiem jako kategorie służące poznaniu 
świata wydają się bezużyteczne.

Zwątpienie Fausta w użyteczność pojęć, za pomocą których lu
dzie próbują zdefiniować świat, upewnia Dificanusa i Asmodeusza, że 
uczony jest już przygotowany do uczestnictwa w odprawianej przez 
nich czarnej mszy. Przebiegłe Anioły mają nadzieję, że Faust przyjmie 
z ich rąk „najwyższy sakrament zwątpienia” i stanowczo odrzuci jedno 
z elementarnych pojęć - pojęcie „Bóg”. Obraz dobrego i sprawiedliwe
go Boga uznawanego za pierwszą przyczynę, która konstytuuje świat 
i jakoby gwarantuje jego rozumność i celowość, niewątpliwie kłóci 
się z kształtem obserwowanej przez polskiego Fausta „rzeczywistości 
po obozach koncentracyjnych”. Świat, który przedstawia nam w swym 
utworze Sito, nie jest - jak to miało jeszcze miejsce u Marlowe’a 
i Goethego - uporządkowany, harmonijny i rozumny. Wręcz przeciwnie. 
Panuje w nim straszliwy chaos, a wszelkie prawa i wartości moralne są 
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względne. Sam Bóg, jakiego „ukazuje” Sito, to ten, który opuścił świat, 
który uparcie milczy i „nie słucha”. Odrzucenie przez Fausta pojęcia 
„Bóg” w wyniku przyjęcia z rąk Dificanusa „najwyższego sakramen
tu zwątpienia”, niewątpliwie równa się utracie przez uczonego możli
wości uzasadnienia za pomocą rozumu rozgrywających się przed jego 
oczyma losów świata. Lekcję, jakiej udziela uczonemu Dificanus wraz 
z Asmodeuszem, zamykają dwa wypowiedziane przez Anioły zdania:

DIFICANUS: Bóg umarł.
ASMODEUSZ: Człowiek się narodził, (s. 43)

Zwątpienie Fausta w możliwość rozumowego zgłębienia istoty rze
czywistości ze względu na nieprzystawalność pojęć, jakimi operuje ro
zum, do obrazu świata odpowiada uczuciu, jakie żywił studiujący księgi 
bohater Goethego. Mimo tych samych pobudek konsekwencje odrzuce
nia przez obu uczonych wiedzy spekulatywnej są odmienne. U Fausta 
Goethego rezygnacja z rozumowych metod poznania równa się wyrze
czeniu się przez uczonego świata nadprzyrodzonego oraz prowadzi do 
deprecjacji tego, co boskie, a więc wykraczające poza obręb ludzkiego 
doświadczenia. W przeciwieństwie do bohatera Goethego, Faust Sity 
nie wyrzeka się świata nadprzyrodzonego, zaś odrzucenie wiedzy spe
kulatywnej oraz arsenału pojęć, za pomocą których zarówno filozofia, 
jak i teologia starały się zdefiniować Boga, staje się dla niego bodźcem 
do podjęcia samodzielnej próby zbliżenia się do Boga i tym samym po
znania go.

Kiedy Faust odrzuca pojęcie istoty boskiej, to wbrew słowom 
Dificanusa wcale „nie uśmierca” Boga, lecz przekreśla jedynie wszelkie 
definicje, za pomocą których ludzie do tej pory próbowali określić isto
tę boskości. Mimo przyjęcia „sakramentu zwątpienia” uczony podej
muje próbę nawiązania kontaktu z Bogiem. I choć pogardza językiem 
metafizyki, który nie daje mu przecież pełnego, bezpośredniego dostę
pu do bytu, do „istoty”, to jednak sam go używa. Ma bowiem świado
mość tego, że innego języka nie posiada, nie dysponuje niczym nowym 
ani lepszym. Mimo że dziedzictwo metafizyczne wydaje mu się obce, 
to przecież nadal w nim tkwi60. W „międzygwiezdnej przestrzeni wy

60 Zob. G. V a 11 i m o, Koniec nowoczesności, tłum. M. S u r m a-G a w l o w- 
s k a, Kraków 2006.
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wiedzionej ze słów” Faust wyznaje Bogu, że jego rozpacz wynikająca 
z faktu podjęcia próby docieczenia „przyczyny wszystkiego” okazała 
się w istocie bezprzedmiotowa. Uczony pomylił bowiem Boga z kon- 
struktem umysłu utworzonym przez innych ludzi, z pojęciem nieprzy
stającym do rzeczywistości. Powodem nieuzasadnionej rozpaczy Fausta 
stał się fakt, że zbyt pochopnie obdarzył Boga przymiotami takimi, jak 
sprawiedliwość czy rozum, zawierzył więc temu, co zostało zawarte 
w pojęciu Boga utworzonym przez filozofię. Zwątpienie Fausta w jaki
kolwiek sens rzeczywistości spowodował bolesny dysonans wynikający 
z zestawienia obok siebie wizji świata-chaosu oraz pojęcia rozumnego 
i sprawiedliwego Boga, który ów świat powołał do życia. Uczony stop
niowo dochodzi do wniosku, że właściwie każda konfrontacja człowie
ka ze współczesnym realnym światem z pewnością pozwala mu wygło
sić dwa przeciwstawne twierdzenia; albo pojęcie „Bóg”, którym operuje 
człowiek, jest błędne i wtedy istnienie Boga zostaje usprawiedliwione, 
albo też Boga po prostu nie ma. Oczywiście Faust stanowczo odrzuca 
pojęcie „Bóg”, a więc jednoznacznie opowiada się za jego istnieniem. 
Tym, kto umożliwi mu zbliżenie się do Boga i poznanie jego prawdzi
wego oblicza, jest Mefistofeles.

Diabeł po raz pierwszy zjawia się w pracowni uczonego w momen
cie, gdy z ust modlącego się Fausta padają słowa: „Aba przyjdź, Ojcze 
przyjdź!”. Przebiegły Mefistofeles, aby usprawiedliwić swoje nagłe od
wiedziny, wygłasza uczonemu Traktat o Naturze Bóstwa:

Po wielekroć opisali już koło, 
wykreślając granice bytu: 
Szatan,
który jest igłą w owym cyrklu uniesień
i Bóg zataczający obwód 
koncentryczny;
sprzęgnięci łańcuchem ciążenia. [...] 
Szatan
jest Przeciw-Bytem
Boga,
Bóg- 
Przeciw-Bytem Szatana, 
Nie widzą się wzajemnie, 
pogrążeni
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W sobie.
Każda cząstka Szatana
ma swoją przeciwcząstkę w Bogu,
i każda cząstka Boga
dokładny odpowiednik w cząstce
przeciwstawnej.
Przy lada zetknięciu unicestwiłyby się
i wchłonęłyby nawzajem,
tworząc próżnię 
zupełną. 
Lecz kiedy Szatan 
spada w kolejną otchłań [...] 
Bóg zniża gwałtownie swój lot 
i słyszeć się wówczas daje 
Muzyka Sfer [...].
I choć nie wiedzą wcale 
o swoim Przeciw-Istnieniu, 
kiedy tutaj, na ziemi [...] 
gruchnie strzał i zawoła ktoś: 
„Boże!”
Szatan budzi się nagle, 
czyni gwałtowny ruch 
głową, 
lecz nim odpowie, 
odlatują 
obaj. (s. 52-54) [podkr. A.D.]

Teoria, jaką wygłasza Mefistofeles, pozwala Faustowi spojrzeć na 
Boga zupełnie inaczej niż dotychczas, a mianowicie poprzez pryzmat 
powiązania Stwórcy z przeciwstawną wobec niego siłą, jaką uosabia 
Szatan. Obecność tego ostatniego, który w faustycznej dylogii nosi 
miano Władcy Much, gwarantuje niejako istnienie Boga pojmowanego 
jako Przeciw-Byt Szatana. Ponieważ wzywany przez Fausta Bóg upar
cie milczy, uczony postanawia zbliżyć się do Stwórcy poprzez osobę 
Mefistofelesa, sługi władcy piekieł Przeciw-Bytu Boga. Ufa bowiem, 
że obcowanie i niejako poddanie się pod zwierzchnictwo Władcy Much 
w końcu doprowadzi go do Boga połączonego z Szatanem „łańcuchem” 
i pozwoli mu rozwikłać „dylemat dobra [Boga], które istnieje wówczas, 
gdy go nie ma”.
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Kiedy diabeł, wygłaszając Traktat o Naturze Bóstwa, wyraźnie eks
ponuje istnienie łańcucha łączącego Boga i Szatana, to jasnym się staje, 
że ukazuje Faustowi dobro i zło na sposób manichejski. Według mani
cheizmu:

[...] istnieją [...] dwie potęgi, dobra i zła, światłość i ciemność; przed po
wstaniem świata, który znamy, moce ciemności wdarły się do dziedziny 
światła, a skutkiem owego wtargnięcia jest to, co widzimy wokół siebie: 
pomieszanie w naszym świecie rzeczy dobrych i złych; boska substancja 
światłości została uwięziona w materii, zasługującej na potępienie61.

61 Z. K u b i a k, Od Tagasty do Ostii, [w:] Św. Augustyn, Wyznania, tłum. 
Z. K u b i a k, Warszawa 1987, s. 391.

Mefistofeles zarówno dobro, jak i zło przedstawia uczonemu jako 
dwie wrogo do siebie nastawione potęgi, które zostają niejako skaza
ne na wspólne bytowanie. Szatana (zło) i Boga (dobro) łączy ze sobą 
ten sam łańcuch, który łączy duszę człowieka z ciałem. Potwierdzone 
w dramacie istnienie Szatana (zła) ze względu na fakt, że może on wy
stępować tylko w połączeniu z Bogiem, gwarantuje istnienie Boga (do
bra), gdyż stanowi on formę przeciw-bytu Szatana. Ponieważ zło i do
bro są dwiema sprzecznymi wobec siebie siłami, Faust ma nadzieję, że 
kiedy zgłębi istotę zła, to następnie uda mu się na drodze negacji zgłę
bić istotę dobra.

Niewątpliwie Mefisto wygłasza Traktat o Naturze Bóstwa z prze
jęciem, acz nie bez ironii. Stąd też nie podobna nie odnieść wrażenia, 
że albo perfidnie oszukuje Fausta, albo też nie mówi mu całej praw
dy. Na korzyść tego pierwszego poglądu przemawia z pewnością fakt, 
że czart w gruncie rzeczy postępuje tak samo, jak krytykowani przez 
Fausta filozofowie. Podobnie jak ci ostatni tworzy bowiem definicję 
Boga, próbuje określić jego istotę. Ponieważ Bóg jest niepoznawalny, 
to utworzoną przez diabła definicję możemy z góry uznać za błędną. 
Dziwne zatem, że sam Faust nie dochodzi do takiego wniosku i w ogó
le nie rozpoznaje „epigońskiej” strategii postępowania Mefistofelesa. 
Uczony najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z tego, że zawierzywszy 
słowom diabła zamiast na drogę poznania wstąpi na drogę prowadzącą 
donikąd. Wybranie błędnej drogi poznania to z pewnością nie jedyne 
niebezpieczeństwo, jakie mu grozi. Może on również wpaść w pułap



PASJA 1 POTĘPIENIE DOKTORA FAUSTA JERZEGO S. SITY... 69

kę podobną do tej, jaką zastawił Mefistofeles na bohatera Marlowe’a. 
U elżbietańskiego dramatopisarza Mefistofeles również zdaje się posia
dać nieograniczoną wiedzę, którą-jak zapewnia Fausta - może sprze
dać za określoną cenę. Ceną tą jest dusza uczonego. Faust Marlowe’a 
już po podpisaniu cyrografu szybko przekonuje się, że Mefistofeles go 
oszukał:

FAUST: [...] Powiedz teraz, kto stworzył świat?
MEFISTOFELES: Nie powiem. [...]
FAUST: Łotrze, czyż nie masz obowiązku mówić mi wszystkiego? 
MEFISTOFELES: Tak, lecz nie tego, co jest przeciwne 
naszemu królestwu, a to jest właśnie to [...]62.

62 Ch. Marlowe, op. cit, s. 35.

Mefistofeles nie może udzielić rozgoryczonemu Faustowi od
powiedzi na pytanie dotyczące Boga, bowiem nie ma do tego prawa. 
U Marlowe’a między światem boskim a ziemskim, będącym obszarem 
aktywności Szatana, znajduje się przecież nieprzekraczalna granica. 
Zarówno w świecie boskim, jak i ziemskim stawia się wiedzy i pozna
niu określony kres. Człowiek opowiadający się po stronie uroków życia 
ziemskiego, poddający się niejako wpływom Szatana nie może zgłębić 
istoty Boga, a jego decyzja o odrzuceniu dogmatów wiary ze względu 
na brak możliwości ich rozumowego wyjaśnienia oznacza zatrzaśnięcie 
przed człowiekiem bram raju. Jeśli u Sity Mefistofeles, tak jak diabeł 
Marlowe’a, oszukuje i wypowiada swą teorię Boga jako przeciw-bytu 
Szatana po to tylko, by złowić duszę Fausta, to istnieje duże prawdopo
dobieństwo, że próba zgłębienia przez uczonego istoty Boga przy po
mocy Mefistofelesa zakończy się fiaskiem, jak w przypadku tej podjętej 
przez elżbietańskiego uczonego.

O tym, że diabeł Sity rzeczywiście wątpi nie tylko w wygłaszaną 
przez siebie teorię, ale również - co ważniejsze - w przeciwieństwie 
do Mefistofelesa Marlowe’a żywi względem Fausta sympatię i pragnie 
grać z nim w otwarte karty, świadczy surowe upomnienie, jakie kieruje 
w jego stronę:

Czy naprawdę trzeba ci tłumaczyć,
że ów ton zasadniczy [traktatu - przyp. A.D.] nie tak wiele znaczy?
Pozory -
przekonanie, powiedzmy dziecięce,
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że poza nimi bywa - albo jest -
coś więcej... [...]
Szacunek dla
słowa
nie powinien procesów myślenia hamować.
Wiem:
Odwieczne przekleństwo człowieczego losu!
Wyłonić - wbrew nadziei - jakiś sens 
z chaosu, (s. 58-59)

Mefistofeles odgaduje, że dążenie Fausta do zgłębienia istoty Boga, 
a więc rozwiązania dylematu „dobra, które istnieje wówczas, gdy go 
nie ma”, jest równoznaczne z podjęciem przez uczonego próby odnale
zienia uzasadnienia dla wydarzeń rozgrywających się na scenie świata. 
Pod wpływem słów diabła, które niejako podają w wątpliwość istnienie 
Boga jako pierwszej przyczyny, Faust postanawia rozwiązać swój dy
lemat na drodze działania. Uważa bowiem, że aktywność umożliwi mu 
konfrontację z dwiema siłami, pretendującymi do zajęcia stanowiska 
zdetronizowanego Boga - Absolutu nadającego sens światu: z naturą 
i z historią.

Dogłębne poznanie natury człowieka w Piwnicy Auerbacha oraz 
„zetknięcie” z historią w pałacu Prezydenta ewidentnie rozczarowały 
Fausta. Zarówno natura określana przez Goethego mianem absolutu, jak 
i absolutyzowana przez Hegla historia ukazały mu się bowiem nie jako 
rozumne siły wyznaczające światu cel, jakim jest postęp i osiągnięcie 
wolności, lecz jako mechanizmy, których działanie prowadzi świat ku 
zagładzie. Wnioski, jakie wysnuł Faust na temat historii i natury w wy
niku konfrontacji z rzeczywistością, nie są dla diabła czymś zaskakują
cym. Twierdzi on bowiem dobitnie, że światem nie rządzi ani Bóg, jak 
życzyłby sobie tego uczony, ani też pretendujące do miana absolutu na
tura i historia. Czart uważa, że światem włada coś, co za pomocą termi
nu Nietzschego można określić mianem „chaosu konieczności”. Według 
Bogdana Barana owo na pozór wewnętrznie sprzeczne pojęcie oznacza 
„absolutne bezprawie, bo [istnieje - przyp. A.D.] wszelka możliwa po
wtarzalność, a więc wszelkie możliwe prawa. Realizują się wszelkie 
prawidłowości”63. W definicji chaosu konieczności, jaką podaje Baran, 

63 B. B a r a n, Postnietzsche. Reaktywacja, Kraków 2003, s. 21.
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z pewnością dwa słowa są kluczowe. Pierwsze to przymiotnik „wszel
ki”, który znaczy tyle, co dowolny, nieprzewidywalny, nieokreślony, 
a więc przynależący niejako do pojęcia chaosu. Drugie istotne słowo to 
„powtarzalność”. Sugeruje ono z kolei jakąś prawidłowość, porządku
jącą zasadę, konieczność. U Nietzschego zniesienie dychotomii między 
tym, co nieokreślone, czyli nieprzewidywalne, a tym, co powtarzalne, 
a więc określone, staje się możliwe tylko dzięki potraktowaniu świata 
jako wiecznego obiegu:

Jeśli można pomyśleć świat jako określoną wielkość siły i jako określo
ną ilość ośrodków siły a każde inne wyobrażenie pozostąje nieokreślone 
i wskutek tego bezużyteczne -to wynika stąd, że świat ten podczas 
wielkiej gry swego istnienia w kości musi przebyć przeliczalną ilość kom
binacji. W ciągu nieskończonego czasu każda możliwa kombinacja kiedyś 
by się urzeczywistniła; więcej nawet, urzeczywistniłaby się nieskończoną 
ilość razy [...]: ś w i a t j a k o obieg, który powtórzył się już nieskoń
czoną ilość razy i który rozgrywa swą grę in infinitum64.

64 Cyt. za: ibidem, s. 20.
65 Ibidem, s. 20-21.

Idea Nietzschego głosząca, że świat jest obiegiem, „który powtarza 
się nieskończoną ilość razy”, legła u podstaw głoszonej przez filozofa 
nauki o wiecznym powrocie tego samego. Jej ontologiczny sens, jak za
uważa Baran, opiera się na dwóch przesłankach, a mianowicie,

że zawarta w świecie „siła” (świat po prostu) jest skończona, a czas świa
towy -.nieskończony (tzn. stanowi matematyczne kontinuum). Wynika 
stąd powtarzalność wszelkich procesów jako permutacji skończonej liczby 
elementów. W szczególności takim procesem jest epoka, w której żyjemy, 
powtórzy się ona kiedyś - i powtarza się od nieskończonego czasu - w do
kładnie takiej samej postaci65.

U Sity wyraźnym echem nietzscheańskiej idei wiecznego powrotu, 
głoszącej powtarzalność wszelkich procesów jako permutacji skończo
nej liczby elementów, zdają się słowa Mefistofelesa, odnośnie celu kos
micznego świata - zagłady. Faust, który nadal pamięta czasy pogardy 
i zbrodnie ludobójstwa, dobrze wie, że historia może zatoczyć koło 
i w ten sposób przeszłość okaże się teraźniejszością. U Sity, zgodnie 
z ideą wiecznego powrotu tego samego, człowiek zostaje ukazany jako 
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ten, który nie może zapobiec głoszonej przez Mefistofelesa katastro
fie, bowiem działa tylko „w ramach mniej więcej ustalonych [kiedyś] 
wzorów”.

O owym ograniczonym u autora Poloneza polu manewrów czło
wieka świadczy z pewnością kształt ludzkich zachowań, które obser
wuje Faust zarówno w Piwnicy Auerbacha, jak i w pałacu Prezydenta. 
Studenci biorący udział w widowisku zaaranżowanym przez Mefis
tofelesa w gospodzie mieli de facto do wyboru tylko tę metodę dzia
łania, której użycie podyktowała im własna ich natura, a mianowicie 
wiodącą do destrukcji i tym samym wykluczającą możliwość realizo
wania podniosłych celów na drodze krwawej rewolucji. Decyzja stu
dentów o rozpętaniu rewolty ostatecznie okazała się zatem powtórze
niem wyboru, jakiego ludzkość dokonywała już wielokrotnie. W pałacu 
Prezydenta postępowaniem ludzi, którzy objęli w państwie rządy po 
domniemanej śmierci ex-władcy, kierowała również zasada powtarzal
ności. Metody terroru i przemocy, jakie stosowali nowi dowódcy, odpo
wiadały bowiem tym metodom, jakie wobec zniewolonego społeczeń
stwa stosował ex-Prezydent.

Wobec świadomości nadchodzącej zagłady i ludzkiej niemożności 
zapobiegnięcia katastrofie Faust podaje w wątpliwość istnienie jakie
gokolwiek celu i możliwość usprawiedliwienia egzystencji człowieka. 
Według Mefista dylemat uczonego jest właściwie bezprzedmiotowy:

Przecież nikt z nas pierwotnie nie posiada celu [...]
w procesie istnienia,
celu trzeba się uczyć; jest do nauczenia [...] (s. 138)

Podobne poglądy głosił już Nietzsche w Zmierzchu bożyszcz-.

Nikt nie jest odpowiedzialny za to, że w ogóle istnieje, że jest taki a taki, 
że znajduje się w danych warunkach, w danym otoczeniu. Fatalności jego 
istoty nie sposób wyłączyć z fatalności wszystkiego, co było i co będzie. 
Nie jest on następstwem jakiegoś szczególnego zamierzenia, jakiejś woli, 
jakiegoś celu, wraz z nim n i e podjęto próby osiągnięcia „ideału człowie
ka [...]” czy też „ideału moralności”- absurdalna jest chęć przesunię- 
c i a jego istoty ku jakiemuś celowi. Sami wynaleźliśmy sobie pojęcie 
„cel”: w samej rzeczywistości niema celu66.

66 F. N i e t z s c h e, Zmierzch bożyszcz, tłum. P. P i e n i ą ż e k, Kraków 2005, 
s. 39.
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Tym, co umożliwiło Nietzschemu zanegowanie pojęcia celu, trak
towanego jako stan końcowy (skutek, rezultat) będący następstwem 
określonej przyczyny, była idea wiecznego powrotu. Zgodnie z jej za
łożeniem kres świata, uznanego przez niego za obieg powtarzający się 
nieskończoną ilość razy, jest niemożliwy. Podważenie na podstawie idei 
wiecznego powrotu przekonania o możliwości występowania jakichkol
wiek stanów końcowych umożliwiło Nietzschemu wykluczenie istnie
nia w świecie przyczyn zarówno sprawczych, jak i celowych (stan koń
cowy jest tożsamy z realizacją pewnego celu). Odrzucenie przyczyny, 
skutku i celu stworzyło zaś autorowi Zaratustry warunki do „przewar
tościowania wszelkich wartości” i uśmiercenia Boga - uznawanego za 
pierwszą przyczynę konstytuującą świat.

Mefistofeles wyraża swoją opinię o braku odgórnie założonego celu 
świata i życia człowieka, ponieważ - podobnie jak głoszący swą teo
rię wiecznego powrotu Nietzsche - pragnie podważyć istnienie Boga. 
Diabłu niezmiernie zależy na tym, by przystępujący do zawarcia pak
tu Faust porzucił myśl o rozwiązaniu dylematu dobra/Boga, które/któ- 
ry istnieje wówczas, gdy go nie ma. Dylemat ów ze względu na brak 
swego przedmiotu to czysta fikcja, a myśl o jego rozwiązaniu prowadzi 
donikąd. Diabeł pragnie, by Faust zgodził się na istnienie świata, w któ
rym panuje niepodzielnie zło. Jego zdaniem, uczony powinien porzucić 
pytania o sens rzeczywistości i życia człowieka, by wreszcie zdecydo
wać się na bycie instrumentem występku i zbrodni nie po to, by poznać 
istotę Boga a następnie próbować zmienić „zły” świat, „lecz po prostu”.

Wbrew mniemaniu Mefistofelesa powodem, dla którego Faust dąży 
do rozwiązania dylematu dobra istniejącego wówczas, gdy go nie ma, 
jest nie tylko pragnienie zbliżenia się do Boga, ale również potrze
ba uchwycenia istoty dobra jako takiego. W świecie, który obserwuje 
Faust, istnienie dobra, jak w przypadku utożsamianego z najwyższym 
dobrem Boga, zdaje się nieuzasadnione. Uczony uważa, że mimo bra
ku namacalnych oznak istnienia Stwórcy i obecności dobra człowiek 
nie może założyć, że zarówno Bóg, jak i dobro nie istnieje. Gdyby tak 
uczynił, wyraziłby tym samym zgodę na ład świata, w którym panuje 
wyłącznie zło. Ów akt przyzwolenia byłby zatem równoznaczny z zaak
ceptowaniem przez człowieka świata w takiej postaci, w jakiej ów świat 
dąży do samounicestwienia.
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Przystępujący do podpisania cyrografu Faust nie potrafi wyrazić 
zgody na ład życia, w którym panuje wyłącznie zło. Z drugiej zaś stro
ny zdaje sobie sprawę z tego, że każde działanie człowieka podszyte 
jest złem, bowiem pociąga za sobą zbrodnię i tym samym prowadzi 
świat ku destrukcji. Człowiek jako cząstka świata, niszcząc drugiego 
człowieka, unicestwia cząstkę rzeczywistości. Wobec wniosków, jakie 
wyciągnął uczony podczas pobytu w Piwnicy Auerbacha i w pałacu 
Prezydenta, formuła Goethego o zbawieniu tego, kto wiecznie trudząc 
się, może zostać zbawiony, u Sity okazuje się wierutnym kłamstwem. 
Według autora Poloneza działanie nie niesie bowiem ze sobą żadnych 
możliwości zbawienia. Faust dobrze wie, że nie ma szans na ocalenie 
duszy, dlatego też jego decyzja o podpisaniu cyrografu zdaje się ostat
nim krzykiem rozpaczy. Zgoda Fausta na zawarcie paktu z diabłem to 
jawna prowokacja, dramatyczna próba zmuszenia Boga do tego, by - 
jak u Marlowe’a - spróbował go odwieść od powzięcia fatalnej w skut
kach decyzji o zaprzedaniu duszy diabłu. Gdyby Stwórca w jakikolwiek 
sposób zareagował na decyzję uczonego, dałby przez to dowód swego 
istnienia i w ten sposób uczyniłby dylemat Fausta dotyczący „dobra, 
które istnieje wówczas, gdy go nie ma” bezprzedmiotowym.

Niestety, u Sity w scenie podpisania cyrografu Bóg, który jeszcze 
u Marlowe’a próbował odwieść uczonego od podjęcia decyzji o za
warciu paktu, pozostaje niemy. Stwórca nie zsyła uczonemu Dobrego 
Anioła, który starałby się przeszkodzić w sfinalizowaniu diabelskiej 
transakcji. U autora Poloneza anioły spisujące dyktowane przez diabła 
warunki paktu nie uosabiają, jak u angielskiego dramatopisarza, dwóch 
sprzecznych wobec siebie sił, dobra i zła, ponieważ obaj wykonują po
lecenia tego samego władcy, czyli Mefistofelesa - sługi piekieł. Sito ak
centuje nieobecność Boga również przez to, że hasło Homo fugę, które 
u Marlowe’a jako znak ostrzegawczy w cudowny sposób pojawia się na 
ramieniu uczonego, w polskim Fauście wypowiada Wagner, wierzący 
w „kościół rozumu”. Fakt, że to racjonalista Wagner, a nie Bóg, stara 
się powstrzymać uczonego przed zawarciem paktu, jasno dowodzi, że 
milczący do tej pory Bóg wcale nie ma zamiaru się odezwać. Dlatego 
przestrogę, jakiej udziela Faustowi Wagner, uczony ignoruje. W ustach 
racjonalisty, wierzącego w „kościół rozumu”, brzmi ona bowiem nie 
tyle nieprzekonywująco, co wręcz śmiesznie.

Ze względu na milczenie Boga oraz niemożność zaakceptowania 
ładu życia, w którym panuje wyłącznie zło, Faust postanawia na wła
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sną rękę podjąć próbę rozwiązania dylematu dobra. Aby dowieść, że 
„dobro istnieje wówczas, gdy go nie ma”, uczony postanawia zabić du
szę, a więc to, co w człowieku najlepsze, co stanowi o jego człowie
czeństwie. Innymi słowy, Faust godząc się na uśmiercenie własnej 
duszy, przekreśla zarazem to, co specyficznie ludzkie, zabija w sobie 
człowieka.

Decyzja Fausta o uśmierceniu w sobie człowieka zdaje się u Sity 
rodzajem odwołania do nietzscheańskiej maksymy głoszącej, że „czło
wiek jest czymś, co pokonane być powinno”67. O tym, że jednak nie 
powinniśmy zbyt pochopnie łączyć wysuwanego przez Nietzschego po
stulatu z decyzją Fausta, świadczy niezbicie fakt, że zarówno Nietzsche, 
jak i uczony pojmowali istotę człowieka zupełnie inaczej. Dla Fausta 
esencją człowieczeństwa była dusza, Nietzsche natomiast uważał, że 
człowiek to zwierzę:

67 F. N i e t z s c h e, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. B e r e n t, Kęty 2004, s. 9.
68 Idem, Antychryst, tłum. L. S t a f f, Kraków 2005, s. 14.

Nie wywodzimy już człowieka z „ducha”, z „boskości”, postawiliśmy go 
na powrót między zwierzętami. Uważamy go za zwierzę najsilniejsze, bo 
jest najchytrzejszym: następstwem tego jest jego duchowość. Z drugiej 
strony bronimy się przeciw próżności, która by i tutaj odezwać się mogła: 
jakoby człowiek był wielkim ukrytym zamysłem zwierzęcego rozwoju. 
Nie jest on zgoła koroną stworzenia, każde stworzenie jest obok niego, 
na równym stopniu doskonałości... I twierdząc to, twierdzimy jeszcze za 
wiele: człowiek jest, względnie wziąwszy, najbardziej nieudolnym zwie
rzęciem, najchorowitszym, najniebezpieczniej precz od swoich instynktów 
zbłąkanym [...]68.

Owo postawienie przez Nietzschego człowieka na powrót między 
zwierzętami staje się zrozumiałe chociażby w momencie, gdy przywo
łamy teorię ewolucji Darwina. Rzeczywiście może zastanawiać nie tyle 
sam fakt, że filozof ukazuje człowieka jako zwierzę. Zdumienie budzi 
raczej to, że okazuje się on zwierzęciem najbardziej nieudanym, najbar
dziej chorowitym. Według Nietzschego, powody wzmożonej chorowito- 
ści człowieka są następujące: po pierwsze, człowiek w przeciwieństwie 
do zwierząt, które nie mają „duchowości”, posiada słabo rozwinięte in
stynkty, a po drugie, człowiek tłumi te instynkty, boi się im zawierzyć. 
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Dla Nietzschego - apologety życia we wszelkich jego przejawach - 
niewątpliwie najwyższą wartość stanowiła cielesność i witalność. Z tej 
też przyczyny uznawał tłumienie przez człowieka własnych instynktów 
i popędów za bolesny cios, który człowiek sam sobie zadaje. Cios ten 
uważał on również za atak na „życie w ogóle”, za gwałt zadany naturze. 
Za istotę, która w przeciwieństwie do tłumiących swe popędy ludzi za
wierzyłaby instynktom i żyła podług „świętych” praw własnej natury, 
Nietzsche uznał nadczłowieka. Skierowanie wzroku Ubermenscha ku 
temu, co cielesne i witalne, miało według niego nastąpić na skutek po
rzucenia przezeń wiary we wszystko to, co rzekomo znajduje się poza 
światem doczesnym. Święty nakaz Nietzschego skierowany do nadlu
dzi brzmiał: „Pozostańcie wiemi ziemi”69 70.

69 Idem, Tako rzecze Zaratustra..., s. 9.
70 Ibidem.
71 Ibidem, s. 26.

Postulat dochowania wierności ziemi Nietzsche wymierzył prze
ciwko chrześcijaństwu, które deprecjonowało doczesny wymiar ludz
kiej egzystencji. Autor Zaratustry uważał, że Kościół, przeciwstawiając 
rzekomo bezwartościowemu życiu ziemskiemu życie wieczne, dopro
wadził ludzkość do choroby, której objawem była nienawiść do życia 
i umęczenie ciała:

Dawniej spoglądała dusza z pogardą na ciało; wtedy była ta wzgarda 
czymś najwyższym; chciała mieć dusza ciało chude, wstrętne, zagłodzone. 
Sądziła, iż ciału i ziemi tak oto umknie. O, ta dusza była sama jeszcze chu
da, wstrętna i zagłodzona, a okrucieństwo było rozkoszą tej duszy™.

Zdaniem Nietzschego nadczłowiek powinien rzec, „ciałem jestem 
na wskroś i niczym więcej; zaś dusza jest tylko słowem na coś do cia
ła należącego”71. Zważywszy na fakt, że Nietzsche głosił śmierć Boga, 
to potraktowanie przez niego duszy jako słowa określającego coś, co 
do ciała przynależy, specjalnie nie zaskakuje. Skoro bowiem Boga rze
czywiście nie ma, to i istnienie duszy - uznawanej za boski pierwiastek 
w człowieku - zdaje się podważone. Dla Nietzschego dusza to nie ów 
boski pierwiastek, który „wyrywa się” ku Bogu, lecz „coś”, co należy 
do ciała. Według filozofa to nie dusza, którą do tej pory uważano za 
esencję człowieczeństwa, stanowi o istocie człowieka, lecz jego ciele
sność, biologia i instynkty.
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Faust Sity w przeciwieństwie do Nietzscheańskiego Ubermenscha 
jest pozbawiony fascynacji pełnią życia na ziemi w jego rzeczywistym 
kształcie. Wynika to z wiedzy, jaką posiada o świecie i człowieku. Dla 
Fausta natura człowieka, jego instynkty i zmysłowość wbrew temu, co 
głosił autor Antychrysta, nie stanowią najwyższego dobra, są złe i po
pychają człowieka do zbrodni. Uśmiercenie przez uczonego duszy nie 
ma prowadzić, jak u Nietzschego, do rehabilitacji zdegradowanego 
przez naukę Kościoła ciała, bowiem to ciało Faust uznaje za siedlisko 
zła, lecz ma umożliwić mu rozwiązanie „dylematu dobra, które istnieje 
wówczas, gdy go nie ma”; ma doprowadzić uczonego do Boga i prze
konać go ostatecznie o jego istnieniu.

Faust Sity w przeciwieństwie do Nietzscheańskiego Ubermenscha 
niezwykle boleśnie odczuwa brak Boga, wcale nie chce przyjąć do wia
domości faktu, że go po prostu nie ma. Wie bowiem, że gdyby stwier
dzenie to okazało się prawdziwe, życie człowieka znaczyłoby tyle, co 
piekło. Formuła życia ludzkiego pojętego jako piekło, pojawiająca się 
u Sity wielokrotnie, niewątpliwie posiada wykładnię egzystencjalną. 
Piekło stanowi bowiem w faustycznej dylogii metaforę egzystencji jed
nostki, której przyszło żyć w świecie pozbawionym Boga; w świecie 
gdzie - jak mówili egzystencjaliści - egzystencja wyprzedza esencję. 
U Sity człowiek to istota „rzucona w świat” niczym niezapisana karta. 
Karta ta zapełnia się dopiero z czasem w efekcie popełnionych przez 
jednostkę czynów. To właśnie w nich niczym w zwierciadle człowiek 
ostatecznie rozpoznaje samego siebie. Kiedy spoglądamy na efekty 
działań takich ludzi, jak chociażby zgromadzeni w Piwnicy Auerbacha 
studenci czy też następcy ex-Prezydenta, to z pewnością doznajemy 
uczucia przerażenia. Ludzie ci, pozostawieni sami sobie, bez moralnego 
oparcia, jakie mógłby dać im Bóg, bezwolnie - jak sami widzieliśmy 
- oddali się przecież we władanie swej zbrodniczej, skażonej złem na
tury, która doszczętnie zdeterminowała ich poczynania. Skoro zaś rze
czywiście egzystencja wyprzedza esencję, to właśnie haniebne czyny, 
jakich się dopuścili, ukazują nam ich prawdziwe i zatrważające zarazem 
oblicze.

Faust nie dopuszcza do siebie myśli, że Boga nie ma. Wie bowiem 
dobrze, że egzystencja człowieka to piekło. Świadczy o tym chociażby 
fakt, że ludzie, których spotyka na swej drodze, wyzbywają się czło
wieczeństwa. Czyniąc wyłącznie zło, prowadzą świat ku zagładzie. 
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W świecie, jaki widzi Faust, życie pozbawione Boga bezpowrotnie traci 
sens. Naznaczone niemalże już na samym wstępie piętnem przegranej 
staje się ono bezcelowe. Dlatego też uczony tak usilnie dąży do roz
wiązania „dylematu dobra, które istnieje wówczas, gdy go nie ma”; tak 
bardzo pragnie pewności co do istnienia Boga. Wątpiąc w możliwość 
rozwiązania dylematu zarówno za pomocą rozumu, jak i na podstawie 
obserwacji świata, stawia wszystko na jedną kartę i postanawia zabić 
duszę, czyniąc w ten sposób z samego siebie przedmiot doświadcze
nia. Jeśli zamiar zabicia duszy rzeczywiście powiedzie się uczonemu, 
Mefistofeles zamiast duszy otrzyma ciało, czyli „pusty bukłak [...] 
z którego wyciekło wino życia”.

Faust, chcąc zabić duszę, musi się upodobnić do ludzi, którymi ze 
względu na ich złą naturę i mordercze instynkty pogardza. Dowodem 
na to, że uczony żywi przekonanie o swojej wyższości nad ludźmi jest 
fakt, że już w pierwszej scenie dramatu odrzuca bogactwo, sławę, wła
dzę i podboje seksualne, czyli podstawowe sfery działania człowieka 
wyznaczające obszar ludzkiej aktywności. Nękany przez komorników 
mimo groźby eksmisji nie przystaje na wysuniętą przez Wagnera pro
pozycję udania się do Heidelbergu i objęcia dobrze płatnej uniwersy
teckiej posady. Kwestię miłosnych podbojów rozwiązuje dzięki „spła
wieniu” podkochującej się w nim i „gotowej na wszystko” studentki. 
Zachowanie Fausta wobec wierzycieli, studentki i Wagnera wskazuje, 
że bohater Sity chce być kimś więcej niż człowiekiem i żywi odrazę do 
życia w jego ludzkim wymiarze. Postawa, jaką obiera uczony, sytuuje 
polskiego Fausta w opozycji do bohatera Marlowe’a. Faust Marlowe’a, 
owszem, rości sobie prawo do bycia Bogiem, lecz nie zatraca przy tym 
swego ludzkiego oblicza, a więc pragnień i instynktów. Elżbietański bo
hater zwraca się w stronę tego, co ludzkie, z radością zanurza się w ży
ciu. Postawa bohatera Sity nie odpowiada również zachowaniu Fausta 
Goethego, który zachłystuje się życiem i powodowany miłością pragnie 
współżyć z ludźmi, a także działać na rzecz poprawy warunków ich eg
zystencji.

Stawiając siebie ponad ludźmi, polski Faust pretenduje niejako do 
miana Nietzscheańskiego Ubermenscha. Istnieje jednak coś, co unie
możliwia utożsamienie go z nadczłowiekiem. Wydaje się bowiem, że 
mimo przekonania, iż sam jest czymś więcej niż człowiekiem, ma świa
domość własnej nicości, rozpaczy i trwogi. Uczony czuje się zagubiony 
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w świecie, który zdaje mu się chaosem, nie może tego świata ogarnąć. 
Tym samym Faust umieszcza się w rzędzie istot, którymi pogardza. 
Oprócz skłonności do gorzkiej autorefleksji, polski Faust posiada jesz
cze jedną cechę, która nie pozwala uznać go za Ubermenscha. W prze
ciwieństwie do tego ostatniego nie potrafi pogodzić się z własną naturą 
i tym samym zaakceptować zła i okrucieństwa, jakiego dopuszcza się 
człowiek - niewolnik własnych zbrodniczych instynktów.

Decyzja Fausta o zabiciu w sobie człowieka, a więc o uśmierceniu 
własnej duszy, zdaje się równoznaczna z przekreśleniem przez niego 
ostatniej szansy na zbawienie. O tym, że los bohatera nie jest jeszcze 
przesądzony, świadczą słowa, jakie wypowiada Asmodeusz. Według 
Anioła Rozpaczy choć Faust zniszczył bilet do raju, to jednak będzie 
próbował Jechać na gapę”. Tym zaś, kto wręczy mu przepustkę do nie
ba, okaże się ostatecznie ludzkość uznana przez Fausta za godną po
gardy.

Ofiara Fausta. Wskrzeszenie Boga i rehabilitacja 
człowieczeństwa w „świecie po obozach koncentracyjnych”

Po podpisaniu paktu z diabłem Faust udaje się do cyrku. Na małej 
estradzie, którą otacza gromada tańczących w rytm big-beatu studen
tów, stoi przy mikrofonie śmierć. Kiedy muzyka gwałtownie milknie, 
śmierć typuje spośród studentów jedną osobę - Dulle Gret, która z bie
głością ministranta czyni przygotowania do mszy. Na pulpicie estrady 
Dulle ustawia puszkę i kielich. Śmierć powoli, z namaszczeniem wy
ciąga z puszki żelatynową kapsułkę z narkotykiem - „ziarno wiecznego 
żywota” - i ostrożnie kładzie ją na patenie. Faust przyjmuje z jej rąk 
kapsułkę i ją połyka. W ten sposób rozpoczyna się obrzęd trwogi, mają
cy na celu uśmiercenie duszy Fausta.

Wykonanie zabiegu, którego podejmuje się śmierć, wydaje się 
z założenia proste. Bóstwo zagłady pragnie „rozprzędz i spalić” ciało 
uczonego, by „dźwignąć z popiołu nowy kształt” pozbawiony duszy. 
W tym celu śmierć najpierw zrzuca z karku Fausta jego doczesną po
włokę, a więc łachman Woli, Energię, Pychę, Chciwość, Pożądanie. 
Oczyszczając pospiesznie uczonego z tego, co ziemskie, śmierć dociera 
do jego duszy, esencji człowieczeństwa. Następnie bóstwo zagłady od- 
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daje „obnażonego” Fausta w ręce Heleny - wampira, który ma wyssać 
z niego ową esencję. Jeśli bogini piękności zdoła pozbawić uczonego 
duszy, to Faust mimo tego, że z powrotem weźmie na siebie doczesne 
brzemię woli i namiętności, rzeczywiście i zgodnie z życzeniem śmier
ci przybierze „nowy kształt”. Pozbawiony duszy, owej esencji czło
wieczeństwa, przestanie bowiem być człowiekiem. W momencie, gdy 
uczony w wyniku styczności z Heleną utraci duszę, ów boski pierwia
stek w człowieku, automatycznie utraci również szansę na zbawienie. 
W obliczu realnej śmierci, kiedy niczym bohaterowi średniowiecznego 
moralitetu przyjdzie mu na powrót zrzucić z siebie doczesną powłokę 
woli i namiętności, z pewnością okaże się, że w „środku” jest pusty.

Obraz Heleny-wampira, jaki przedstawia nam w faustycznej dy- 
logii Sito, całkowicie odbiega od wizerunku naszkicowanego przez 
Marlowe’a i Goethego, bowiem tu „ocieka krwią”. Autor Poloneza uka
zuje żonę Menelaosa jako bezwzględną, niszczycielską siłę:

[...] której piękność więcej gniazd rozbiła
i więcej głodnych piskląt na ziemię rzuciła
niż oprawcy Heroda;
której słodkie imię
życiodajne ogrody zamienia w pustynię [...]. (s. 172)

Helena, która jeszcze u Goethego symbolizowała żywe piękno an
tyku i tym samym stanowiła dla autora Fausta duchowy i ludzki fun
dament, należący zarówno do przeszłości, jak i przyszłości, u Sity oka
zuje się martwa. Uczony wyjawia przecież Mefistofelesowi, że „pod jej 
skórą widział robaki”. Powody, dla których Sito przedstawił mityczną 
boginię piękności w tak nietypowy i odbiegający od poprzednich wersji 
sposób, stają się jasne w momencie, kiedy przypomnimy sobie okolicz
ności, w jakich postać Heleny wprowadził do Fausta Goethe - autor, 
z którym Sito polemizuje.

Sceną przygotowującą u Goethego rzeczywiste - a nie jak w przy
padku Marlowe’a magiczne - ukazanie się Heleny była Klasyczna noc 
Walpurgii. Zdaniem Lukacsa ta scena:

[...] wyraża [...] w sposób szczególnie jasny „fenomenologiczną” histo
rię rozwoju rodzaju ludzkiego. Oznacza ona subiektywnie drogę Fausta 
do Heleny, a zarazem obiektywnie rozwój greckiego piękna od jego naj
bardziej pierwotnych, zupełnie jeszcze surowych i częściowo oriental
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nych początków. [...] widzimy, jak z organicznej gry sił przyrody rodzi się 
w postaci Galatei ucieleśnienie zwycięskiego piękna. Droga od Gryfów, 
Sfinksów i Karłów do triumfalnego pochodu piękna zrodzonego z fal mor
skich - to jest realizacja programu, który Goethe sobie naszkicował [...] 
Gdy w trzecim akcie Helena występuje jako istota z krwi i kości, to jej 
pojawienie się jest już nie dziełem praktyk czarnoksięskich, lecz wynikiem 
owego naturalnego procesu, któryśmy przeżyli w Klasycznej nocy Walpur
gii. Skoro już raz, w przypadku Galatei, ideał piękna narodził się w przy
rodzonym porządku rzeczy, to i przybycie Heleny przestaje być zjawiskiem 
nadprzyrodzonym72.

72 G. Lu k á c s, op. cii., s. 108-109.

Sito - podobnie jak Lukacs - uznaje związek Fausta Goethego 
z Fenomenologią ducha Hegla. Stąd też polemizując z Goethem, autor 
Poloneza zarazem opowiada się przeciwko heglowskiej teorii idealizmu 
ewolucyjnego:

To przyzwyczajenie
chce widzieć w ewolucji wytrwałe dążenie
do form coraz to wyższych.
Pogląd dość wygodny,
tyle, że przestarzały, głupi i niemodny;
płytki jak wiara w postęp. [...] 
Czymże jest ewolucja, gdy już o niej mowa? 
Nie jest to żaden awans; raczej wypadkowa 
dwóch równoczesnych dążeń: trzymania się śladu 
wydeptanego w mózgu stopami pradziadów 
i ślepego rozwoju...
Postęp jest złudzeniem [...] (s. 162-163)

Słowa zacytowane powyżej wypowiada u Sity Mefistofeles. Zas
kakująca zgodność treści wypowiedzi diabła z poglądami autora z pew
nością przemawia za tym, by w chwili obecnej uznać Mefistofelesa za 
jego porte parole. Czart, nazywając postęp złudzeniem, sugeruje nam, 
że w polskim Fauście pojawienie się wybranki Parysa bynajmniej nie 
wpisuje się w fenomenologiczną historię rozwoju.

W dramacie Sity pojawienie się Heleny rzeczywiście nie następuje 
w wyniku naturalnego procesu ewolucji. Najlepiej świadczy o tym cho
ciażby fakt, że głosu, którym bogini piękności wabi Fausta, użycza jej 
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Karzeł, istota stojąca na jednym z najniższych szczebli goetheańskiej 
drabiny rozwoju. U autora Poloneza - wbrew założeniom Goethego - 
Karzeł góruje nad postacią Heleny. Dzieje się tak z pewnością dlatego, 
że w przeciwieństwie do mitycznej bogini piękności jest on istotą żywą. 
Ciało Heleny, które chce posiąść Faust, znajduje się przecież w stanie 
rozkładu. Makabryczny i odrażający obraz gnijącego ciała wybran
ki Parysa niewątpliwie odpowiada wizji przedstawianego przez autora 
Poloneza świata, który nie dąży jak u Goethego do najwyższego rozwo
ju, lecz konsekwentnie zmierza do zagłady. U Sity Helena nie symboli
zuje twórczego życia, lecz - wręcz przeciwnie - jawnie mu zaprzecza, 
bowiem pojawia się po to tylko, by siać zniszczenie. Jej rozkładające 
się ciało z jednej strony obrazuje wymownie śmierć ducha i niemoż
ność powrotu do świata „przestarzałych” wartości, które w dzisiejszych 
czasach przekreślono, a z drugiej staje się afirmacją takiego porządku 
rzeczywistości, w którym obowiązuje powszechne prawo destrukcji. 
Gdyby Faust rzeczywiście nie zdołał się oprzeć urokom Heleny, znaczy
łoby to, że ostatecznie przystaje na wizję świata dążącego do zagłady.

Na szczęście dzięki fizycznemu zbliżeniu, do jakiego dochodzi mię
dzy uczonym i wybranką Parysa, Faust w porę rozpoznaje jej prawdzi
we oblicze. U Sity Helena to bynajmniej nie mara, która znika w mo
mencie, gdy człowiek stara się jej dotknąć. Kiedy Faust bierze kobietę 
w ramiona, z przerażeniem odkrywa, że istota, którą pragnął posiąść, 
nie żyje - ciało Heleny na jego oczach się rozkłada. Wątpliwości, ja
kie budzą się w Fauście pod wpływem rozpoznania prawdziwego obli
cza Heleny, skutecznie niweczą plany śmierci i dusza uczonego zostaje 
ocalona. Również podjęta przez bóstwo zagłady próba nadania uczone
mu „nowego kształtu” dzięki utożsamieniu go z jego wyzbytym duszy 
sobowtórem Boo-Hoo, kończy się fiaskiem. Faust odrzuca ostatecznie 
proponowane mu przez śmierć metody zniszczenia człowieczeństwa. 
I czyni tak zapewne nie tylko ze względu na niemożność pogodzenia 
się z wizją świata dążącego do zagłady, którą symbolizuje rozkładające 
się ciało Heleny. Nie bez wpływu na podjętą decyzję pozostaje również 
jego nieufny i pogardliwy stosunek do samych oferowanych mu przez 
bóstwo zagłady sposobów zabicia duszy. Uczony uważa metody śmierci 
za tanie chwyty, dzięki którym cyrkowcy, bo przecież uczony trafia do 
cyrku, starają się oszukać mało wyrobioną publiczność. Dla Fausta zda- 
je się oczywiste, że tylko kontakt z prawdziwym koszmarem rzeczywi
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ście umożliwi mu unicestwienie duszy i tym samym pozwoli rozwiązać 
„dylemat dobra, które istnieje wówczas, gdy go nie ma”. Oczywiście, 
bystry Mefisto w jednej chwili odgaduje myśli Fausta. Aby uczynić za
dość jego pragnieniom, czym prędzej prowadzi go przed bramę obozu 
zagłady - Kościoła Bestii.

W scenie zatytułowanej Drzwi kościoła Faust po raz pierwszy wy
raża swe współczucie wobec umęczonej i bezbronnej ludzkości, która 
nie potrafi przeciwstawić się otaczającemu ją złu. Uczonego poraża 
treść pieśni błagalnej chóru skierowanej ku Bestii:

Zanosimy błagania gorące
nie odrzucaj miłosnej ofiary;
ciała nasze chłodne i serca płonące
oto nasze ubogie są dary. [...]
Zechciej przyjąć i racz je zachować,
albo skrusz je i podepcz nogami;
będą serca cię nasze miłować.
Ślad twych stóp scałujemy ustami, (s. 195)

Mefisto twierdzi, że pieśń chóru wyraża ten sam cel, jaki przyświe
ca desperackim poczynaniom Fausta, a mianowicie dążenie do zabicia 
duszy i tym samym sumienia. Oczywiście, Faust nie przyznaje mu ra
cji. Uczony staje w obronie ludzi śpiewających pieśń zagłady, bowiem 
uważa, że w istocie to nie oni sami podjęli decyzję o przekreśleniu swe
go człowieczeństwa, lecz zostali do tego niejako zmuszeni przez nie
ludzkie warunki, w jakich przyszło im żyć. Ponadto Faust stwierdza 
z przekonaniem, że w samej naturze człowieka leży to, że zawsze bę
dzie się starał

koszmar oswoić.
Będzie dążył do szczęścia.
I w najgłębszej matni znajdzie światło
i radość swoją
u z a s a d n i. (s. 200) [podkr. A.D.]

W wypowiedzi Fausta mimo wyraźnych oznak współczucia wo
bec umęczonej ludzkości da się słyszeć nutę oskarżenia. Czujny 
Mefistofeles szybko jednak podchwytuje tę nutę i postanawia w sposób 
bardziej sugestywny ukazać uczonemu konsekwencje, jakie pociąga za 
sobą bezwolne oddanie się ludzi we władzę Bestii. Na znak dany przez 
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diabła w mgnieniu oka na galerii biegnącej ponad drzwiami Kościoła 
pojawia się akolita z więzienną kapelą. Rozwój wypadków przy wtórze 
muzyki i zawodzeń błagalników nabiera zawrotnego tempa. Chór coraz 
natarczywiej żąda pojawienia się Bestii i swym śpiewem powołuje do 
życia makabryczne sceny z Apokalipsy. Ludzkość, przywołując Bestię, 
pragnie stworzyć sobie dogodne warunki do tego, by móc całkowicie 
pogrążyć się w żywiole zła i tym samym zabić w sobie duszę. Chór 
w uśmierceniu duszy widzi jedyną możliwość przezwyciężenia uczucia 
izolacji i samotności, jakie rodzi się w człowieku w wyniku jego kon
taktu ze światem. Rozdwojona natura istoty ludzkiej, na którą składa się 
dusza i ciało, nijak nie pasuje do obrazu przenikniętej złem rzeczywi
stości. Stąd też jedyną drogą do uzyskania przez chór więzi ze światem, 
którego domenę stanowi zło, okazuje się powrót do natury, a dokładniej 
rzecz ujmując, wyzbycie się źródła ludzkiego cierpienia - sumienia, 
świadomości i rozumu. Chór składa Bestii ofiarę z myśli i woli, aby na 
dobre uwolnić się od tego, co specyficznie ludzkie:

Wyrzekamy się tęsknot i marzeń, 
tobie wszystko składamy w ofierze. 
Płakać będę, gdy płakać rozkażesz, 
będę śmiać się, gdy łzy mi zabierzesz. 
Zechciej przyjąć i racz je zachować. 
Tobie dar naszych myśli i woli, 
tobie trud naszych pleców i ramion; 
bolał będę, gdy powiesz, że boli, 
współczującym odpowiem, że kłamią, (s. 214)

Drogę, jaką u Sity obrał chór, by odzyskać poczucie jedni ze świa
tem, z pewnością można za pomocą terminu Fromma określić mianem 
rozwiązania regresywnego. Autor Anatomii ludzkiej destrukcyjności 
twierdził, że nieuchronną konsekwencją regresu życia człowieka do 
zwierzęcej egzystencji okazuje się zawsze dehumanizacja73. Wyraźnym 
dowodem potwierdzającym trafność opinii Fromma są niewątpliwie 
okoliczności, w jakich u Sity dochodzi do zabójstwa jednej z chórzy- 
stek o imieniu Sopran. Sopran otrzymuje przed śmiercią z rąk Basso- 

73 Zob. E. F r o m m, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, tłum. J. Karłowski, 
Poznań 2005.



PASJA I POTĘPIENIE DOKTORA FAUSTA JERZEGO S. SITY... 85

-Profondo opaskę, na której widnieje obozowy numer, czyli „imię 
Bestii”. Według Biblii imię jako takie stanowi część składową osobo
wości człowieka, odpowiada jego istocie74. Zgodnie z egzegezą biblij
ną Sopran, przyjmując na siebie imię Bestii, wyrzeka się niejako swego 
człowieczeństwa i upodabnia się do zwierzęcia.

74 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000, s. 1635. U Sity scenie 
przyjęcia przez ludzi znamienia Bestii odpowiada następujący fragment Apokalip
sy: Druga Bestia, symbol fałszywych kultów religijnych, które są na usługach Bestii 
pierwszej „sprawia, że wszyscy: / mali i wielcy, / bogaci i biedni / wolni i niewol
nicy / otrzymują znamię na prawą rękę lub / na czoło / i że nikt nie może nic kupić 
ni sprzedać, / kto nie ma znamienia - / imienia Bestii / lub liczby jej imienia. / Tu 
jest [potrzebna] mądrość. / Kto ma rozum, niech liczbę Bestii / przeliczy: / liczba 
to bowiem człowieka. / liczba jego: sześćset sześćdziesiąt / sześć” (ibidem, s. 1619).

Kiedy chórzystka prosi Fausta, by wymówił jej nowe imię, uczo
ny zdecydowanie odmawia, a imię Bestii widniejące na jej ramieniu się 
rozmywa. W ten sposób Sopran na powrót staje się człowiekiem i ze 
względu na swoją odmienność natychmiast zostaje rozszarpana przez 
tłum naznaczony znamieniem Bestii. O tym, że zabójcy Sopran wyzby
ci są jakichkolwiek ludzkich uczuć, świadczy nie tylko fakt, że dopusz
czają się bestialskiego mordu. Przodownica chóru, którą obserwujący 
morderstwo Faust uderza w twarz, ostatecznie okazuje się przecież ka
mieniem.

Postępowanie chórzystki, która domaga się od uczonego potwier
dzenia swej naznaczonej piętnem Bestii tożsamości, oraz konsekwencje, 
jakie pociąga za sobą brak tego potwierdzenia, z pewnością pozwalają 
spojrzeć nieco inaczej zarówno na przedstawioną przez Sitę rzeczywi
stość, jak i na funkcjonujące w owej rzeczywistości jednostki. Świat, 
który ukazuje nam Sito, to przede wszystkim „miejsce” spotkania czło
wieka z drugim człowiekiem. Podczas owego spotkania ludzie z zacie
kawieniem przypatrują się sobie nawzajem, „przeglądają się w sobie” 
po to, by uzyskać potwierdzenie własnej przynależności do świata. Owa 
silna potrzeba nieustannego potwierdzania przynależności do świa
ta u bohaterów Sity niewątpliwie bierze się stąd, że ów świat wydaje 
się im obcy, a niezliczone próby dopasowania się do niego często, jak 
w przypadku Sopran, kończą się fiaskiem. Bohaterowie faustycznej dy- 
logii ze względu na brak poczucia silnej więzi z otaczającą ich rzeczy
wistością desperacko próbują poprzez kontakt z innymi ludźmi określić 
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swą tożsamość. Oczy drugiego człowieka stają się dla nich jedynym 
zwierciadłem, w którym mogą się przejrzeć i rozpoznać samych siebie. 
W momencie jednak, gdy ludzie ci nie znajdują w drugim człowieku 
potwierdzenia własnej istoty, ich los zdaje się przesądzony - niestabilna 
tożsamość, którą posiadają, jak widniejące na ramieniu Sopran znamię 
Bestii, zaczyna się rozmywać.

Faust, obserwując z przerażeniem postępującą dehumanizację spo
łeczności, która nosi znamię Bestii, popada w rozpacz. Brutalne zabój
stwo Sopran niewątpliwie przekonuje go o tym, że najskuteczniejszym 
sposobem, by zabić duszę, jest poddanie się władzy owej wrogiej Bogu 
i Kościołowi potędze, jaką symbolizuje liczba sześćset sześćdziesiąt 
sześć. Stąd też Faust ostatecznie postanawia złożyć siebie w ofierze:

[...] utkanej z płomienia tak gorącej wiary,
że oślepi [Bestię] blaskiem -
uchyli przyłbicy
i przeczyta odpowiedź na dnie jej źrenicy!
I jeden
tylko jeden rozwikła dylemat:
dobra, które istnieje wówczas, gdy go nie ma. (s. 220)

Aby dopełnić ofiary, uczony musi koniecznie zidentyfikować się 
z ludzkością, która oddaje hołd Bestii. Z tej przyczyny Faust kreśli na 
czole krwawe znamię, symbol uśmiercenia duszy i wkłada na siebie 
strój chóru: waciak, drewniaki, opaskę i numer. Chór, obserwując z za
ciekawieniem metamorfozę uczonego, ostatecznie stwierdza:

Godzien jesteś przestąpić bramę
i jej pieczęcie złamać -
bo zostałeś zabity.
I krwią swoją nabyłeś dla niej [Bestii] ludzi z każdego Narodu,
Języka,
i Pokolenia -
i uczyniłeś królestwem jej,
w którym panuje na wieki i aż do końca
dni. (s. 221)

Formuła, jaką wygłasza chór, to oczywiście daleko posunięta para
fraza cytatu pochodzącego z Apokalipsy. W objawieniu św. Jana brzmi 
ona następująco:
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Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
bo zostałeś zabity
i krwią Twoją nabyłeś dla Boga [ludzi - przyp. A.D.]
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami
a będą królować na ziemi75.

75 Ibidem, s. 1611.
76 Ukazanie się Faustowi oblicza Bestii jest powtórzeniem sytuacji, jaką wprowa
dził do swego Fausta (1919) Ferdynand Avenarius. Zob. G. S i n k o, Doktora Fau
sta podróż przez wieki, „Dialog” 1963, nr 3, s. 111.

Porównanie wypowiedzi chóru z treścią ustępu Apokalipsy ukazuje 
nam motywy postępowania Fausta w odmiennym niż dotychczas świe
tle. W objawieniu św. Jana tym, kto okazuje się uprawniony do otwar
cia księgi przeznaczeń, jest Baranek Boży; Chrystus, który ofiarowaw- 
szy siebie w celu odkupienia grzechów ludzkości, ponownie zstępuje na 
ziemię, by sądzić żywych i umarłych. Postać Chrystusa i Fausta z pew
nością łączy motyw ofiary. Zarówno Baranek Boży, jak i Faust jako 
„ludzie” zostają zabici. Chrystus umiera na krzyżu, uczony z kolei za
bija duszę, co symbolizuje przyjęcie przez niego znamienia Bestii. Cel 
ofiary, jaką ponosi Chrystus, to uwolnienie człowieka od grzechu i tym 
samym obdarzenie go nadzieją na życie wieczne. Poświęcenie Fausta 
również ma przynieść wyzwolenie zgromadzonym przed bramą obozu 
błagalnikom. Uczony nie pragnie jednak uwolnić ludzi od grzechu, lecz 
zamierza unicestwić ich nieprzystającą do obrazu rzeczywistości duszę. 
To ją bowiem uczony uznaje za faktyczne źródło cierpienia człowieka. 
Poświęcenie Fausta w przeciwieństwie do ofiary Chrystusa ma zatem 
zapewnić umęczonej ludzkości nie życie wieczne, lecz - śmierć. Księga 
przeznaczeń, jaką w przyszłości otworzy Chrystus, syn Boży, u Sity sta
je się bramą obozu koncentracyjnego, wymownym symbolem przezna
czenia ludzkości - zagłady. Z kolei sam Faust, łamiąc pieczęcie owej 
bramy, ewidentnie przybiera oblicze syna Bestii.

Ofiara, jaką składa uczony, nie pociąga za sobą oczekiwanych skut
ków. Dzieje się tak zapewne dlatego, że wchodzi ona w skład fałszy
wego obrzędu odprawianego ku czci Bestii, która - jak się okazuje - 
nie istnieje. Kiedy Faust przekracza bramę obozu, jego oczom ukazuje 
się wielkie, wypukłe zwierciadło. W tafli ogromnego lustra odbija się 
nadludzka postać Fausta-Bestii, opromieniona światłem reflektorów76. 
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Uczony, patrząc na odbijające się w zwierciadle własne oblicze, po raz 
pierwszy z bólem przyznaje, że właściwie jest tak samo zły jak ci lu
dzie, którymi do tej pory pogardzał. Mało tego, Faust z przerażeniem 
odkrywa, że to właśnie nikt inny, jak tylko sam człowiek stwarza Bestię, 
powołuje ją do życia w sobie. Niezbity dowód potwierdzający opinię 
uczonego stanowią przecież założone na polecenie ludzi obozy zagła
dy; miejsca, w jakich dopuszczono się zbrodni przeciwko ludzkości. 
Wniosek, do jakiego dochodzi uczony, równa się ostatecznie stwierdze
niu, że zło, które uosabia Bestia, jako wartość obiektywna nie istnieje. 
Skoro zła nie ma, to i przekonanie o istnieniu dobra zostaje ewident
nie podważone. Dążenie Fausta do zgłębienia i poznania istoty Boga, 
czyli rozwiązania „dylematu dobra, które istnieje wówczas, gdy go nie 
ma”, zdaje się zatem zupełnie bezpodstawne. Ponieważ ofiara uczonego 
okazała się tak samo fałszywa jak obrzęd ku czci nieistniejącej Bestii, 
Faust ocala duszę, lecz jednocześnie dostępuje najwyższego sakramen
tu zwątpienia - bezpowrotnie traci wiarę w Boga.

Kiedy Faust traci wiarę, w zupełnie odmienny niż do tej pory spo
sób spogląda na człowieka i jego możliwości działania. Uczony stop
niowo dochodzi do wniosku, że skoro człowiek może powołać do życia 
Bestię, to równie dobrze może stworzyć i Boga.

Oczywiście przekonanie Fausta o „Bogotwórczych” możliwościach 
człowieka bynajmniej nie zasługuje na miano odkrywczego. Sam pro
ces stwarzania przez ludzi boskiego absolutu zilustrował już i poddał 
krytyce chociażby głoszący śmierć Boga Nietzsche. Według autora 
Antychrysta każdy lud, który sam w siebie wierzy, ma:

[...] swego własnego Boga. Czci w nim warunki, dzięki którym jest górą, 
swoje cnoty, przerzuca swą radość z siebie, swe poczucie mocy w istotę, 
której dziękczynić za to można. [...] Oczywista: jeśli lud ginie; jeśli czu
je, że wiara w przyszłość, jego nadzieja wolności ostatecznie znika; jeśli 
poddanie uświadamia się mu jako pierwszy pożytek, cnoty poddańcze jako 
warunki utrzymania się, wówczas musi się i Bóg jego zmienić77.

77 F. N i e t z s c h e, Antychryst..., s. 16.

Nietzsche z przekonaniem twierdził, że Bóg to wyłącznie kreacja 
ludzkiego umysłu. Filozof uważał, że człowiek powołuje do życia boski 
absolut dlatego, ponieważ z jednej strony boi „czuć się twórcą szczę
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śliwości”, która go otacza, a z drugiej w momencie, gdy jego sytuacja 
ulega drastycznemu pogorszeniu, szuka w jakiejś mocniejszej od sie
bie sile zarówno oparcia, jak i usprawiedliwienia. Według Tomasza 
Sieczkowskiego „Bogotwórcza” aktywność człowieka to bez wąt
pienia nietzscheańska rekapitulacja przemyśleń Hume’a. Ten ostatni 
w Naturalnej historii religii:

[...] poddaje chrześcijański model stworzenia radykalnej transpozycji: to 
nie Bóg stwarza, lecz sam jest stwarzany przez słabych i bezradnych ludzi. 
Strach przed śmiercią, przed nieokiełznaną przyrodą i świadomość zni- 
komości własnej mocy popychają człowieka ku oddaniu się w opiekę sił 
wyższych: naturalnych żywiołów z czasem personifikowanych i antropo- 
morfizowanych, a następnie przez wzmożenie cech ludzkich, a zatem przez 
eminencję - przedstawianych jako doskonałe, wszechmocne, wszechwie
dzące [,..]78.

78 T. Sieczkowski, Bezwzględny wymóg rozpadu. Nietzsche, [w:] F. N i e t z s- 
c h e, Antychryst..., s. 70.
79 Zob. R. Safrański, Nietzsche. Biografia myśli, tłum. D. S t r o i ń s k a, War
szawa 2003.

Wskazanie przez Nietzschego na fakt, że człowiek powołuje do 
życia obraz Stwórcy, było pierwszym krokiem do uśmiercenia Boga 
i tym samym do wywołania moralnej rewolucji. Należne Bogu miej
sce zajął pewny siebie, ufny w swe siły nietzscheański nadczłowiek. 
Pozostawiony sam sobie z czasem nabrał odwagi ku temu, by stać się 
autonomicznym „twórcą” własnego życia. Tym samym Nietzscheański 
Übermensch stał się wielkim graczem, który w życiu przestrzega tylko 
takich reguł postępowania, do których sam się zobowiązał79.

Oczywiście autor Antychrysta zdawał sobie sprawę z tego, że po
wszechna świadomość śmierci Boga nie przekłada się w prosty spo
sób na opiewaną przez niego rewolucję moralności. Nietzsche dobrze 
wiedział, że „śmierć Boga” niewiele zmienia, kultura bowiem została 
zbudowana na jego istnieniu i będzie trwać siłą inercji przez wiele ko
lejnych stuleci. Wartości reprezentowane przez Kościół będą przecież 
nadal istniały, choć w nowej, zlaicyzowanej formie. Strzaskanie starych 
tablic, na których widnieją boskie przykazania, tak naprawdę na nic się 
nie zda, bowiem pamięć o nich przez wieki nie zaginie.
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Wątpliwości Nietzschego z pewnością uzasadnia postawa, jaką 
obiera Faust, kiedy orientuje się, że Bóg nie istnieje. Uczony świadom 
„Bogotwórczych” możliwości człowieka pragnie bowiem na nowo 
powołać do życia nie tylko Boga, ale również „stary” świat oparty na 
wartościach, które w naszym „świecie po obozach koncentracyjnych” 
uległy totalnej destrukcji. Realizacja założonego przez Fausta planu ma 
dokonać się w wyniku działania, a nie - operacji myślowych. Uczony 
już nie jeden raz przekonał się bowiem o tym, że te ostatnie prowadzą 
wyłącznie do powstawania pojęć oderwanych od rzeczywistości, a więc 
stwarzają jedynie fikcyjny świat.

Konsekwencją podjętej przez Fausta decyzji o powołaniu do życia 
Boga okazuje się przybranie przez bohatera w zakończeniu dramatu 
oblicza Chrystusa i reaktywacja motywu odkupienia ludzkości. Ofiara 
uczonego jest tym razem prawdziwa, bo równoznaczna z jego śmiercią, 
dokona się zaś w szpitalu psychiatrycznym. Zakład ów w rzeczywisto
ści stanowi miejsce izolacji ludzi, których uznano za wrogów totalitar
nego systemu. Świadczy o tym wymownie historia choroby jednej z pa
cjentek:

Kolor włosów ... wzrost ... znaki szczególne: żadnych. [...] Zamieszkała 
... wyznanie ... Zawód wykonywany. Wykształcenie niepełne wyższe. Pod 
stałą obserwacją od dnia ... stosunek niechętny. Wykaz listów przejętych 
w okresie od-do ... czynna agitacja na rzecz ... uwłaczające powadze 
rządu ... przekazana do zakładu dnia ... (s. 250-251)

Zakład psychiatryczny, który wizytuje Faust jako komisarz, to wię
zienie polityczne, miejsce każni „szkodliwych” obywateli. O życiu 
i śmierci poszczególnych pacjentów decyduje bezduszna maszyna - 
„mózg elektronowy”:

Bank pamięci ustali) model zachowania
normalnego człowieka;
do programowania
użyto osiemnastu tysięcy przypadków;
proces [selekcji - przyp. A.D.] jest błyskawiczny, toczy się bez 
świadków, (s. 253)

Psychiczne i fizyczne tortury, jakim poddaje się więźniów, ewident
nie mają na celu zabicie w nich duszy. Sanitariusze bezwzględnie dążą 
do tego, by pozbawić pacjentów wolnej woli, pragną uczynić z nich ma
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szyny, które - jak decydujący o ich życiu i śmierci komputer - działają 
tylko według ustalonego programu. Choć Faust zdobywa się w końcu 
na odwagę i niszczy mózg elektronowy, to jednak czyn ten nie przynosi 
więźniom ocalenia. Sam bowiem proces reifikacji, jakiemu zostali pod
dani, dobiegł już dawno końca. Przebywający w szpitalu pacjenci to już 
nie ludzie, lecz jedynie zbiór danych odbiegających od statystyki.

Jednym z pacjentów, którego personel szpitala pozbawił duszy, 
jest Boo-Hoo. Jak łatwo się domyślić, ponowna konfrontacja Fausta 
z Boo-Hoo, sobowtórem, którego uczony po raz pierwszy ujrzał w cyr
ku śmierci, wkrótce okaże się brzemienna w skutki. Faust nie dość 
bowiem, że widzi w oczach pacjenta efekt zabicia duszy, to jeszcze 
odnajduje w nich samego siebie. Jak trafnie zauważa Sinko, uczony 
„w oczach swego sobowtóra [...] znalazł [...] spełnienie poszukiwanej 
przez siebie zagłady, unicestwienie duszy ludzkiej”80. Faust pokonu
je swą pychę, bowiem przeglądając się w oczach Boo-Hoo, nareszcie 
widzi niezafałszowany obraz samego siebie, rozpoznaje swą własną, 
skażoną złem naturę. Pod wpływem tego rozpoznania już nie pozornie, 
jak miało to miejsce przez bramą obozu zagłady, lecz naprawdę utożsa
mia się z cierpiącą i złą ludzkością. Jednocześnie - co niezwykle istotne 
- po raz pierwszy wyraża w działaniu swój akt negacji wobec świata 
i sytuacji człowieka wplątanego w jego tryby. Ewidentny przejaw jego 
buntu stanowi zamiana ról ze skazanym na śmierć Boo-Hoo, w wyniku 
której pacjent odzyskuje wolność, a Faust umiera. Bohater Sity, przyj
mując na siebie rolę skazańca, doprowadza do ostatecznej zagłady swej 
duszy, ale - jak zauważa Sinko - przez podjęcie decyzji o ratowaniu 
drugiego człowieka duszę tę ocala81. W ten sposób Faust nie zostaje, jak 
sugeruje to tytuł utworu Sity, potępiony, lecz dostępuje łaski zbawie
nia. Jednakże - co warte z pewnością podkreślenia - jego zbawienie nie 
ma u Sity wymiaru sakralnego. W dramacie bowiem Bóg nadal milczy, 
zaś tym, kto faktycznie ocala Fausta, a zarazem przywraca sens ludzkiej 
egzystencji „w ogóle”, okazuje się ostatecznie sam Faust. Dzięki swej 
ofierze w miejsce świata dążącego do zagłady powołuje nowy, lecz za
razem „stary” świat, w którym króluje zrehabilitowane człowieczeń

80 G. S i n k o, Tradycja i współczesność w nowym Fauście..., s. 120.
81 Ibidem.
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stwo. Przed śmiercią z jego ust padają znamienne słowa: „Boże mój - 
... Boże -I... czemuś mnie (s. 264).

Ofiara Fausta jest następstwem utożsamienia się uczonego z ludzko
ścią. Faust wie, że żadna działalność nie może zapewnić ludziom zba
wienia, bowiem sprężyna działania zawsze okazuje się sprężyną zbrod
ni, a człowiek - siedlisko grzechu i zła - nie potrafi działać inaczej, niż 
czyniąc właśnie zło. Stąd też na wzór Chrystusa postanawia wziąć na 
siebie grzechy ludzkości i poprzez śmierć ją odkupić. Dzięki tej ofierze 
złożonej na ołtarzu ludzkości uczony ostatecznie zyskuje rysy prometej
skie, jakie posiadał bohater Goethego. Heroiczny czyn, na jaki się zdo
bywa, przynosi podwójnie korzystny rezultat. Uczony, ratując ludzkość, 
ocala także własną duszę.

Śmierć Fausta przynosi nie tylko rehabilitację człowieczeństwa 
i ocalenie ludzkości w postaci odkupienia, ale również rozwiązuje nęka
jący go „dylemat dobra, które istnieje wówczas, gdy go nie ma”. Ofiara 
Fausta, człowieka, który ze względu na drzemiące w nim zło sam siebie 
określa mianem piekła, sankcjonuje bowiem istnienie dobra.

Podsumowując, rozwiązanie dylematu Fausta jest u Sity tak na
prawdę równoznaczne z odnalezieniem przez uczonego w sobie samym 
takiej siły, która - po pierwsze - potrafi stawić opór drzemiącemu w na
turze Fausta złu, a po drugie - pozwala mu ocalić własne człowieczeń
stwo. Ostatecznie Faust przez umiłowanie ludzkości nie tylko odnajduje 
w sobie człowieka, ale również dzięki dobroci, jaką w sobie odkrywa, 
odnajduje Boga.

Faust podszyty Hamletem. 
Strategia działania polskiego Fausta

Dramatyczna decyzja Fausta o tym, by złożyć swoje życie w ofie
rze, na pierwszy rzut oka zdaje się równoznaczna z zanegowaniem 
przez Sitę sensu działania, który stanowił credo postępowania zarówno 
bohatera Marlowe’a, jak i Goethego. Jednakże opinia ta może okazać 
się słuszna tylko pod pewnym warunkiem. A mianowicie, jeśli założy
my, że Sito za odpowiednik działania uznał Goetheańską aktywność. 
Goethe - jak pamiętamy - uznawał czyn za namacalne świadectwo in
gerencji człowieka w zastany porządek rzeczywistości, której następ
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stwem staje się zmiana oblicza świata. Przemiana rzeczywistości, jakiej 
dokonuje jednostka, według weimarskiego poety często posiada brutal
ny charakter i nie obywa się bez ofiar. Dzieje się tak dlatego, że - co 
podkreśla Marshall Berman, analizując Fausta - siły witalne człowie
ka, takie jak popęd czy pragnienie samorealizacji, można rozwijać tyl
ko przy udziale zła - mrocznych, budzących grozę energii, które mogą 
eksplodować ze straszliwą siłą, całkowicie wymykającą się człowieko
wi spod kontroli82. Pomimo to działanie pojmowane jako ingerowanie 
w zastany porządek świata uznaje Goethe za jedyną drogę samorealiza
cji i rozwoju człowieka.

82 Zob. M. Berman, „Faust" Goethego: tragedia rozwoju, [w:] idem, „ Wszyst
ko, co stale, rozpływa się w powietrzu". Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, 
tłum. M. S z u s t e r, Kraków 2006, s. 50-51.

Scharakteryzowana pokrótce Goetheańska kategoria działania - co 
wykazała zresztą przeprowadzona w poprzednich podrozdziałach anali
za - w przypadku podjęcia próby prześledzenia drogi poczynań polskie
go Fausta okazuje się pod wieloma względami nieprzydatna. O jej bez- 
użyteczności decyduje jednak z pewnością nie rzekome zanegowanie 
przez Sitę aktywności, lecz zmiana samego paradygmatu działania. Ta 
zmiana zaś wynika niewątpliwie ze specyficznego i wyraźnie opozycyj
nego wobec koncepcji Goethego rozumienia pojęcia czynu. W faustycz- 
nej dylogii Sito pokazuje nam, że Goetheańskie działanie nie prowadzi 
bynajmniej - jak życzyłby sobie tego sam Goethe - do realizacji szczyt
nych celów i podniosłych idei. Za każdym razem wieńczy je przecież 
zbrodnia. Ingerencja jednostki w zastany porządek rzeczywistości służy 
zatem wyłącznie zaspokojeniu jej morderczych instynktów. Oczywiście, 
tak pojęta aktywność nie stanowi bynajmniej szansy samorealizacji 
i rozwoju człowieka. Potwierdza ona jedynie jego prawdziwą naturę, 
która zawsze domaga się świeżej krwi. Z tej też przyczyny Sito zde
cydowanie odrzuca Goetheańską kategorię działania, zaś rzeczywistą 
szansę rozwoju człowieka upatruje w takiej aktywności, którą możemy 
określić jako stopniową progresję myśli. Tylko ona umożliwia bowiem 
człowiekowi nabycie samoświadomości, swoistego rodzaju rozpoznanie 
własnej zbrodniczej natury, które następnie zapobiega czynieniu prze
zeń zła. W świetle tego, o czym pisałam przed chwilą, z pewnością ra
cję ma Faust, kiedy mówi: „Czyn jest myślą - reszta, to pozory”. Każdy 
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bowiem czyn, który nie jest myślą, to według Sity bynajmniej nie istot
ny etap na drodze rozwoju człowieka, lecz jedynie zwierciadło, w któ
rym za każdym razem odbija się obraz ludzkiej natury skażonej złem.

Zmiana paradygmatu działania sprawia, że autor Poloneza ukazu
je w swym utworze nie tyle ciąg następujących po sobie przekształceń, 
będących konsekwencją ingerencji polskiego Fausta w zastany porzą
dek świata, co właśnie stopniową progresję myśli uczonego, którą w fi
nale dramatu wieńczy ofiara. Zarówno droga Fausta do podjęcia decyzji 
o złożeniu życia w ofierze, jak i formuła czynu, jaki podejmuje, uzmy
sławiają nam nawet nie tyle nieprzydatność, co raczej niemożność za
stosowania Goetheańskiej kategorii działania do analizy poczynań pro- 
tagonisty dramatu Sity.

Jeśli chcemy zatem pojąć specyfikę działania polskiego Fausta, jed
nocześnie nie odmawiając prezentowanej przez niego postawie znamion 
aktywności, winniśmy raczej porzucić próbę odczytywania jego losów 
w kontekście rozważań nad utworami Marlowe’a i Goethego. Zamiast 
tego warto, jak sądzę, skupić się na utworach opartych na pokrewnej 
idei Sity koncepcji działania: czynu-myśli. Do utworów tego pokro
ju należy bez wątpienia spuścizna dramatopisarska Wyspiańskiego, 
w szczególności zaś jego Hamlet. Dlatego też w niniejszym podrozdzia
le najpierw dokonam charakterystyki poglądów Wyspiańskiego w kwe
stii działania „w ogóle”, następnie zaś omówię rozwijającą się na ich 
podłożu koncepcję czynu-myśli, która przewija się na kartach Studium 
o Hamlecie. Wnikliwa analiza Studium umożliwi z kolei porównanie 
analogicznych pod wieloma względami strategii postępowania tak pol
skiego Fausta, jak polskiego Hamleta.

Końcowy ustęp podrozdziału poświęcę Hamletowi '70 Bohdana 
Drozdowskiego - dramatowi, który powstał w tym samym dziesięcio
leciu, co faustyczna dylogia Sity. Autor tego dramatu już na wstępie 
zaznacza, że odcina się od polskiej tradycji Hamletowej, a więc i od 
swoistej interpretacji dramatu Szekspira, jakiej podjął się Wyspiański. 
Namacalne świadectwo odcięcia się Drozdowskiego od polskiej tradycji 
przedstawiania Hamleta stanowi zdecydowanie odmienny sposób postę
powania jego bohatera, odpowiadający raczej Goetheańskiej kategorii 
działania. Wnikliwa analiza utworu Drozdowskiego pozwoli mi wyraź
nie zaakcentować polski rodowód Fausta Sity, który potwierdza stra
tegia postępowania polskiego Fausta bez wątpienia bliższa Hamletowi
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Wyspiańskiego niż Faustowi Goethego. Dzięki temu bardziej dobit
niej uda się wyeksponować polskie akcenty utworu Sity, stanowiące 
o swoistej specyfice polskiego Fausta na tle kanonicznych wersji pióra 
Marlowe’a i Goethego.

Niewątpliwie zarówno sam zabieg wychwycenia polskich akcentów 
w faustycznej dylogii, jak i próba wykazania swoiście polskiego rodo
wodu postaci Fausta Sity na pierwszy rzut oka mogą uchodzić za ryzy
kowne. Podatnym podłożem dla rodzącego się tak u badacza, jak i czy
telnika uczucia stąpania po niepewnym gruncie są z pewnością refleksje 
dramatopisarza na temat posiadanej przezeń nikłej znajomości polskich 
tradycji kulturowych i braku tzw. kulturalnego zaplecza. Sito dzieciń
stwo i młodość spędził na Kresach, później zaś podróżował po Europie. 
Kiedy w 1960 roku przyjechał do Polski, doznał uczucia wyobcowania. 
W zbiorze esejów W pierwszej i trzeciej osobie jako jeden z czynników 
alienacji wymienia właśnie kwestię tradycji kulturowych i kulturalnego 
zaplecza83. Dramatopisarz, decydując się w 1960 roku na stałe osiąść 
w Polsce, jak sam wyznaje, stanął przed bardzo trudnym zadaniem. 
Chcąc aktywnie uczestniczyć w życiu literackim kraju na niwie tak po
etyckiej i dramatopisarskiej, jak translatorskiej, musiał w pierwszej ko
lejności poświęcić się studiom nad językiem polskim. Za następny krok, 
umożliwiający zneutralizowanie wrażenia wyobcowania, Sito uznał po
szerzenie horyzontów wiedzy w zakresie historii literatury polskiej. Na 
podstawie podjętych na własną rękę studiów literaturoznawczych szyb
ko ukształtował własny pogląd na polską tradycję literacką. Specyfikę 
jego spojrzenia na literaturę naszego obszaru kulturowego ilustruje wy
powiedź zamieszczona w jednym z esejów ze zbioru W pierwszej i trze
ciej osobie:

83 J. S. S i t o, Słowa... słowa... słowa, [w:] i d e m, W pierwszej i trzeciej osobie. 
Warszawa 1967.

Pożytecznym, choć nudnym nieco znalazłem polskie Oświecenie. 
Przedtem zachwycił mnie Norwid, zanim jeszcze rozpoznałem wielkość 
Mickiewicza. Stamtąd, na przełaj, potykając się o wyboje awangardy, sta
nąłem oko w oko z pewnym „katastrofistą” wileńskim i paroma jeszcze 
poetami, których nazwiska nie wspomnę. Poza obszarem mojej wrażliwo
ści pozostała Młoda Polska - moje spotkania z Wyspiańskim kończyły się 
jak dotąd obojętnym zdziwieniem - i co ważniejsze chyba znaczna część 
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Romantyzmu. Rozumiałem, jak sądzę, dość dobrze, na czym polega wiel
kość tej literatury; umiałem docenić potęgę jej wizji, nie mającej równej 
sobie w literaturze europejskiej owego okresu; były to jednak w moim 
ówczesnym rozumieniu, wzloty nieautentyczne, nie powiązane organicz
nie z ich myślą i z ich poezją, sąsiadujące z mistycyzmem tak mętnym, 
z grafomanią tak ewidentną, że przesłaniającą je i odbierającą im całą 
ich siłę i piękno. W ostatnim okresie dopiero Krasiński - do którego klu
czem stały się dla mnie jego listy - i późny Słowacki - przede wszyst
kim Ksiądz Marek, lecz również Samuel Zborowski, a nawet fragmenty 
Kordiana - stali się dla mnie czymś więcej niż słowem, słowem, słowem. 
[...] nie rozumiem niczego w Akropolis, [...] język Wyspiańskiego wy- 
daje mi się przede wszystkim prymitywny, [...] Balladyna, Lilia Weneda 
i inne kamienie milowe nowej dramaturgii wydają mi się rezultatem niepo
rozumienia lub też w najlepszym wypadku dość płaską antologią wątków 
Szekspirowskch84.

84 Ibidem, s. 73-75.
85 Ibidem, s. 60. Refleksje Sity na temat języka poetyckiego tłumaczą klarownie, 
dlaczego szczególnie znaczna część dorobku polskiego romantyzmu została przez 
niego zdeprecjonowana i znalazła się poza obszarem jego zainteresowań. Zdaniem 
Sity, język polskiego romantyzmu często nie był w stanie unieść, zatem i odzwier
ciedlić, potęgi wizji romantycznych poetów. Między wizją poetycką a poezją, tj. 
materią, w której miała się ona wyrazić, powstawała swoistego rodzaju rozpadlina. 
Słowa nie były bowiem w stanie oddać prawdy myśli poety - przestawały być jej 
nośnikiem. Zob. ibidem.

Ta dość ostra ocena dokonań polskich twórców wynika z pewnością 
z rangi, jaką Sito nadawał słowu, szczególnie zaś - słowu poetyckiemu:

Język należy posiąść, okiełznać i opanować, nie ufać mu ani przez chwilę, 
nie dać mu się ponieść, nie poddać się jego jakże zgubnym urokom; łamać 
go i wymuszać na nim prawdę. Inaczej stanie pomiędzy nami i światem 
nierzeczywistą zasłoną, odgrodzi nas i zuboży85.

Ze względu na język Sito poddał ostrej krytyce również twórczość 
Wyspiańskiego. Praktykę pisarską autora Wesela określił dosadnie jako 
prymitywną, zaznaczając przy tym, że dotychczasowe spotkania z jego 
twórczością kończyły się za każdym razem obojętnym zdziwieniem. 
Krytyka twórczości Wyspiańskiego, jakiej dokonał Sito, nie podważa 
jednak - jak sądzę - zasadności podjęcia zamysłu porównania koncep
cji działania przebijających się przez materię językową utworów obu 



PASJA I POTĘPIENIE DOKTORA FAUSTA JERZEGO S. SITY... 97

pisarzy. Poruszając zagadnienie myśli-czynu, wkraczamy bowiem na 
pole idei. Dlatego też rozważania nad językiem dramatów, w którym 
Wyspiański wyraził ową ideę, ani nie przyznając w tym miejscu racji 
Sicie, ani nie podejmując z nim polemiki, możemy usunąć z pola nasze
go zainteresowania, przyjmując za cel w pierwszej kolejności poznanie 
poglądów Wyspiańskiego na temat działania „w ogóle”.

***

Za wypowiedź reprezentatywną dla Wyspiańskiego dotyczącą dzia
łania człowieka uchodzą z pewnością słowa, jakie w Skałce wypowiada 
na temat losu ludzkiego Śmierć:

Jeden jest Prawdy wieczny bieg:
że nie masz życia, krom przez grzech;
jeden jest żywym wieczny los:
wzajemnych zbrodni ważyć cios"6.

86 S. W y s p i a ń s k i, Skałka, [w:] idem, Bolesław Śmiały. Skałka, Wrocław 
1969, s. 161.

Śmierć, określając życie mianem drogi przez grzech, wyraża pogląd 
Wyspiańskiego, który grzech pojmował jako przyrodzony stan człowie
ka. Autor Wesela twierdził, że człowiek - istota wewnątrz rozdwojona, 
posiadająca duszę i ciało - ze względu na to ostatnie musi niejako wieść 
grzeszne życie, bowiem jego natura, zaś w szczególności jej mordercze 
instynkty, nieustannie popycha go ku zbrodni. Człowiek skażony złem 
nie może zatem działać inaczej, jak tylko właśnie czyniąc zło. Ideę tę 
Wyspiański rozwija również w Powrocie Odysa - utworze, który w ni
niejszej książce już wcześniej analizowałam. W Powrocie dola człowie
cza ukazuje się nam również w tym sensie, w jakim w Skałce definiuje 
ją Śmierć. A mianowicie, jako przyjmowanie przez człowieka odpowie
dzialności za popełnione zbrodnie. Odys Wyspiańskiego to istota ewi
dentnie obarczona odpowiedzialnością za konsekwencje podejmowane
go działania. Dzieje się tak mimo faktu, że jego poczynania determinuje 
natura. Stąd też Powrót Odysa możemy z pewnością odczytywać jako 
świadectwo braku wiary autora w sens wszelkich podejmowanych przez * 
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jednostkę wysiłków. Czegokolwiek bowiem człowiek by nie uczynił, 
wynik jego działania jest zawsze taki sam - wieńczy je mord.

Oczywiście owa na wskroś pesymistyczna i rozpaczliwa wizja kon
dycji ludzkiej, jaką kształtuje na kartach swego dramatu Wyspiański, 
to bynajmniej nie wizja jedyna i ostateczna. W Powrocie wynika ona 
bowiem ze swoistej postawy, jaką przyjmuje Odys względem otaczają
cego go świata. Bohater Powrotu żyje poza dobrem i złem, negując zaś 
istnienie Boga, sam przyznaje sobie prawo do bycia Bogiem-Sędzią, 
Bogiem-Prawdą. Z tej też przyczyny Odys - istota ludzka, ułomna i na
znaczona piętnem morderczych instynktów, popełniając coraz to nowe 
czyny zbrodnicze, staje się kowalem własnego losu - nieuchronnie 
zbliża się do momentu samosądu, który wieńczy śmierć. Brak oparcia 
w wyższej instancji i przyjęcie do wiadomości wyłącznie racji wysu
wanych przez naturę sprawiają, że Odys ściąga na otaczający go świat, 
w końcu zaś i na siebie samego zagładę. Bohater Powrotu ponosi klę
skę, gdyż zgodnie z koncepcją Wyspiańskiego zarysowaną w Studium 
o Hamlecie jedynie działanie człowieka podług planu Boskiego pozwa
la mu uniknąć wpadnięcia w pułapkę, jaką zastawia nań natura.

Wyraźnie eksponowane w Studium przekonanie o działaniu w świę
cie Opatrzności, to jest o istnieniu planu i celu Bożego, który stanowił
by układ odniesienia dla człowieka, możemy z pewnością, idąc za Ewą 
Miodońską-Brookes, potraktować jako odpowiedź Wyspiańskiego na 
jedno z ważniejszych dla przełomu XIX i XX wieku pytań. Pytanie to 
brzmiało następująco: czy niebo, pod którym żyje człowiek, jest puste, 
czy też jest ono okiem Sędziego, patrzącym nieustannie na każdy ludzki 
czyn i każdą ludzką myśl87. Wyspiański stanowczo sprzeciwiał się idei 
pustego nieba, bowiem uznawał ją za główną przyczynę zła na ziemi. 
Stąd też wizja świata, którą przedstawia na kartach Studium, wskazuje 
jednoznacznie na istnienie Bożego planu, a zatem i samej Opatrzności, 
niepodzielnie władającej światem.

87 Zob. E. M i o d o ń s k a-B r o o k e s, Zdobywaj co dzień Boga i siebie na 
nowo... Religijne aspekty dramatów Wyspiańskiego, [w:] e a d e m, Mam ten dar 
bowiem patrzę inaczej. Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 
1997, s. 20-22.

Niewątpliwie wizja świata, którą roztacza przed nami Wyspiański, 
na pierwszy rzut oka wydaje się prowidencjalistycznego pochodzenia. 
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Mówiąc jednak o prowidencjalizmie w ujęciu Wyspiańskiego już nie 
tylko w kontekście samego Hamleta, lecz również idei, jakie wyraził 
on chociażby w Wyzwoleniu, trzeba koniecznie zaznaczyć nikły zwią
zek jego myśli z ideą prowidencjalizmu chrześcijańskiego, którą chęt
nie eksponował polski romantyzm. Wyspiański odrzucił bowiem jedną 
z kluczowych tak dla chrześcijańskiego prowidencjalizmu, jak i dla 
polskich romantyków idei: ideę bożej ingerencji w porządek ziemski 
i dzieje świata. I uczynił tak zapewne, gdyż w znacznej mierze ugrun
towała ona oblicze polskiego mesjanizmu, którego założenia nieustan
nie poddawał ostrej krytyce. Mesjanizm - jak pamiętamy - stanowił 
swoistego rodzaju manifestację oporu wobec historii. Opór ten - we
dług Marii Janion - umożliwiała nadzieja na nadnaturalny kres historii, 
będąca podstawą swoistego mesjanistycznego optymizmu. Królestwo 
Boże miało wyzwolić człowieka od wszystkiego, co czyniło historię 
trudną do zniesienia. Sam koniec historii i to, co miało po nim nastąpić, 
mesjaniści pojmowali niejako nieuchronną konsekwencję historii, lecz 
jako następstwo zbawiennej ingerencji boskiej. Nagłe przerwanie dzie
jów, które dokona się za sprawą interwencji Boga, według nich zwia
stowało odrodzenie nowego, już nie historycznego świata8“.

88 Zob. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, 
s. 30.
89 M. Bukowsk a-S c h i e I m a n n, Wyspiański. Warianty odbioru, [w:] Studia 
o dramacie i teatrze Stanisława Wyspiańskiego, red. J. B ł o ń s k i, J. P o p i e 1, 
Kraków 1994, s. 29-30.

Oczywiście, Wyspiański krytykował nie tylko ideę bożej interwen
cji w dzieje świata. Z dezaprobatą odnosił się również do koncepcji 
misyjnego przeznaczenia Polski, tak chętnie wysuwanej przez przedsta
wicieli rodzimego nurtu mesjanistycznego. Wyspiański - co podkreśla 
Miłosława Bukowska-Schielmann - wiązał z ideą misyjnego przezna
czenia Polski „uleganie rodaków postawom cierpiętnictwa narodowe
go”. Zdaniem Schielmann, dramatopisarza

[...] nie przekonywały [...] też tezy o duchowym doskonaleniu, które 
praktycznie skazywały społeczeństwo na cud wyzwolenia. Tak zwane du
chowe wyzwolenie, błędnie według niego [Wyspiańskiego - przyp. A.D.] 
z romantyków wywiedzione, stało się pozorem - przeżywaniem cudzych 
nauk bez rozumienia ich istoty i pogłębiało wiarę w takie ocalenie, które 
nadejść może tylko z zewnątrz“9. 88 89
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Odrzucenie przez Wyspiańskiego idei bożej ingerencji w dzieje 
świata sprawiło, że przystępując do pisania Studium o Hamlecie, za
miast ku prowidencjalistycznym koncepcjom polskiego romantyzmu, 
skierował swą uwagę ku bliższej mu myśli Goethego. Ten ostatni, po
dobnie jak Wyspiański, uznawał istnienie wyższej instancji określającej 
plan i cel życia królewicza duńskiego. Świadczą o tym chociażby uwa
gi, jakie skreślił na temat Hamleta Szekspira w Latach nauki Wilhelma 
Meistra. Jednakże sama interpretacja losu Hamleta pióra Goethego 
okazała się dla Wyspiańskiego nie do przyjęcia. Goethe - jak pamię
tamy - w Latach nauki Wilhelma Meistra określił Hamleta mianem 
istoty czystej, szlachetnej i wysoce moralnej, ginącej pod ciężarem, 
którego nie może ani unieść, ani odrzucić90. Tym samym wyraził po
gląd, że królewicz duński to dusza, która nie dorosła do spełnienia czy
nu, jaki złożono na jego barki. Wyspiański, zajmujący ważne miejsce 
w nurcie młodopolskiego aktywizmu duchowego, oczywiście nie mógł 
nie przeciwstawić się negatywnej ocenie postawy Hamleta. Dlatego też 
pisząc swoje Studium, stanowczo odrzucił wywodzącą się od poety we
imarskiego koncepcję, sytuując źródło konfliktu tragicznego w psychi
ce głównego bohatera, a samą tragedię Hamleta przeniósł na wyżyny 
metafizyczne91. Zabieg ten umożliwiła mu specyficzna strategia czyta
nia szekspirowskiego dramatu, której zapis stanowi właśnie Studium 
o Hamlecie.

90 Zob. J. W. G o e t h e, Lata nauki Wilhelma Meistra, tłum. P. C h m i e I o w s k i, 
[w:] idem, Dzieła wybrane..., t. 4, s. 305-307.
91 Zob. L. Płoszewski, Wstęp, [w:] S. Wyspiański, Dzieła, oprać. L. P ł o- 
s z e w s k i, t. 8, Warszawa 1932.

Na podstawie wnikliwej lektury utworu Szekspira Wyspiański 
układa na kartach Studium dwa scenariusze losów Hamleta. Pierwszy 
z nich to dramat Ducha, określany przez dramatopisarza również mia
nem dramatu zemsty Hamleta, bądź dramatem nocy. Drugi scenariusz 
to z kolei dramat inteligencji, w którym Hamlet wyrasta duchem ponad 
dwór królewski i dochodzi do pełnej świadomości moralnej. Dramat in
teligencji konstruuje Wyspiański w oparciu o refleksje na temat Ducha- 
ojca - postaci, która ukazuje się Hamletowi u Szekspira. U elżbietań- 
skiego dramatopisarza Duch wyjawia królewiczowi imię swego zabójcy 
- Klaudiusza, domagając się pomszczenia swojej śmierci.
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Funkcja odkrywania przed Hamletem okoliczności śmierci byłego 
władcy Danii, jaką u Szekspira rzekomo miała pełnić postać Ducha, 
u Wyspiańskiego budziła wiele zastrzeżeń. Dramatopisarz podejrze
wał bowiem, iż Szekspir w Ducha-ojca po prostu nie wierzył. Jako 
zjawa o diabelskich korzeniach nie był on dlań z pewnością wiarygod
ny. Na podstawie swych przemyśleń dotyczących stosunku Szekspira 
do postaci Ducha-ojca Wyspiański następnie doszedł do wniosku, 
że Szekspirowski Hamlet w żadnym wypadku nie mógł bezgranicz
nie wierzyć Duchowi. Z tej też przyczyny - kontynuował swą myśl 
Wyspiański - musiał on na własną rękę szukać dowodów świadczących 
o tym, że to właśnie Klaudiusz dopuścił się mordu. Dramat inteligencji, 
który układa na kartach swego Studium Wyspiański, to właśnie ilustra
cja owej drogi poznania, na jaką - zdaniem dramatopisarza - wkraczał 
Szekspirowski bohater, by samodzielnie uzyskać dowody obciążające 
Klaudiusza. Zdobycie materiału dowodowego miało - jak twierdził - 
umożliwić królewiczowi wypełnienie powołania, które otrzymał od 
Boga - a mianowicie czynienie sądu na ziemi. W układanym na kartach 
Studium scenariuszu dramatu inteligencji postać Ducha-ojca znajduje 
się na dalszym planie, bowiem - zgodnie z koncepcją Wyspiańskiego 
- „inteligencja jest w stanie wykazać i pokazać wszystko to samo w 
swoim kolejnym rozwoju, co siła nadprzyrodzona jednym rozmachem 
uczynić i zdziałać może”92.

92 S. Wy s p i a ń s k i, Studium o Hamlecie, [w:] idem, Dzieła..., t. 8, s. 91. 
Wszystkie cytaty według tego wydania.

Wyspiański w rozwijanym scenariuszu dramatu inteligencji przed
stawia królewicza duńskiego jako jednostkę, która wspinając się coraz 
wyżej po szczeblach poznania, dorasta duchem do swego przeznacze
nia. Świadomość, że „on i los to jedno”, Hamlet Wyspiańskiego za
wdzięcza wyłącznie rozwojowi własnej myśli. Na kartach Studium Bóg 
bowiem pozostaje niemy - ani nie ingeruje w plan zdarzeń, ani też nie 
ułatwia Hamletowi rozwiązania zagadki przeznaczenia. Zadaniem bo
hatera tworzonego przez Wyspiańskiego scenariusza jest zatem wyłącz
nie na drodze rozwoju myśli dorosnąć do czynów wyznaczonych mu 
w boskim planie, który dla królewicza duńskiego pozostaje tajemnicą.

Hamlet, wstępując na drogę stopniowego rozwoju myśli, utwierdza 
się w tym, że jego powołanie to czynienie „Sądu Bożego i królestwa 
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nad ludźmi i światem”. Kiedy jednak zabija przez pomyłkę Poloniusza, 
wówczas uświadamia sobie, że jego sądy mogą być mylne oraz że ist
nieje jakaś wyższa i nieomylna siła rządząca światem. Ową siłą nie
omylną jest oczywiście Bóg. Tylko on zna prawdę. Ze względu na 
możliwość pomyłki Hamlet, zamiast wysuwać pochopne sądy, staje się 
wnikliwym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości: „Hamlet ma 
przeczucie i poczucie zła, które go otacza. A to złe się kryje i maskuje 
dobrze. Hamlet je odkrywa, odsłania - i odkryciem karze. A złe i kłam
stwo przed nim się zwija i sidła i wikła - aż prawdę wreszcie wykrztusi 
zmożone czujnością inteligencji” (s. 96).

Zdaniem królewicza kłamstwo, fałsz, zbrodnia gdziekolwiek są, 
same się zdradzą. Oczy, którymi Hamlet - istota czysta i wysoce mo
ralna - patrzy na świat, bez problemu demaskują zło, stają się zwiercia
dłem, w którym w karykaturalnym i wyolbrzymionym kształcie odbija 
się zbrodnia. Hamlet Wyspiańskiego karze tylko te zbrodnie, na które 
patrzy, które demaskuje jego czyste spojrzenie. Dorastanie Hamleta 
Szekspira do naocznego sądu nad ludźmi to dla Wyspiańskiego naj
lepsza oznaka tego, że „tylko własnych krzywd człowiek mścić może 
i umie”. Tragizm losu królewicza polega zatem na tym, że musi on do
pełnić czynu, do którego nie czuje się uprawniony. A mianowicie powi
nien pomścić cudzą krzywdę, krzywdę ojca:

Podjęcie czynów za pokolenie ojców jest przeznaczeniem, z którego 
się wywikłać synowie nie mogą, - przyjść ku niemu muszą i padają, jak 
Hamlet ze samowiedzą momentu śmierci, gdy ona jest również końcem 
zbrodniarzy.

Bo tylko własnych krzywd człowiek mścić umie
i te dopiero krzywdy mocno czuje, 
które mu przygną karku samemu 
i zbrodnie widzi te i te pojmuje, 
które chcą wydrzeć żywot, ale-jemu. (s. 219-220)

Hamlet decyduje się na pojedynek z Laertesem, choć przecież wie, 
że wynik owego pojedynku jest z góry przesądzony. Tym samym króle
wicz wyraża zgodę na pewną śmierć. Gdyby Hamlet odmówił udziału 
w tej rozgrywce, jego odmowa znaczyłaby tyle

[...] co odpowiedź Losowi:
Oto nie dorosłem do czynów, które są w Twoich
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rękach i - ustępuję:
Jestem niczem! (s. 189)

W trakcie pojedynku królewicz sprawuje sąd i karze te zbrodnie, 
które dokonują się na jego oczach. Tym samym Hamlet wypełnia swoje 
podwójne przeznaczenie: zabijając króla, z jednej strony mści krzywdę 
ojca, a więc czyni coś, co leży jedynie w kompetencji Boga, a z dru
giej, karząc go na podstawie naocznych świadectw jego przewinień, 
wypełnia swe ziemskie powołanie, które od Boga otrzymał. Pojedynek 
Hamleta z Laertesem to ukoronowanie owej drogi myśli, na którą wstą
pił Hamlet. To ostateczne rozpoznanie przez bohatera własnego losu.

Poglądy Wyspiańskiego na temat losu Hamleta - jak ilustruje prze
prowadzona do tej pory analiza Studium - były ewidentnie polemicz
ne wobec tego, co w kwestii losu duńskiego królewicza głosił Goethe. 
Wyspiański bowiem za czyn, do jakiego Hamlet winien dorosnąć, nie 
uznał - jak życzyłby sobie tego Goethe - obowiązku pomszczenia 
krzywdy ojca, gdyż to leży jedynie w kompetencji Boga, lecz krzyw
dy własnej. Hamlet z rozwijanego na kartach Studium scenariusza dra
matu inteligencji, wbrew mniemaniu Goethego, dorasta do czynu wy
znaczonego mu w boskim planie. Czyn ten jednak nie sprowadza się 
bynajmniej do pomszczenia śmierci byłego króla, do krwawej zemsty, 
lecz jest czynieniem sądu na ziemi. Dopełnienie przez Hamleta czynu 
wyznaczonego mu w boskim planie staje się u Wyspiańskiego możliwe 
dzięki stopniowemu i samodzielnemu dochodzeniu bohatera do świado
mości, że „on i los to jedno”.

Samodzielne odkrywanie przez Hamleta Wyspiańskiego tej prawdy, 
w szczególności zaś fakt zabicia przez pomyłkę Poloniusza, świadczący 
o wolnej woli królewicza, to wyraz zmagania się autora Wesela z pre- 
destynacyjnym pojmowaniem losu ludzkiego; z koncepcją, która zda- 
je się poniekąd przenikać treść sformułowanej przez Goethego nega
tywnej oceny poczynań Hamleta. Zgodnie z ideą predestynacji śmierć 
królewicza duńskiego należałoby bowiem potraktować jako ostateczną 
oznakę jego klęski, jako świadectwo ugięcia się pod ciężarem, które
go nie może ani unieść, ani - co ważniejsze - odrzucić. Oczywiście 
u Wyspiańskiego śmierć Hamleta wcale nie oznacza jego przegranej. 
Moment, w którym Hamlet umiera, to zarazem chwila, kiedy osiąga on 
pełną świadomość swego losu, kiedy staje się równy temu, co światem 
rządzi - równy samemu Bogu. Dochodzenie Hamleta ze Studium do 
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pełnej świadomości swego losu zdecydowanie potwierdza odrzucenie 
przez Wyspiańskiego idei predestynacji. Hamlet, wkraczając samotnie 
na drogę stopniowego dochodzenia do prawdy o własnym losie, podej
muje bowiem ryzyko błędu i rozminięcia się z intencją roli proponowa
nej mu przez Boga.

W Studium o odrzuceniu przez Wyspiańskiego idei predestynacji 
świadczy również bez wątpienia takie ujęcie losu Hamleta, w którym 
- jak zauważa Miodońska-Brookes - kategorię przeznaczenia zastę
puje kategoria powołania”. Powołanie to bowiem coś, z czym czło
wiek może się rozminąć w wyniku błędnego, podjętego na własną 
rękę dochodzenia do prawdy o sobie samym. Moment, kiedy Hamlet 
Wyspiańskiego na podstawie samodzielnego dochodzenia do prawdy 
o swym losie odkrywa, że „on i los to jedno”, należałoby zatem uznać 
za świadectwo osiągnięcia przez bohatera nie tyle świadomości własne
go przeznaczenia, co raczej - powołania.

Analiza Studium o Hamlecie dotąd przeprowadzona stanowi dogod
ny punkt wyjścia do podjęcia próby sformułowania zarysowanej przez 
Wyspiańskiego definicji czynu-myśli. Zapoznanie się z proponowaną 
przez autora Wesela .koncepcją działania w kontekście analizy poczynań 
polskiego Fausta okaże się z pewnością cenne. Umożliwi bowiem za
równo rozszyfrowanie strategii postępowania Fausta Sity, jak i porów
nanie postawy polskiego Fausta z postawą prezentowaną przez polskie
go Hamleta.

Sposób, w jaki Wyspiański przedstawia w Studium drogę docho
dzenia Hamleta do przekonania, że „on i los to jedno”, czyli progre
sję myśli głównego bohatera, wyrasta ze swoistego, wyraźnie obcego 
Goethemu, pojmowania idei czynu. Miłosława Bukowska-Schielmann 
zaznacza, że ideę tę wywiódł Wyspiański:

[...] inaczej niż jemu współcześni, z Mickiewiczowskiego czynu ducho
wego - pracy ducha, która poprzedzić musi każde działanie i towarzyszyć 
wszelkim zamierzeniom. Czyn to akt woli uruchamiający pracę w su
mieniu, odsłaniający prawdę człowieka. Czyn duchowy to także i przede 
wszystkim kierowanie się ku jedności z wolą Boga, Boga odnajdywanego 
w sobie, a nie w kreacji społecznego porządku1”.

93 Zob. E. Miodońsk a-B r o o k e s, op. cii., s. 12.
94 M. Bukowsk a-S c h i e 1 m a n n, op. cit., s. 30.
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Niewątpliwie już sama strategia postępowania polskiego Hamleta 
w dochodzeniu do prawdy o swym powołaniu świadczy o wyraźnym 
pokrewieństwie definicji czynu-myśli, którą zarysował na kartach 
swego Studium Wyspiański, z ideą czynu duchowego Mickiewicza. 
Stopniowy rozwój myśli księcia - zgodnie z definicją czynu duchowe
go podaną przez Bukowską-Schielmann - można bowiem z powodze
niem uznać za swoistego rodzaju pracę ducha, która poprzedza działa
nie Hamleta - czynienie sądu nad ludźmi. Mianem czynu duchowego 
wypada również określić to, że Hamlet kieruje się ku jedności z wolą 
Boga, Boga odnajdywanego w sobie. Wcielenie przez niego w scenie 
pojedynku myśli w czyn, gdyż - jak twierdził Wyspiański - „myśli bez 
czynów zmienić nic nie mogą”, także odpowiada idei czynu duchowego 
Mickiewicza. Uważał on przecież, że wszystko powinno być czynem, 
dlatego też każda praca ducha, każdy sukces wewnętrzny musi mieć 
swoją ziemską realizację95.

95 Zob. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1983, s. 231-236.
96 Więcej na temat dominacji motywu zemsty w polskim romantyzmie zob. M. Stra
sz e w s k a, Romantyzm, Warszawa 1977.

Sposób, w jaki polski Hamlet dochodzi do prawdy o swym po
wołaniu, to oczywiście nie jedyne świadectwo zbieżności poglądów 
Wyspiańskiego i Mickiewicza w kwestii działania. Również wypowie
dzi, w których Wyspiański podkreśla, że Hamlet ze scenariusza dramatu 
inteligencji nie chce pomścić ojca, wyraźnie potwierdzają odejście od 
idei czynu eksponowanej przez polski romantyzm i zwrot ku idei czy
nu duchowego Mickiewicza. Motyw rozpaczliwej zemsty, który - co 
podkreśla Maria Straszewska - nader często w literaturze polskiego 
romantyzmu stanowił impuls do działania, był dla Wyspiańskiego nie 
do przyjęcia. Uważał on bowiem, że zemsta odbiera współczesnym mu 
Polakom możność zdobycia samowiedzy96. W tym kontekście z pew
nością warto zaznaczyć, że Wyspiański traktował Hamleta Szekspira 
nie jako sztukę o zemście, lecz o tym, „co jest w Polsce do myślenia”. 
Jego koncepcja wyzwoleńczego czynu, która przewija się na kartach 
Studium, miała zatem stanowić dla narodu alternatywę wobec czynu 
zbrojnego podejmowanego w imię zemsty i nienawiści. Czynem, który 
proponował Polakom Wyspiański, była bez wątpienia myśl, to znaczy 
stopniowe dochodzenie narodu do samoświadomości. Według autora 
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Wesela jedynie bowiem samoświadomość narodu mogła doprowadzić 
do wyzwolenia ojczyzny97.

97 Wyspiański ideę czynu myśli, pojętego jako dochodzenie narodu do samoświa
domości, w większym niż w Studium stopniu eksponował w Wyzwoleniu. Zob. 
S. Wyspiański, Wyzwolenie, [w:] idem, Wyzwolenie. Noc listopadowa, Kra
ków 1992.

Zbieżność poglądów Wyspiańskiego i Mickiewicza w kwestii dzia
łania niezwykle ułatwia sformułowanie zarysowanej w Studium koncep
cji czynu-myśli, która nie znajduje odpowiednika u Goethego. Za czyn- 
-myśl podążający tropem Mickiewicza Wyspiański uznaje bowiem sam 
wysiłek dochodzenia człowieka do samoświadomości. Wysiłek ten - co 
szczególnie mocno podkreśla - powinien wyprzedzać każdą ingeren
cję człowieka w zastany porządek świata. Mianem czynu-myśli określa 
on również kierowanie się człowieka ku jedności z wolą Boga. Czyn, 
pojęty jako odkrywanie przez jednostkę prawdy o sobie samym, to za
tem również dochodzenie człowieka do prawdy o własnym powołaniu. 
Dochodzenie człowieka do samoświadomości ma tu charakter nieustan
nej duchowej walki, jaką jednostka prowadzi zarówno z otaczającym ją 
światem, jak i z samą sobą. Według autora Wesela walczyć znaczy bo
wiem:

[...] nie ulegać i nie ustępować. A opór znaczy: Sumienie i Wiara. A wiara 
znaczy:

Co masz w twem sercu - strzeż tego i słuchaj,
- głos to jedyny, który prawdą woła
i nie pozwoli splamić rąk ni czoła, (s. 228-229)

Zarysowana przed momentem koncepcja czynu-myśli Wyspiań
skiego pozwala w znacznej mierze zrozumieć strategię postępowania, 
jaką obiera polski Faust - bohater dramatu Sity. Dzieje się tak, ponie
waż Sito zdaje się żywić poniekąd zbieżne z poglądami Wyspiańskiego 
przekonania na temat istoty działania. O tym, że wysuwane przez obu 
dramatopisarzy koncepcje czynu-myśli rzeczywiście mają ze sobą wie
le wspólnego, zaświadczy z pewnością umieszczone poniżej porówna
nie analogicznych pod wieloma względami strategii postępowania tak 
polskiego Fausta, jak Hamleta Wyspiańskiego.

Faust Sity, podobnie jak Hamlet Wyspiańskiego, wstępuje na dro
gę stopniowej progresji myśli, by u jej kresu wcielić swą myśl w czyn, 



PASJA I POTĘPIENIE DOKTORA FAUSTA JERZEGO S. SITY... 107

złożyć swe życie w ofierze. Próby docieczenia przez Fausta istoty 
Boga wiążą się z pragnieniem, które żywił Hamlet w Studium. Faust, 
jak Hamlet, pragnie odkryć własne powołanie, chce odnaleźć cel swe
go istnienia i istnienia świata. Początkowe próby dotarcia Fausta do 
Boga wynikają z potrzeby zyskania tej pewności, jaką nabył stopnio
wo Hamlet Wyspiańskiego. Faust chce podobnie uwierzyć w istnienie 
planu i celu bożego, który stanowiłby układ odniesienia dla zagubione
go w świecie człowieka. W momencie najwyższego zwątpienia przez 
akt swej ofiary, czyli wcielenie myśli w czyn, powtarzając wchodzącą 
w skład boskiego planu ofiarę Chrystusa, na nowo sankcjonuje istnie
nie bożego planu. Czyn Fausta znaczy zatem tyle, co wykonanie przez 
uczonego boskiego planu, dopełnienie własnego powołania, którym jest 
odkupienie ludzkości.

Droga, którą podąża Faust ku wcieleniu swej myśli w czyn, przy
pomina pod wieloma względami tę, po której kroczył bohater Studium 
Wyspiańskiego. Faust także ma przeczucie i poczucie zła, które go ota
cza i którego korzenie pragnie odnaleźć. W tym celu bardzo podobnie 
zaczyna obserwować świat, który pod jego bacznym spojrzeniem odsła
nia swoje prawdziwe oblicze. Kłamstwo, fałsz, zbrodnia gdziekolwiek 
są - w cyrku Pozorów czy też w pałacu Prezydenta - pod wpływem 
tego spojrzenia same się zdradzają. Bohater Sity, podobnie jak Hamlet 
Wyspiańskiego, rozpoczyna swój sąd nad rzeczywistością i potępia tyl
ko to zło, na które patrzy. Pod wpływem spojrzenia uczonego, spojrze
nia sprawiedliwego, ludzie tacy, jak na przykład przyjmująca znamię 
Bestii chórzystka Sopran, sami demaskują swe zbrodnie. Rozpoznanie 
przez Fausta faktu, że wszelkie zło, które widzi, ma swoje źródło w na
turze ludzkiej, ostatecznie doprowadza go do osądzenia samego siebie. 
Faust wydaje na siebie wyrok na podstawie oskarżenia, jakie zobaczył 
w oczach skazańca Boo-Hoo. Ujrzał w nich bowiem spełnienie poszu
kiwanej przez siebie zagłady, unicestwienie duszy ludzkiej. W kon
frontacji z Boo-Hoo Faust po raz pierwszy przyznał, że w niczym nie 
różni się od ludzkości, którą jednocześnie potępiał, skoro posiada tę 
samą, jak ci ludzie złą naturę. W świetle tego, co pisał w swym Studium 
Wyspiański, decyzja Fausta o wydaniu na siebie wyroku śmierci rów
nież okazuje się dwuznaczna moralnie. Z jednej strony, Faust ukarał 
siebie za zbrodnię, której spełnienie ujrzał w oczach Boo-Hoo, a więc 
spełnił swoją powinność. Z drugiej jednak, odbierając sobie życie, do
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puścił się czynu sprzecznego z wolą Boga, bowiem tylko Stwórca ma 
do tego prawo. Tym, co jednak każę uznać Fausta za istotę wysoce 
moralną, jest bez wątpienia fakt, że jego śmierć, będąca powtórzeniem 
ofiary Chrystusa, wpisuje się w boski plan przeznaczeń. Faust wydał na 
siebie wyrok, ale tym samym odkupił grzeszną ludzkość, gdyż skiero
wał losy świata i ludzkości opuszczonej przez Boga na tor, jaki im Bóg 
wyznaczył. Zarówno Faustowi Sity, jak i bohaterowi Wyspiańskiego 
ostatecznie udało się związać „czas, który wypadł z wiązań”. Uczony 
przywraca stary porządek świata, powtarzając ofiarę Chrystusa, Hamlet 
Wyspiańskiego wymierzając karę tym, którzy w jego przytomności czy
nili zło.

Oczywiście zbieżność poglądów Sity i Wyspiańskiego w kwestii 
działania, którą ewidentnie unaocznia analogiczna w znacznej mie
rze droga dochodzenia tak polskiego Fausta, jak polskiego Hamleta do 
prawdy o swym powołaniu, nie znaczy wcale, że Sito podobnie odczy
tywał Hamleta Szekspira. Potwierdza to chociażby lektura jego prze
kładu Hamleta, który wśród artystów dzisiejszego teatru nadal cieszy 
się niesłabnącą popularnością98. Dowolność, z jaką tłumacz traktuje se
mantyczną zawartość tekstu, uzmysławia nam doskonale, że jego prze
kład to zarazem swoista interpretacja dzieła elżbietańskiego dramatopi- 
sarza. Własną propozycję odczytania losu królewicza duńskiego, która 
niewątpliwie wpłynęła na ostateczny kształt przekładu, Sito zamieścił 
w eseju Hamlet - książę duński (wersja Horacego)99. Podążając tro
pem Goethego, tłumacz określa w swym eseju Hamleta mianem istoty 
szlachetnej szlachetnością bierną, bezbronną i trochę śmieszną. W jego 
mniemaniu budzi on w nas już nie tyle podziw i szacunek, co raczej 
uczucia opiekuńcze. Całkiem możliwe, że w istocie Hamlet popadł 
w obłęd, jeśli obłędem nazwiemy niezgodę na brutalne reguły gry okre
ślające ludzką egzystencję. Sito uważa, że królewicz duński nie jest by
najmniej bezstronny. Nie sądzi przecież Klaudiusza, lecz jednoznacznie 
go potępia. Poszukując korzeni zła, wnioski wyciąga zbyt pochopnie, 
gdyż tak naprawdę nie wie, w jaki sposób znaleźć rdzeń zepsucia. Stąd 

98 Zob. A. Romanowska, „Hamlet" po polsku. Teatralność szekspirowskiego 
tekstu dramatycznego jako zagadnienie przekladoznawcze, Kraków 2005, s. 23-24.
99 Zob. J. S. S i t o, Hamlet - książę duński (wersja Horacego), [w:] idem, Szeks
pir na dzisiaj, Warszawa 1971.
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też Hamlet, niepogodzony z własną niemocą, winą za wszystko obar
cza Klaudiusza. Według Sity nie ma on dość siły, by zabić znienawi
dzonego stryja. Gdyby przejął po nim władzę w Danii, a proces roz
kładu państwa postępowałby dalej, to przecież musiałby ponieść za to 
odpowiedzialność. Na to zaś - zdaniem Sity - królewicz duński czuje 
się za słaby. Wygodniej mu i bezpieczniej rozpaczać i przeklinać, wy
żywać się w słowach. Jak pisze Samuel Laleridge, na którego powołuje 
się w swoim eseju Sito:

Szekspir chce nam narzucić prawdę, iż czyn, działanie, jest głównym ce
lem istnienia - iż żadne władze umysłu, jakkolwiek świetne, nie mogą być 
uważane za cenne - a nawet nie mogą być potraktowane inaczej niż jako 
nieszczęście - jeśli odwodzą nas lub budzą awersję do czynu: jeśli każą 
nam myśleć i tylko myśleć o czynie, aż minie czas, w którym czyn nasz 
byłby skuteczny [...] Jeśli o słowa i zamierzenia chodzi, Hamlet jest cały 
pośpiechem i determinacją; lecz kiedy przychodzi mu wcielać w czyn te 
słowa i te zamiary, jest niepewnością, wahaniem. Tak więc, postanawiając 
uczynić wszystko, nie czyni nic. Ma cel jasno wytknięty, lecz brak mu tej 
cechy, która cel ów pozwala osiągnąć

Sito uważa, że Hamlet Szekspira być może ma zadatki na bohate
ra. Brakuje mu jednakże wiary w celowość własnego działania; brakuje 
jakiejś wewnętrznej pewności, niezbędnej do podjęcia nieodwołalnej 
decyzji. Dlatego też ostatecznie tłumacz nazywa Hamleta Chrystusem, 
który nie śmie wziąć na siebie krzyża, bowiem nie wierzy w możliwość 
zbawienia.

Oczywiście polski Faust, powodowany wewnętrzną siłą, którą oka
zuje się jego własne człowieczeństwo, w końcu decyduje się przyjąć 
krzyż. I czyni tak zapewne dlatego, gdyż w przeciwieństwie do bohate
ra Szekspira wierzy w celowość własnego działania. Ufa, że jego ofiara 
przyniesie ocalenie świata zmierzającego do zagłady. Widzimy zatem 
wyraźnie, że Faust Sity z Hamletem Szekspira niewiele ma wspólnego. 
O analogicznej wrażliwości oraz wyrastającym na jej podłożu podob
nym sposobie zachowania bohatera Sity i Hamleta możemy zatem mó
wić tylko wtedy, gdy porównujemy postawę uczonego z postawą, jaką 
prezentuje Hamlet Wyspiańskiego. Potwierdza to niewątpliwie dokona- * 

100 Cyt. za: ibidem, s. 161.
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na poniżej analiza Hamleta 70 ’ Bohdana Drozdowskiego, który powstał 
dwa lata wcześniej od Fausta Sity.

Realia rzeczywistości, w których żyje zarówno polski Faust, jak 
i bohater Drozdowskiego są do siebie bardzo podobne. W świecie, na 
który z przerażeniem spogląda Hamlet-Bojowiec:

Nie ma już etyk, nie ma już estetyk, 
immunitety biorą diabli. Bagno [...] 
W tej orgii porwań, zamachów, szantaży, 
napaści, wojen, interwencji, gwałtów - 
Szekspir by zginął, Szekspira tragedie 
mogą się wydać niewinną clownadą: 
słów, westchnień, gestów, abstrakcyjnych myśli - 101.

101 B. D r o z d o w s k i, Hamlet 70', „Dialog” 1971, nr 6, s. 23. Wszystkie cytaty 
za tym wydaniem.

Hamlet Drozdowskiego również nie potrafi pogodzić się ze świa
tem, którego „sumienie milczy”. Akt niezgody na rzeczywistość z pew
nością łączy obu bohaterów. Jednak droga, jaką obiera Hamlet, aby 
„związać czas, który wypadł z wiązań”, znacznie różni się od tej, którą 
wybiera bohater Sity. Hamlet-Bojowiec postanawia stosować metody 
terroru, gdyż uważa, że

nie ma już skutecznej broni
w walce z ohydą tego świata, tylko
sama ohyda i przemoc, (s. 14)

Hamlet-Bojowiec porywa Ambasadora obcego mocarstwa i w za
mian za jego uwolnienie domaga się wypuszczenia przez rząd pięćdzie
sięciu więźniów politycznych, skazanych na śmierć. Jeśli rząd nie zgo
dzi się na wymianę, Hamlet zabije Ambasadora.

Hamlet-Bojowiec posuwa się do stosowania tak drastycznych me
tod działania, bowiem z pewnością wierzy, że w ten sposób przyczy
ni się nie tylko do uwolnienia więźniów. Bohater ma również nadzieję, 
że jego czyn przebudzi nareszcie uciskany przez władzę naród i skłoni 
go do podjęcia działania. Zabójstwo Ambasadora - jak sam mówi - ma 
wywołać ruch lawiny; przebudzenie się narodu. Oczywiście Ambasador 
stara się ostudzić zapał Hamleta i tym samym ocalić własne życie. Cel, 
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jaki mu przyświeca, to wzbudzenie w Hamlecie uczucia zwątpienia 
i doprowadzenie go do stanu, w którym zacznie się wahać:

Kiedyś cię wezwą przed prokuratora,
gdy czas się stanie spokojny i zwykły,
czas, którym rządzą „humanizm” i „prawa”,
i ty, co teraz czekasz na ów moment, 
kiedy się bramy otworzą przez nimi 
i oni wyjdą na świeże powietrze 
bo przecież nie chcesz, bym wolnością nazwał 
To, co się jątrzy za tymi oknami?
Ty więc, co teraz grasz o stawkę - cudzą,
Własnym przebijasz losem, ty się znajdziesz
Przed bezlitosnym obliczem przyjaciół -
I oddasz głowę, bo świat, którym gardzisz,
Wróci do łaski, ty staniesz się nagle
Wstydliwym pryszczem przeszłości, (s. 17)

Ambasador, dobrze zaznajomiony z historią, usilnie próbuje podko
pać wiarę Hamleta w sens działania. Twierdzi dobitnie, że „wszystko 
już było, więc będzie to samo”. Bojowiec zginie zatem tak samo jak 
ci, którzy przed nim próbowali naprawiać świat. Nieustępliwy Hamlet 
pozostaje głuchy na jego argumenty i postanawia wykonać swój plan. 
Choć rząd zignorował jego warunki i wykonał egzekucję na więźniach 
politycznych, Bojowiec nie cofa się i zabija zakładnika, bo

taka krzywda może być zbawieniem
dla tych, o których wszelki Bóg zapomniał, (s. 32)

Po wykonaniu egzekucji Hamlet w akcie rozpaczy nazywa siebie 
„zbrodniarzem, który mordem świat wybawia”. Owo wybawienie przez 
mord faktycznie oznacza przebudzenie się narodu: Hamlet słyszy jak 
ludzie, którzy ocknęli się z letargu, wychodzą na ulicę i domagają się 
obalenia rządów dyktatury. Ostatnie słowa Hamleta, jakie padają nim 
zapadnie żelazna kurtyna, brzmią następująco:

Bierz nas Fortynbras. Wykonałem wyrok.
Wyjąłem kamień - już lawina spada..
[•••]
Wrasta w tragedię ludowa ballada.
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Wróć mnie eposom, odbierz mnie Szekspirom...
Wyjąłem kamień. Na sercu go składam, (s. 34)

Ilustracja poczynań Hamleta-Bojowca niezbicie wskazuje na brak 
jakiejkolwiek analogi między postawą prezentowaną przez bohatera 
Drozdowskiego a tą, którą przybiera Faust Sity. Niemożność utożsa
mienia ze sobą postaw prezentowanych przez obu bohaterów ewident
nie wynika z odmiennego pojmowania przez autora Konduktu istoty 
działania. Drozdowski już na wstępie swego dramatu zaznacza odejście 
od polskiej tradycji interpretacji Hamleta, a więc także od koncepcji 
czynu-myśli Wyspiańskiego. Rzeczywiście aktywność Hamleta-Bojow
ca nie przejawia się w stopniowej progresji myśli, której zwieńczeniem 
miałoby być, jak u Wyspiańskiego, wcielenie myśli w czyn moralnie 
najwyższej próby. Hamlet-Bojowiec podejmuje się przecież dwuznacz
nego moralnie działania wpisanego w plan akcji odwetowej, a więc 
zemsty. To właśnie napiętnowana przez Wyspiańskiego zemsta, od
wet - a nie refleksja - sprawiają, że Hamlet wydaje wyrok śmierci na 
Ambasadora obcego mocarstwa. Hamlet zabija Ambasadora, bowiem 
rząd zignorował jego warunki i wykonał egzekucję na więźniach po
litycznych. Popełnia zbrodnię, ponieważ wierzy, że mord, którego się 
dopuścił, przyniesie przebudzenie narodu. Dlatego właśnie Hamlet 
Drozdowskiego nazywa siebie zbrodniarzem, który mordem świat wy
bawia.

Jego słowa brzmią dziwnie znajomo. Rzeczywiście, to przecież 
echo wypowiedzi Króla z Bolesława Śmiałego. U Wyspiańskiego 
brzmią one następująco: „[...] odrodzę świat, świat przez krew zba- 
wiem!”102. Okoliczności, w których padają te słowa, są znamienne. 
Władca wypowiada je, kiedy podejmuje decyzję o zabiciu brata, bisku
pa Stanisława. Podejrzewa go o zdradę, jaką jest opowiedzenie się po 
stronie bezwzględnie karanej przez Króla armii, która wbrew rozkazom 
powróciła z Kijowa do kraju na wieść o tym, że żony nie dochowują 
żołnierzom wierności. Brat Króla stawał w obronie nie tylko rycerzy, 
ale również ich żon, które Król karał nie mniej surowo. U źródeł de

102 S. W y s p i a ń s k i, Bolesław Śmiały, [w:] idem, Bolesław Śmiały. Skałka..., 
s. 79.
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cyzji Bolesława Śmiałego leżało zatem pragnienie zemsty na narodzie, 
którego racji bronił biskup Stanisław.

Wyspiański, który zemstę jako impuls działania jednoznacznie po
tępiał, nie mógł postąpić inaczej, jak tylko w finale dramatu ukazać tra
giczną śmierć Króla. Oceniał bowiem negatywnie tyleż żywioną przez 
niego chęć odwetu i zemsty, ile pewność władcy co do boskiej sankcji 
królewskich wyroków. Natomiast Drozdowski uznał zemstę, odwet za 
owocny impuls działania. Dlatego jego bohater ewidentnie nie działa 
tak, jak Hamlet z dramatu inteligencji Wyspiańskiego. Raczej postępuje 
podobnie, jak powodowany chęcią zemsty bohater przedstawionego na 
kartach Studium scenariusza dramatu nocy. Najbardziej jednak działanie 
Hamleta-Bojowca przypomina właśnie poczynania Króla z Bolesława 
Śmiałego. Bohater Drozdowskiego decyduje się bowiem, tak jak Król, 
świat przez krew wybawiać. Niezwykle istotne wydaje się przy tym to, 
że Drozdowski wcale nie potępia swego bohatera. Mord i szybka akcja 
odwetowa to dla niego jedyna skuteczna forma działania w brutalnym 
świecie, w którym żyje jego Hamlet.

Już na pierwszy rzut oka widać, jak bardzo działanie Hamleta Droz
dowskiego w imię wybawienia świata przez krew odpowiada sprzecz
nemu z koncepcją czynu-myśli Wyspiańskiego pojmowaniu aktywności 
człowieka przez Goethego. Goethe podkreślał bowiem, że aktywność 
jednostki warunkuje zło, samo zaś działanie w imię wyższego celu czę
sto nie obywa się bez ofiar. Stąd też decyzja bohatera Drozdowskiego 
o zabiciu Ambasadora obcego mocarstwa przypomina pod wieloma 
względami wyrok, jaki na Filemona i Baucis wydał Faust Goethego. 
Jak pamiętamy, podłożem decyzji Fausta było przekonanie o działaniu 
w imię wyższego celu. Za cel ten uznał Faust modernizację, przebudo
wę świata umożliwiającą poprawę warunków egzystencji ludzkości. 
Hamlet Drozdowskiego żywi podobne przekonanie, że działa w imię 
wyższej racji. Wydał wyrok śmierci na Ambasadora, bowiem wierzy, że 
w ten sposób przebudzi uciskany naród.

Przydatność Goetheańskiej kategorii działania w kontekście analizy 
poczynań Hamleta-Bojowca ostatecznie potwierdza tezę o niemożności 
utożsamienia postawy Fausta Sity z postawą, którą prezentował bohater 
Drozdowskiego. Poglądy Sity na temat istoty działania, które ilustru
je sposób dochodzenia polskiego Fausta do podjęcia decyzji o złoże
niu swego życia w ofierze, w żadnej mierze nie odpowiadają bowiem 
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Goetheańskiej koncepcji działania. Zdecydowanie bliższe są poglądom 
Wyspiańskiego wyrażonym na kartach Studium. Goetheańska kategoria 
działania - co wypada jeszcze raz podkreślić - w żaden sposób nie od
nosi się do poczynań polskiego Fausta. Z tej też przyczyny za bohatera, 
który bardziej odpowiada wizerunkowi Fausta, jaki nakreślił w swym 
dramacie Goethe, wypada ostatecznie uznać nie Fausta Sity, lecz wła
śnie Hamleta-Bojowca Drozdowskiego. Paradoks ów tłumaczy ponie
kąd deklaracja Drozdowskiego o odcięciu się od polskiej tradycji ham- 
letowej. Tradycją, ku której zwrócił się Drozdowski, budując postać 
swego Hamleta, była bowiem rzeczywiście nie polska tradycja hamle- 
towa, lecz raczej wywodząca się od Goethego - tradycja faustyczna.

Niemożność utożsamienia postawy polskiego Fausta z bliską 
Faustowi Goethego postawą Hamleta Drozdowskiego tym dobitniej po
twierdza polski rodowód bohatera Sity. Jego Faust działa bowiem nie 
w zgodzie z ideą czynu wysuwaną przez Goethego, lecz zgodnie z kon
cepcją czynu-myśli Wyspiańskiego. Ta zaś koncepcja w prostej linii 
wywodzi się od idei Mickiewiczowskiego czynu duchowego. Strategia 
działania polskiego Fausta stanowi zatem o swoistej specyfice dramatu 
Sity na tle kanonicznych wersji pióra Marlowe’a i Goethego.

Refleksje końcowe

Sito konstruuje Pasję i potępienie doktora Fausta, wykorzystu
jąc sceny pochodzące zarówno z Tragicznej historii doktora Fausta 
Marlowe’a, jak i Fausta Goethego. Przekształcając strukturę fabular
ną i semantyczną tych scen, dramatopisarz wyraźnie nadaje im nowy 
kształt i sens świadczący o niepowtarzalności polskiego utworu. W nie 
mniejszym stopniu niż przetworzone sceny z życia Fausta o wyjątko
wym charakterze i specyfice polskiego dramatu decydują również dopi
sane przez Sitę nowe sytuacje. To właśnie w nich autor niezwykle wy
mownie wyraża odmienne treści oraz ukazuje losy Fausta w odmiennej 
rzeczywistości, obarczonej piętnem II wojny światowej.

Zmiana oblicza świata, jaką ilustrują poszczególne sekwencje dra
matu Sity, to z pewnością główny powód, dla którego na kartach pol
skiego Fausta podejmuje on polemikę zarówno z Goethem, jak i au
torem Filozofii dziejów. Sito podważa zasadność Goetheańskiej idei 
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postępu ludzkości, tak jak odmawia słuszności dialektyce Hegla. 
Postępowe idee obu myślicieli konfrontuje bowiem z konkretnymi fak
tami historycznymi - masową zagładą ludzkości i działaniem totalitar
nej machiny władzy. Zatrważający wynik owej konfrontacji sprawia, że 
Sito uznaje zarówno naturę określaną przez weimarskiego poetę mianem 
absolutu, jak i absolutyzowaną przez Hegla historię nie tyle za rozumne 
siły wyznaczające światu cel, jakim jest postęp i osiągnięcie wolności, 
ile za mechanizmy, których działanie prowadzi świat ku zagładzie.

Podważenie zarówno Goetheańskiej idei postępu ludzkości, jak 
i dialektycznego systemu Hegla ostatecznie decyduje o tym, że ukaza
na przez Sitę w polskim Fauście rzeczywistość bynajmniej nie podlega 
prawom ewolucji postępowej. Raczej funkcjonuje ona w zgodzie z ten
dencją ewolucji degradującej, określanej również mianem wzrastającej 
entropii. Entropia według definicji przywołanej przez Tannera w roz
dziale książki City ofWords to:

W fizyce: matematyczne wyrażenie określające miarę rozłożenia energii 
w układzie termodynamicznym, której nie można wykorzystać do prze
miany w pracę...
Nieodwracalna tendencja układów, w tym i wszechświata, ku wzrastające
mu nie uporządkowaniu i bezwładowi; również stan końcowy, do którego 
prowadzi taki proces103.

103 T. T a n n e r, Entropia, tłum. Z. L e w i c k i, [w:] Nowa proza amerykańska: 
szkice krytyczne, wybrał, oprać, i wstępem opatrzył Z. L e w i c k i, tłum. J. A n- 
d e r s et al., Warszawa 1983, s. 207.

O tym, że cytowaną przez Tannera definicję entropii można z po
wodzeniem zastosować do analizy „świata po obozach koncentracyj
nych”, który przedstawia Sito, świadczy wiele przesłanek. Pierwszą 
z nich okazuje się widoczna w dramacie redukcja ludzi do poziomu 
zwierząt. W bohaterach Sity, na skutek zawieszenia norm kulturowych, 
uaktywniają się pierwotne zwierzęce popędy, mordercze pragnienia, 
które w wyniku kulturowych ograniczeń i zakazów uległy stłumieniu. 
Determinują one całkowicie ich działanie, którego efektem zawsze oka
zuje się mord. Druga przesłanka to próba ujednolicenia zbiorowości 
ludzkiej podejmowana przez lekarzy w szpitalu, który wizytuje polski 
Faust. Ujednolicenie wszystkiego to bowiem ostateczny efekt, a zatem 
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i cel ewolucji degradującej. Natomiast trzecia przesłanka, świadcząca 
o przydatności definicji entropii do analizy rzeczywistości w dramacie 
Sity, to bez wątpienia podjęty przez polskiego Fausta wysiłek dociecze
nia celu własnego istnienia i istnienia świata, próba określenia kierunku, 
w którym świat powinien zmierzać. Świat pozbawiony wyznaczone
go kierunku ewolucji - a taki przecież ukazuje nam Sito - nieuchron
nie zbliża się do wyczerpania własnych, nieuporządkowanych energii. 
Następstwem tego stanu rzeczy za jakiś czas najprawdopodobniej okaże 
się bezwład i rozpad rzeczywistości - czyli entropia. W świetle powyż
szych rozważań decyzję Fausta Sity o złożeniu życia w ofierze można 
zatem interpretować w odmienny niż do tej pory sposób. Podjęty przez 
bohatera wysiłek ponownego skierowania losu świata na tor, jaki wy
znaczył mu Bóg, można bowiem z powodzeniem uznać za próbę po
wstrzymania dalszego rozwoju entropijnych tendencji, drzemiących 
w „świecie po obozach koncentracyjnych”.

Oczywiście, przydatność przytoczonej przez Tannera na kartach 
książki City of Words definicji entropii do analizy „świata po obozach 
koncentracyjnych” to nie jedyne świadectwo tego, że Sito rzeczywiście 
zanegował w swym utworze zasadność zarówno Goetheańskiej idei po
stępu ludzkości, jak i systemu dialektycznego Hegla. Już sam fakt, że 
porusza on bolesną kwestię masowej zagłady ludzkości - co wyraźnie 
unaocznia scena Drzwi kościoła - stanowi przecież wystarczający do
wód na to, że idee Goethego i Hegla w ukazanej przez niego rzeczywi
stości XX wieku zostały całkowicie podważone. Obozy koncentracyj
ne - ikona upadku cywilizacji europejskiej - samą swą obecnością na 
kartach polskiego Fausta świadczą przeciwko postępowym poglądom 
wysuwanym przez obu myślicieli.

Przemożna chęć unaocznienia nieprzystawalności idei Hegla 
i Goethego do obrazu „świata po obozach koncentracyjnych” to jednak 
bynajmniej nie jedyny powód, dla którego Sito podjął na kartach fau- 
stycznej dylogii bolesną kwestię masowej zagłady. Kiedy bowiem zde
cydował się ukazać wiernie Fausta XX wieku, to siłą rzeczy - chcąc nie 
chcąc - musiał go skonfrontować właśnie z tymi wydarzeniami, któ
re odcisnęły piętno na duchowym kształcie współczesnej mu Europy. 
Jednym z takich wydarzeń była bez wątpienia masowa zagłada ludz
kości w obozach koncentracyjnych. Konfrontacja polskiego Fausta ze 
współczesnym autorowi światem, tj. dotarcie bohatera do źródeł oka
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leczenia zachodniej cywilizacji, stanowiła zatem konieczny warunek 
ukształtowania się na kartach dramatu Sity faustycznej świadomości 
naszych czasów.

Podjęcie w polskim Fauście bolesnej kwestii masowej zagłady 
z pewnością nastręczało autorowi niemało trudności. Sam bowiem do
świadczył nie tyle wojny i okupacji (w okresie wojny przebywał w by
łym ZSRR, Persji, Indiach i Wielkiej Brytanii), co raczej ich rezultatów. 
Swe wspomnienia z „czasów pogardy” i lat powojennych zawarł Sito 
w eseju pochodzącym ze zbioru W pierwszej i trzeciej osobie:

Choć wojna zabrała mi wielu najbliższych, byłem w sytuacji o tyle szczę
śliwszej chyba, iż nie słyszałem gwizdu pocisków, wystrzelonych chociaż
by tylko ćwiczebnie. Śmierć miała dla mnie inny zupełnie wymiar, a choć 
nie ominęły mnie widoki rozpadu istoty ludzkiej na jej kształt zwierzęcy 
i duszę, zjawiska te nie były ani powszechne, ani codzienne. Ten rodzaj 
śmierci, moralnej śmierci człowieka, o którym mówi Auden:

„Ich wstyd był nie do zniesienia; a kiedy pękła ich duma,
Umarł, zanim jeszcze każdy z nich ciałem umarł”, 

musiałem rekonstruować na podstawie lektur, opowiadań, wspomnień i ob
serwacji jej ofiar. Słowem, oszczędzony mi został szok filozoficzny epo
ki i choć wstrząs nie ominął bynajmniej i mojego podwórka, leżało ono 
w bezpiecznej odległości od sejsmicznego centrum. Próby rekonstrukcji, 
zwiedzanie muzeów i obozów śmierci, literatura wreszcie - wystarczają, 
by zatruć nie tylko wyobraźnię lecz również i współczucie, nie sięgająjed- 
nakże korzeniami samej istoty zjawiska104

104 J. S. S i t o, Słowa... słowa... słowa..., s. 68-69.

W kontekście rozważań nad bolesną kwestią masowej zagłady nie
zwykle istotne okazuje się ostatnie zdanie zacytowanej powyżej wypo
wiedzi. Dramatopisarz wyraża w nim bowiem przekonanie o niemożno
ści dotarcia do samej istoty zjawiska zarówno na podstawie świadectw, 
którymi są obozy śmierci, jak i na podstawie literatury. Słowa Sity nie
zbicie wskazują zatem na fakt, że pisząc scenę Drzwi kościoła, wcale 
nie zamierzał odzwierciedlić istoty zjawiska, jakim był Oświęcim. 
Scena ta, zgodnie z jego życzeniem, miała wyłącznie zaświadczyć o sa
mej obecności obozów śmierci na historycznej mapie Europy i w swej 
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alegorycznej formie przedstawić je jako ikonę upadku dwudziesto
wiecznej cywilizacji.

Odwaga, z jaką Sito przystąpił do opracowania sceny Drzwi ko
ścioła, wypływa poniekąd z żywionych przez niego przekonań na temat 
możliwości tworzenia poezji po „czasach pogardy”; przekonań ewident
nie polemicznych wobec poglądów Adoma. Ten ostatni, jak pamiętamy, 
głosił po wojnie tezę o śmierci poezji, a więc poniekąd sztuki w ogóle. 
Według Włodzimierza Maciąga, niemiecki filozof uważał, że poezja bę
dąca wyrazem woli istnienia, uznaniem jego urody i doniosłości, jako 
taka staje się „po Oświęcimiu” barbarzyństwem105. Tworzeniu poezji 
przeciwstawiał filozof milczenie. Opowiadając się za milczeniem - jak 
zauważa Sauerland - Adomo starał się głębiej uzasadnić to zjawisko. 
Jego zdaniem:

105 Zob. W. M a c i ą g, Podmiot w stanie rozpadu. Tadeusz Różewicz, [w:] idem, 
Nasz wiek XX: przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980, Warszawa 1999.
106 K. S a u e r 1 a n d, Kilka pojąć z estetyki Theodora Adorno, „Miesięcznik Lite
racki” 1981, z. 7, s. 55.
107 J. S. S i t o, Słowa... słowa... słowa..., s. 94.

[...] sztuka oniemiała wobec ogromu cierpienia, jakie niesie ze sobą 
najnowsza historia. Po epoce masowej zagłady, której kulminacją był 
Oświęcim, istnieje jedna tylko odpowiedź - milczenie. Jeśli mimo to wciąż 
jeszcze mówimy [...] wstydzimy się naszych słów. Brzmią one prowizo
rycznie, ponieważ na razie nie udało nam się zamilknąć, są akompania
mentem milczenia, które zakłócają106.

Oczywiście, Sito nie uznał zarówno wysuwanej przez Adomo tezy 
o śmierci poezji, jak i jego poglądów w kwestii zamilknięcia słowa po
etyckiego. Wyraźnie sprzeczne wobec przywołanych przekonania na 
temat możliwości pisania poezji po epoce masowej zagłady dramatopi- 
sarz wyraził następująco:

Jaka jeszcze poezja jest dzisiaj możliwa? [...] Dziś właśnie, jak nigdy 
przedtem, odpowiedź brzmieć winna: każda. Chociaż skarżymy się bo
wiem, że jej kłamliwe piękno umarło za drutami koncentracyjnych obo
zów, podobnie skarżyli się, sądzę, spadkobiercy wojen starożytności 
i wojen późnego średniowiecza. W pretensjach tych i utyskiwaniach po
brzmiewa nuta żalu, że prawda jest czymś innym niż piękno, że w katego
riach piękna wyrazić się jej nie da107.
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Z pewnością w nie mniejszym stopniu niż przytoczona powyżej 
wypowiedź, polemiczne wobec Adoma przekonania Sity odzwierciedla 
umieszczona w polskim Fauście scena Drzwi kościoła. Dramatopisarz 
poruszając w niej zagadnienie zagłady ludzkości w obozach śmierci, 
jednoznacznie daje nam do zrozumienia, że nie uznaje przekonania fi
lozofa o niemożności wyrażania bądź powracania na kartach literatury 
do kwestii masowej zagłady ani też nie zamierza w swym Fauście tejże 
kwestii pominąć milczeniem.

Kryzys duchowy, który u Sity symbolizuje przedstawiony w sce
nie Drzwi kościoła obóz zagłady, przybiera w polskim Fauście różne 
kształty. Obok kryzysu symboli i języka, najbardziej bolesnym zna
mieniem okaleczenia dwudziestowiecznej cywilizacji przedstawionym 
w dramacie okazuje się kryzys pojęć. Kryzys ten ewidentnie unaocznia 
podejmowana przez Anioła Śmierci i Anioła Rozpaczy niemalże uda
na próba doprowadzenia Fausta do zwątpienia w elementarne pojęcie 
„Bóg”. Zwątpienie to stanowi u Sity zarazem pierwszy krok ku zanego
waniu przez bohatera samego istnienia Boga.

Sito w swoim utworze bardzo wyraźnie podkreśla nieobecność 
Boga. Ciągłe milczenie Stwórcy ostatecznie staje się powodem, dla któ
rego jego Faust na własną rękę postanawia rozwiązać dylemat dobra/ 
Boga, które/który „istnieje wówczas, gdy go nie ma”. Cel, jaki przy
świeca poczynaniom polskiego Fausta, wydaje się zgoła oczywisty. 
Uczony ma nadzieję, że rozwiązanie dylematu dobra przywróci mu nie 
tylko nadwątloną wiarę w istnienie Boga, ale również - co nie mniej 
istotne - wiarę w cel i sens istnienia „świata po obozach koncentra
cyjnych”. Ostateczne rozwiązanie dylematu Fausta przynosi dopiero 
śmierć uczonego. Wobec nieustannego milczenia Stwórcy Faust posta
nawia na wzór Chrystusa wziąć na siebie grzechy ludzkości i poprzez 
śmierć ją odkupić. Tym samym polski uczony przez akt ofiary sam na- 
daje światu cel i sens, bowiem ponownie kieruje losy świata i ludzkości 
opuszczonej przez Boga na tor, jaki im Bóg wyznaczył. Co więcej, ofia
ra Fausta, ofiara człowieka, który ze względu na drzemiące w nim zło 
sam określa siebie mianem piekła, sankcjonuje również istnienie dobra 
i tymże sposobem rozwiązuje dylemat uczonego. Sam moment złożenia 
przez Fausta swego życia w ofierze to zarazem chwila, kiedy uczony 
dzięki dobroci, którą w sobie odkrywa, odnajduje Boga.
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Strategia działania, jaką obiera polski Faust, by rozwiązać „dyle
mat dobra, które istnieje wówczas, gdy go nie ma”, w żadnej mierze 
nie przypomina działania ani Fausta Marlowe’a, ani - co ważniejsze - 
Fausta Goethego. Dzieje się tak, ponieważ Sito zdecydowanie odrzuca 
Goetheańską kategorię działania. Czyni tak zapewne ze względu na to, 
że Goethe wpisał w tę kategorię dialektyczne pojmowanie zła, likwidu
jące faktycznie jego ontologiczną odrębność. Sito nie mógł nie wyrazić 
sprzeciwu wobec dialektycznie pojmowanego zła, gdyż bez wątpienia 
to właśnie ono nadało bezwzględny charakter faustycznym dążeniom 
w XX wieku, dążeniom świadomie uwalniającym się od moralnych 
zobowiązań. Niezwykle sugestywną ilustrację owych bezwzględ
nych dążeń Faustów współczesnych Sicie przedstawia między innymi 
Aleksander Wat w Dziewięciu uwagach do portretu Józefa Stalina:

Sowieccy Faustowie sprzedawali duszę za „trwaj chwilo, jesteś piękna”, 
za chwilę sakralnego uczestnictwa w sakralnej władzy, w biesiadach tote
micznych, za charyzmat władzy, który każdemu temperamentowi politycz
nemu zastępuje ekstazę i ekstatyczne orgie. [...] Jeżeli wspominam Fausta, 
to żeby wskazać, że bolszewikiem i w ogóle totalistą, może być tylko na
tura faustowska, która dążąc niepohamowanie i za cenę potępienia wiecz
nego do celu, nie o cel dba, ale o drogę do niego właśnie niebezpieczną, 
i która w pryncypiach świadomości jest demonicznie czysta, tzn. skierowa
na wyłącznie ku szczęściu jako teoretycznie najwyższej wartości10*.

Niewątpliwie bohater Sity posiada naturę faustowską wyraźnie od
mienną od tej, jaką Wat przypisał bolszewikom i totalistom. Jego dzia
łanie nie ma bowiem ani charakteru bezwzględnego, krwawego dążenia 
do celu - „szczęścia”, ani też nie pociąga za sobą śmierci niewinnych 
ofiar. Samo istnienie wymienionej przez Wata nadrzędnej racji, to jest 
szczytnego celu, w imię którego człowiek podejmuje się dwuznacznego 
moralnie działania, Sito neguje chociażby w scenie Piwnica Auerbacha. 
Pokazuje w niej wyraźnie, że cel, jaki faktycznie przyświeca dążeniom 
studentów zgromadzonych w gospodzie, to bynajmniej nie opiewana 
przez Goethego w Fauście wolność, lecz - mord. Brać studencka ewi
dentnie uznaje zło za cel sam w sobie.

108 Cyt. za: M. J a n i o n, Faust: Tragedia antropologiczna, „Dialog” 1989, nr 9, 
s. 95.
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Oczywiście, polski Faust nie mógł - jak tego pragnęli negatywnie 
ocenieni przez Sitę studenci - bezwzględnie ingerować w zastany po
rządek świata. Z tej też przyczyny autor skierował go na drogę stopnio
wej progresji myśli, aby dopiero u jej końca tytułowy bohater wcielił 
ową myśl w czyn.

W dramacie Sity Faust ewidentnie nie działa w zgodzie z ideą czy
nu wysuwaną przez Goethego. Jego postępowanie odpowiada raczej 
koncepcji czynu-myśli Wyspiańskiego. Koncepcja ta w prostej linii 
wywodzi się od idei Mickiewiczowskiego czynu duchowego. Strategia 
dochodzenia polskiego Fausta do rozwiązania „dylematu dobra, które 
istnieje wówczas, gdy go nie ma”, to zarazem dochodzenie bohatera 
do samoświadomości. U Sity uzyskanie samoświadomości, czyli mię
dzy innymi swoiste rozpoznanie przez Fausta zbrodniczych aspektów 
własnej natury, staje się niezbędnym warunkiem, który uczony musi 
spełnić, zanim zdecyduje się na ingerencję w zastany porządek świa
ta. Poznanie prawdy o sobie samym bez wątpienia determinuje charak
ter faustowskiej ingerencji w porządek rzeczywistości. Faust postana
wia złożyć swe życie w ofierze i tym samym kieruje swe mordercze 
instynkty nie przeciwko światu, lecz przeciwko sobie samemu. Jego 
ofiara to zarazem przejaw ingerencji w porządek świata w tym sensie, 
że przynosi ona nie tylko ocalenie ludzkości w postaci odkupienia, ale 
również ocalenie świata. Poświęcając swe życie, Faust ponownie kieru
je losy świata opuszczonego przez Boga na tor, jaki mu Bóg wyznaczył. 
Tym sposobem ratuje też świat przed zagładą.

Zanegowanie przez Sitę w polskim Fauście zarówno Goetheańskiej 
kategorii działania, jak i systemu dialektycznego Hegla zdaje się po
niekąd wynikiem dominującego w XX wieku sposobu odczytywania 
Fausta Goethego. Ów swoisty typ lektury zrodził pytania podobne do 
tych, które u schyłku lat osiemdziesiątych postawiła Maria Janion: czy 
zło dialektycznie przekształca się w dobro? Czy istnieje nieprzekraczal
na granica między dobrem a złem? Czy projekt działania dla szczęścia 
własnego i dla szczęścia ludzkości może wyzbyć się moralnych uza
sadnień?109

109 Zob. ibidem.
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Sam Goethe podczas pracy nad Faustem z pewnością nie stawiał 
sobie podobnych pytań. Dokonane przez niego za pomocą dialektyki 
przełamanie tradycji potępienia Fausta nastąpiło bowiem w imię prawa 
całości, w imię wiary w niepodważalne dobro wszech
świata. Goethe traktował kosmos jako skończone arcydzieło, a wia
rę weń jako obowiązek człowieka. Ostatecznie to właśnie tak rozumia
ny humanizm legł u podstaw koncepcji zła, koncepcji organicznie po
wiązanej z głoszoną przez Goethego ideą moralnej ekonomii świata: 
„Człowiek musi dążyć, poszukiwać i tworzyć. Pierwiastek boski zaś 
przebacza i zbawia”110 111 112. Prawo całości, w imię którego Faust został zba
wiony, Goethe stosował również w stosunku do życia jako takiego. Dla 
Goethego rozmaite aspekty istnienia tak duchowe, jak materialne two
rzyły koherentną całość, bowiem wyczuwał on instynktownie głęboką 
jedność nowoczesnego , ja” i nowoczesnego otoczenia, nieustanne prze
nikanie się sił materialnych i duchowych.

110 Ibidem, s. 94.
111 M. B e r m a n, op. cit.
112 Ibidem, s. 51.

Zarysowanej powyżej Goetheańskiej koncepcji życia jako całości 
poświęcił więcej uwagi Marshall Berman w książce Wszystko, co sta
łe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności'11. 
W rozdziale zatytułowanym Faust Goethego: tragedia rozwoju Berman 
akcentuje występowanie u weimarskiego poety idei pokrewieństwa 
między kulturowym ideałem samorozwoju a realnym społecznym dą
żeniem do rozwoju ekonomicznego. Według Bermana, u Goethego 
jedyny sposób na przemianę człowieka - w tym wypadku Fausta - to 
gruntowne przeobrażenie całego fizycznego, społecznego i moralnego 
otoczenia. Przemiany otoczenia zarówno intelektualne, moralne, jak 
i gospodarczo-społeczne, które u Goethego inicjuje Faust, nie obywają 
się jednak bez ofiar:

Oto sens relacji Fausta z diabłem: siły człowieka można rozwijać tylko 
przy udziale tego, co Marks określił mianem „potęg podziemnych” - przy 
udziale mrocznych, budzących grozę energii, które mogą eksplodować 
ze straszliwą siłą, całkowicie wymykając się człowiekowi spod kontro
li. Faust Goethego jest pierwszą - i po dziś dzień najlepszą - tragedią 
rozwoju"2.
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Berman zauważa, że Faust poniekąd wyobraża sobie i próbuje 
stworzyć świat, w którym osobisty postęp i rozwój nie muszą pociągać 
za sobą ludzkich kosztów. Żywiona przez bohatera chęć wyeliminowa
nia „tragedii” z życia jak na ironię staje się źródłem prawdziwej trage
dii Fausta. Uczony, chcąc stworzyć zupełnie nowy świat, musi bowiem 
unicestwić stary, do którego poniekąd z racji swego dotychczasowego 
życia wciąż przynależy. Faust, niszcząc stary świat - jak mówi Berman 
- „brudzi sobie ręce”, gdyż unicestwia nie tylko to, co w starym świecie 
zdaje się wsteczne i skostniałe, lecz również to, co jest jego drogocen
nym skarbem. Małgorzata, Filemon i Baucis - ofiary działania Fausta - 
uosabiają to wszystko, co stary świat ma najlepszego do zaoferowania, 
a co Faust, działając, niszczy. Z drugiej jednak strony, działanie Fausta 
unicestwia skostniałe stosunki społeczne, które zdecydowanie są powo
dem tragedii Małgorzaty. Dla Bermana zamykająca „tragedię rozwoju” 
śmierć Fausta stanowi logiczne następstwo podjętych przez bohatera 
działań:

Niszcząc świat przednowoczesny, developer, paradoksalnie, zniszczył ra
cję własnego istnienia w świecie. W społeczeństwie całkowicie nowoczes
nym tragedia modernizacji i jej tragicznego bohatera w naturalny sposób 
dobiega końca. Usunąwszy na bok wszelkie przeszkody, budowniczy sam 
stał się zawalidrogą, toteż musi odejść. [...] Goethe pokazuje, w jaki spo
sób tak istotna dla nowoczesności kategoria ludzi niepotrzebnych wchłania 
człowieka, który dał tej kategorii życie i siłę"3.

Zaprezentowaną powyżej interpretację Fausta Goethego pióra 
Bermana można bez wątpienia uznać za klasyczną. Berman przepro
wadza ją bowiem niejako zgodnie z intencją samego autora, analizując 
dramat Goethego pod kątem odpowiedniości zarówno głoszonego przez 
poetę weimarskiego prawa całości, jak i metody dialektycznej do treści 
samego utworu. Ukazany przez Bermana Goetheański świat Fausta to 
całość, której każdy aspekt brzemienny jest w swoje przeciwieństwo.

Pojęcie całości eksponowane zarówno przez amerykańskiego filo
zofa, jak i Goethego okazuje się niezwykle istotne przy analizie Fausta 
Kołakowskiego. Trzeba jednak koniecznie zaznaczyć, że pojęciu temu 
nadaje Kołakowski zupełnie odmienne znaczenie. Mianem całości autor 

113 Ibidem, s. 89.
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Obecności mitu określa bowiem kulturę europejską ufundowaną na ist
nieniu takich par opozycyjnych, jak sacrum-profanum, dusza-ciało, do- 
bro-zło, biemość-działanie. O tym, że wyeliminowanie jednego z czło
nów danej pary może doprowadzić do unicestwienia kultury, pokazuje 
przeprowadzona w następnym rozdziale analiza jego Fausta.



ROZDZIAŁ II

Faust Leszka Kołakowskiego - 
próba ratowania dwudziestowiecznej duchowości

Kultura Zachodu w ujęciu Leszka Kołakowskiego

Fausta Kołakowskiego, podobnie jak arcydramat Goethego, otwie
ra scena zatytułowana Prolog w teatrze. Występujący w tej scenie 
Zapowiadacz zwraca się w sposób następujący do widza/czytelnika:

Zacna młodzieży, śliczne damy!
Słuchajcie faustowych przygód,
Zwięźlej i piękniej opisanych,
Niż zrobił Goethe Jan Wilczychód.

Ajeśli wzruszyć wam się przyjdzie,
Albo boleścią serce zadrga,
To sobie jeno przypomnijcie,
Że to theatrum, a nie prawda.

Jeżeli będzie co do śmiechu,
To samo sobie przypomnijcie;
1 w ogólności wiedz, człowieku,
Że to tragedia, a nie życie"4.

II4L Kołakowski, Faust, „Dialog” 1989, nr 9, s. 5. Wszystkie cytaty według 
tego wydania.
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Słowa Zapowiadacza uświadamiają nam, że Faust pióra Koła
kowskiego to w istocie pastisz arcydramatu Goethego. Niewątpliwie 
utwierdza nas w tym przekonaniu wnikliwa lektura całego utworu. 
Czytając polską wersję Fausta, nie sposób nie zauważyć, że jej autor 
niezwykle swobodnie poczyna sobie z materią tekstu weimarskiego 
poety. Czerpie zeń zaledwie kilka wątków; takich wątków, jak cho
ciażby pakt z diabłem czy też miłość Małgorzaty i Fausta, po czym za
sadniczo je modyfikuje. Wybiera pojedyncze sceny - Pałac Cesarski, 
Klasyczną noc Walpurgii - następnie zaś poddaje te sceny gruntownej 
obróbce. I czyni tak zapewne dlatego, gdyż cel, jaki sobie obrał, przy
stępując do pisania Fausta, znacznie różnił się od tego, jaki przyświecał 
Goethemu. Filozof nie dąży bowiem do zilustrowania na przykładzie 
losów uczonego dziejów ludzkości. U niego postać Fausta nie repre
zentuje gatunku ludzkiego, lecz uosabia pewien wadliwy, alternatyw
ny wobec ukazanego w dramacie model kultury europejskiej; model, 
który zgodnie z sugestią autora widz/czytelnik winien poddać ostrej 
krytyce. To zasadnicze w stosunku do Goethego przesunięcie, zmody
fikowanie problematyki Fausta, zważywszy na zainteresowania samego 
Kołakowskiego, specjalnie nie zaskakuje. Kołakowski to przecież filo
zof, niezwykle wrażliwy na zmiany otaczającego go świata. Czujnym 
i bacznym wzrokiem nieustannie obserwuje i jednocześnie poddaje 
diagnozie kondycję współczesnej kultury Zachodu. Kołakowski z pa
sją śledzi w szczególności te momenty, kiedy fundamenty europejskiej 
myśli filozoficznej ulegają niepokojącemu zachwianiu. Jego uwa
gę przyciągają coraz liczniejsze pęknięcia w obrębie stabilnego dotąd 
gmachu kultury, spowodowane niestabilnością jej duchowej podstawy, 
rozsadzanej od wewnątrz przez dwie ścierające się ze sobą opcje filo
zoficzne. Opcje te to konsekwentny empiryzm z jego relatywistyczny
mi i sceptycznymi konsekwencjami oraz transcendentalny dogmatyzm, 
który nie potrafi sam siebie usprawiedliwić i ostatecznie - co podkreśla 
Kołakowski - pozostaje arbitralnym postanowieniem115.

115 Zob. idem, Husserl i poszukiwanie pewności, tłum. P. Marciszu k, Warsza
wa 1990.

O tym, że w polskim Fauście w istocie przedmiotem zainteresowa
nia Kołakowskiego jest kultura europejska, w szczególności zaś jej kon
dycja, świadczą niewątpliwie przytoczone powyżej słowa, które w stro-
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nę widzów/czytelników - obywateli Europy - kieruje Zapowiadacz. 
Sugeruje im przecież, by zarówno na poziomie lektury czytelniczej 
Fausta, jak i na poziomie jego teatralnego odbioru zastosowali właśnie 
tę strategię odbiorczą dzieła, która odpowiada strategii poznawczej sa
mego Kołakowskiego zgłębiającego tajniki własnej kultury. W wygła
szanym prologu Zapowiadacz podkreśla najpierw wyraźnie odmienny 
od pozateatralnej rzeczywistości, fikcyjny charakter scenicznego świa
ta. Przeciwstawia tym samym iluzję teatralną prawdzie, stanowiącej 
domenę codziennego życia publiczności. Czyni tak, bowiem podobnie 
jak chociażby zwalczający arystotelesowski teatr Brecht pragnie za
pobiec konsekwencjom działania klasycznego mechanizmu projekcji 
i identyfikacji. Zapowiadacz chce uchronić publiczność przed całkowitą 
zatratą w świecie teatralnej fikcji; przed emocjonalnym, wyzbytym dy
stansu wczuwaniem się w sytuację postaci, pojawiających się na scenie. 
W miejsce zaangażowanego emocjonalnie uczestnictwa w spektaklu 
Zapowiadacz oferuje widzowi/czytelnikowi przyjęcie roli obserwatora, 
który - jak publiczność w teatrze Brechta - krytycznie, z dystansem ob
serwuje przebieg scenicznej akcji116. Poddając pod rozwagę słowa, jakie 
padają z ust Zapowiadacza pod adresem widza/czytelnika, musimy jed
nak koniecznie zachować pewną dozę ostrożności. Nie jest on bowiem 
konsekwentny w tym, co mówi. Kiedy opisuje relację między tragedią 
a życiem, tylko pozornie chodzi mu o to samo, czyli o nakłonienie wi
dza/czytelnika do przyjęcia postawy zdystansowanego obserwatora. 
Również tym razem Zapowiadacz, jak w przypadku opisywania rela
cji między iluzją sceniczną a prawdą, podkreśla opozycyjny stosunek 
życia i tragedii. Ludzka egzystencja posiada charakter niejednorodny, 
nieustannie oscyluje między komizmem i tragizmem, śmiechem i pła
czem. Ze względu na swój nieprzewidywalny przebieg, trudno ją ogar
nąć, okiełznać, bowiem wymyka się wszelkim klasyfikacjom, pozosta- 

116 Zapowiadacz na samych słowach nie poprzestaje. W dramacie nie jeden raz po
jawia się na scenie i zwracając się bezpośrednio do widzów, niczym Wywoływacz 
w Maracie-Sadzie Petera Weissa, przerywa akcję dramatyczną, łamie teatralną ilu
zję. Tym samym neutralizuje działanie mechanizmu projekcji-identyfikacji i umoż
liwia widzowi przyjęcie postawy zdystansowanego obserwatora, który to, co widzi 
na scenie, poddaje krytycznej refleksji. Por. P. W e i s s, Męczeństwo i śmierć Jean- 
-Paul Marata przedstawione przez Zespól Aktorski przytułku w Charenton pod kie
rownictwem pana de Sade, tłum. A. W i r t h, „Dialog” 1965, nr 1.
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je w ciągłym ruchu. Tragedia z kolei to forma dramatyczna zamknięta, 
która zgodnie z założeniami Arystótelesowskiej Poetyki stanowi naśla
dowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej, posiadającej odpo
wiednią wielkość"7. Między życiem a tragedią jako formą dramatyczną, 
która - upraszczając - stara się w pewien sposób naśladować życie, ist
nieje przepaść. Stąd też o pełnej identyfikacji świata sceny ze światem, 
w którym żyje widz/czytelnik, nie może być mowy.

Zapowiadacz, przeciwstawiając życie tragedii, sprawia wrażenie, 
jakby ponownie - a zarazem ostatecznie - próbował poskromić żywioną 
przez widza/czytelnika skłonność do identyfikowania się ze światem lite
racki ej/scenicznej fikcji. Wrażenie to jest jednak zgoła mylące. Wcześniej, 
kiedy przeciwstawiał „teatr wzruszeń i boleści” prawdzie, rzeczywiście 
chodziło mu o skłonienie widza do nabrania dystansu. Dystans miał bo
wiem niczym cukier na łyżeczce z gorzkim lekarstwem neutralizować 
smak przykrych wrażeń, doznawanych przez widza podczas obserwowa
nia smutnych bądź nieprzyjemnych zajść, rozgrywających się na scenie. 
Można jednak odnieść wrażenie, że już wtedy Zapowiadacz wyraził po
niekąd przekonanie o niemożliwości totalnego zdystansowania się widza/ 
czytelnika do świata teatralnej fikcji. Podał bowiem w wątpliwość „au
tonomię” śmiechu, uznawanego za oznakę zdystansowania się i rozłado
wania emocji przez odbiorcę. To, co budzi śmiech widowni, dzieje się na 
scenie, a zatem również przynależy do scenicznego świata. Śmiech widza 
w tym samym stopniu, co wzruszenie czy też przykrość, jakiej doznaje 
podczas spektaklu, jest jawną oznaką jego uczestnictwa w teatralnym „tu 
i teraz”, a także dowodem zaangażowania się w przebieg akcji, swoistego 
oczarowania scenicznym światem. Jako jeden z wyróżnionych powyżej 
aspektów życia przeciwstawionego tragedii śmiech w momencie, kiedy 
się pojawia, w wyniku chociażby złamania w dramacie zasady decorum, 
stanowi pomost między światem doznań widza/czytelnika, a tym świa
tem, który oferuje mu dramatopisarz/reżyser. Śmiech zachęca widza/czy
telnika do aktywnego emocjonalnego uczestnictwa w tym, co dzieje się 
w świecie literackiej/scenicznej fikcji, bowiem poniekąd umożliwia mu 
identyfikację z tymże właśnie światem.

W ostatniej sekwencji swej wypowiedzi skierowanej do widza/ 
/czytelnika Zapowiadacz zdaje się zwracać uwagę na jeszcze jeden,

117 Zob. Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983, s. 17. 
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z pewnością ważny i zasługujący na omówienie aspekt śmiechu. Kiedy 
widz czyni zeń tarczę, mającą zapewnić mu dystans do tego, co widzi 
na scenie, musi zachować niebywałą ostrożność. Śmiech może bowiem 
działać niczym kolorowy filtr zniekształcający obraz. W momencie, gdy 
publiczność się śmieje, istnieje możliwość, że nieopatrznie podda nie
uzasadnionej i niesprawiedliwej deprecjacji bądź - co gorsza - w ogóle 
przeoczy te kwestie, które pośrednio odnoszą się do niej samej i które 
powinna wziąć pod rozwagę. Stąd też Zapowiadacz jak gdyby przywo
łuje widzów do porządku, przerywa ich śmiech i tym razem, inaczej niż 
do tej pory, proponuje zmniejszenie dystansu między sceną a widow
nią. To prawda, że tragedia to nie życie, którego żywiołem jest śmiech. 
Sprawy, jakie porusza a także zdarzenia, które przedstawia, są poważ
ne i nieraz przykre. Jednak samo życie przecież również nie stroni od 
bólu i powagi. Przez cały czas oscyluje między śmiechem i płaczem, 
komizmem i tragizmem, sam zaś pierwiastek tragiczny jest w nim sil
nie zakorzeniony. Widz, chcąc uchronić siebie przed niepożądanym 
działaniem śmiechu, w tym wypadku usypiającym czujność jego zmy
słu autorefleksji, zamiast śmiać się, powinien skierować swą uwagę ku 
tragicznemu aspektowi własnego życia. Zwrot ten umożliwi mu iden
tyfikację z literackim/scenicznym światem fikcji i sprawi, że to, co się 
w nim dzieje, przestanie mu być obce i obojętne. Słuch widza stanie się 
tym samym bardziej wyczulony na to, co w dramacie/teatrze może od
nosić się pośrednio bądź bezpośrednio do niego samego - do jego wła
snego sposobu myślenia i postrzegania świata.

Prolog Zapowiadacza na pierwszy rzut oka wydaje się pełen nie
konsekwencji w kwestii doboru strategii tak czytelniczego, jak teatral
nego odbioru Fausta. Stąd też może z początku wywołać konsternację. 
Uczucie to jednak znika w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że 
Zapowiadacz tak naprawdę wcale nie oczekuje od widza/czytelnika, by 
ten dokonał wyboru między uczestnictwem a dystansowaniem się do li- 
terackiej/scenicznej rzeczywistości. Pokazuje raczej, że obie te strategie 
można - a wręcz należy - połączyć. Wstępne poddanie się czytelnika/ 
widza działaniu mechanizmu projekcji i identyfikacji, jego przeniknię
cie do świata literackiej/scenicznej fikcji sprawia, że świat ten przestaje 
mu być obcy i obojętny, a zaczyna budzić jego żywe zainteresowanie. 
Dystans z kolei zapewnia widzowi/czytelnikowi bezpieczne „zejście 
ze sceny”. Zapobiega zatem bezpowrotnemu zatraceniu się w świecie 
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literackiej/scenicznej fikcji. Co więcej, dystans umożliwia krytyczne 
spojrzenie na to, co dzieje się na scenie/w dramacie, stwarza okazję do 
ponownej konfrontacji obu światów, świata odbiorcy i świata dzieła. 
Dystans sprzyja także - co niezmiernie istotne - autorefleksji.

Strategia odbiorcza, którą ostatecznie proponuje Zapowiadacz eu
ropejskim widzom/czytelnikom, to niewątpliwie strategia uczestnictwa 
i dystansowania się, odpowiadająca strategii Kołakowskiego, który 
zgłębia tajniki własnej kultury. Perspektywa, jaką obiera filozof, badając 
europejską cywilizację, to punkt widzenia zarówno insidera, jak i out
sidera. Postawa badawcza, jaką przyjmuje, odpowiada chociażby stra
tegii poznawczej Bronisława Malinowskiego, studiującego wyspiarską 
kulturę trobriandzką. Malinowski najpierw przyjmował rolę insidera, 
wtapiał się w życie wioski trobriandzkiej i przyswajał sobie jej sposób 
myślenia. Następnie ponownie stawał się outsiderem - Europejczykiem, 
który przy pomocy kryteriów zachodniej racjonalności naukowej pod
dawał zebrane w wiosce materiały krytycznej obróbce. Kołakowski 
czyni poniekąd na odwrót, i z tej przyczyny Mariola Flis określiła go 
mianem antropologa a reboursn\ W początkowej fazie badań wystę
puje w roli insidera, Europejczyka, który uczestniczy w życiu własnej 
kultury i - chcąc nie chcąc - z nią się identyfikuje. Przyjęcie postawy 
outsidera, a więc zdystansowanie się do badanego przedmiotu, staje się 
możliwe dopiero wtedy, gdy Kołakowski, przyjmując pozaeuropejski 
punkt widzenia, porzuca niejako swe kulturalne korzenie, by uczynić 
kulturę własną przedmiotem krytycznej refleksji.

Porzucenie na chwilę terenu kultury własnej zarówno u Mali
nowskiego, jak i u Kołakowskiego to zabieg konieczny. W przypad
ku badacza kultury trobriandzkiej stanowi ono warunek identyfikacji 
z „innym”, umożliwia wtopienie się w kulturę obcą. Kołakowskiemu 
natomiast „wykorzenienie” zapewnia dystans, obiektywność i pozycję 
zewnętrznego obserwatora w stosunku do własnej kultury i samego sie
bie. Wydawać by się mogło, że sytuacja „wykorzenienia” całkowicie 
gwarantuje powodzenie wysiłków poznawczych podejmowanych przez 
obu badaczy. Nic bardziej mylnego. Flis trafnie spostrzega, że w obu 
przypadkach sukces może być jedynie częściowy, bowiem pełna reali-

118 Zob. M. F 1 i s, Leszek Kołakowski - teoretyk kultury europejskiej, Kraków 1994, 
s. 19.
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zacja celów poznawczych zakładałaby sytuację epistemologicznie nie
możliwą - zniesienie przeciwieństwa między przedmiotem a podmio
tem poznania. Pogląd ten podziela również sam Kołakowski:

Wydaje się oczywiste, że antropolog mógłby zrozumieć dzikiego w sposób 
doskonały tylko wtedy, gdy sam stał się dzikim, a więc antropologiem być 
przestał. Może zawiesić swoje oceny, ale sam ten akt zawieszenia ma ko
rzenie kulturalne; jest to akt wyrzeczenia, który jest wykonalny tylko we
wnątrz szczególnej kultury takiej mianowicie, która umiała podjąć wysiłek 
rozumienia innego, ponieważ sama siebie nauczyła kwestionować. Dlatego 
też sytuacja antropologa polega naprawdę na zawieszeniu oceny; jego po
stawa opiera się na przekonaniu, że opis i analiza uwolnione od normatyw
nych przesądów są więcej warte, niż duch wyższości lub fanatyzmu"9.

119 L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 
2006, s. 17.
120 C. L e v i-S t r a u s s, Antropologia strukturalna, tłum. K. P o m i a n, Warszawa 
2000, s. 55-57.

Fakt, że Kołakowski w badaniach antropologicznych za wartościo
we narzędzia poznania uznał opis i analizę, wyzbyte normatywnych 
przesądów, tłumaczy klarownie, dlaczego podstawą teoretyczno-me- 
todologiczną badań nad kulturą, której wizerunek nakreślił w swoim 
Fauście, uczynił strukturalistyczny model pojęciowy w wersji nieorto- 
doksyjnej, wywiedziony z prac Lévi-Straussa. W Antropologii struktu
ralnej Lévi-Strauss niejednokrotnie z naciskiem podkreślał istnienie po
wszechnej w naukach społecznych, a zarazem ewidentnie zgubnej dla 
pretendującej do miana obiektywnej dziedziny poznania antropologii, 
współzależności obserwatora i obserwowanego zjawiska119 120. Dążenie do 
obiektywnej analizy zjawisk kulturowych było jednym z bodźców, któ
ry pchnął go w kierunku językoznawstwa. Antropolog z przekonaniem 
uznał językoznawstwo strukturalne za dziedzinę całkowicie wolną, 
bądź w znikomym stopniu poddaną wpływowi obserwatora. Sam język, 
przedmiot językoznawczych analiz, pojmował jako zjawisko społeczne, 
które:

[...] wśród zjawisk społecznych posiada [...] najbardziej wyraźnie dwie 
cechy podstawowe, które umożliwiają analizę naukową. Prawie wszystkie 
zachowania językowe sytuują się na poziomie myśli nieuświadomionej. 
W toku mówienia nie jesteśmy świadomi morfologicznych i składniowych 
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praw języka. Ponadto nie mamy uświadomionej wiedzy o fonemach, któ
rych używamy dla różnicowania znaczeń naszych słów; w jeszcze mniej
szym stopniu jesteśmy świadomi [...] opozycji fonologicznych, które 
pozwalają rozłożyć każdy fonem na cechy dystynktywne. Wreszcie, uję
cie intuicyjne nieobecne jest nawet wtedy, gdy formułujemy gramatyczne 
czy morfologiczne reguły własnego języka. Sformułowanie takie wyłania 
się tylko na poziomie myśli naukowej, język natomiast żyje i rozwija się 
jako wytwór zbiorowy. Nawet uczony nie umie nigdy połączyć całkowicie 
swoich wiadomości teoretycznych i swego doświadczenia podmiotu mó
wiącego. Jego sposób mówienia w nader małym stopniu zmienia się pod 
wpływem interpretacji, jakie mu nadaje; należą one bowiem do innego po
ziomu121.

Lévi-Strauss, analizując między innymi systemy pokrewieństwa 
społeczności w Ameryce Południowej, wykrył istotne podobieństwo 
między budową języka, za pomocą którego jednostka przyswaja sobie 
kulturę swojej grupy, a budową samej kultury. Za budulec tak języka, 
jak kultury antropolog uznał opozycje i korelacje, tj. stosunki logicz
ne zachodzące zarówno między elementami struktur językowych, jak 
i przykładowo między elementami struktur pokrewieństwa. Tok myśle
nia Lévi-Straussa, przedstawiony w Antropologii strukturalnej, staje się 
klarowny w momencie, kiedy uświadomimy sobie, w jaki sposób defi
niował on samą kulturę. Pojmował ją bowiem na sposób symboliczny, 
czyli jako system komunikacji między ludźmi, komunikacji języko
wej i pozajęzykowej, jako dziedzinę zobiektywizowanych konwencji 
i znaczeń. Stąd też antropologię uważał za naukę stricte semiologiczną, 
sytuującą się na poziomie znaczenia, a także żywiącą - jego zdaniem 
- na wskroś uzasadnioną ambicję całościowego oglądu zjawisk spo
łecznych. Antropologia w ujęciu Lévi-Straussa widzi bowiem w życiu 
społecznym logiczny system całościowy, którego wszystkie aspekty są 
organicznie ze sobą zespolone. Ponieważ dąży do obiektywnego oglądu 
zjawisk kulturowych, zwraca się ku językoznawstwu, gdyż tylko znajo
mość języka pozwala przeniknąć system kategorii logicznych i wartości 
moralnych, różniący się od systemu obserwatora. Językoznawstwo le
piej niż jakakolwiek inna nauka ukazuje antropologii sposób przejścia 
od rozważania elementów pozbawionych znaczenia do systemu seman

121 Ibidem, s. 56.
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tycznego. Nadto zaś pokazuje, w jaki sposób ów system może zostać 
zbudowany z tych elementów, co jest przede wszystkim problemem ję
zyka, ale również za jego pośrednictwem problemem całej kultury122.

122 Zob. ibidem.
123 Zob. J. A. Kłoczowski, Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o reli- 
gię, Kraków 1994, s. 167-169.

Kołakowski z pewnością zgadzał się z Levi-Straussem w kwestii, 
że kultura to system komunikacji międzyludzkiej, komunikacji zarów
no językowej, jak i pozajęzykowej. Mianem kultury nie określał prze
cież nic innego, jak właśnie całe bogactwo znaków i środków, za po
mocą których ludzie komunikują się ze sobą. Jan Kłoczowski nie bez 
racji w swej pracy poświęconej autorowi Obecności mitu podkreśla ży
wione przezeń przekonanie o tym, że każda dziedzina działania czło
wieka kieruje się zarówno ku rzeczywistości przedmiotowej, jak i ku 
drugiemu człowiekowi, jest podbojem i komunikacją zarazem123. Dla 
Kołakowskiego - kontynuuje swój wywód Kłoczowski - nauka zgłę
biająca tajniki świata przyrody jest nauką tylko o tyle, o ile jej wyniki 
są przekazywane językiem intersubiektywnym, a zatem o ile stanowi 
ona narzędzie komunikacji międzyosobowej. To samo odnosi się do 
pracy i sztuki, a także szeroko pojętych nauk humanistycznych, stano
wiących próbę opisania tej międzyludzkiej komunikacji. W oczach filo
zofa kultura, czyli intersubiektywność, nie jest bynajmniej jednorodna. 
Mieszczą się w niej bowiem wartości i środki komunikowania wzajem
nie antagonistyczne, pozostające ze sobą w sprzeczności.

Pewność Kołakowskiego co do niejednorodności kultury, w której 
antagonizm poszczególnych wartości i środków komunikowania nigdy 
nie zanika, niemal automatycznie odsyła do następnej istotnej, a zara
zem bliskiej Kołakowskiemu, cechy myślenia Levi-Straussa o kultu
rze jako systemie komunikacji. Ten ostatni żywił bowiem przekonanie, 
że zarówno język, jak i kultura zbudowane są z opozycji i korelacji. 
Kołakowski idzie o krok dalej i samo myślenie ludzkie uznaje za na
łogowo strukturalistyczne. Co kryje się pod tym sformułowaniem? 
Odpowiedzi na to pytanie udziela sam Kołakowski w Obecności mitu:

Myślenie ludzkie jest nałogowo „strukturalistyczne” [...]. Znaczy to, że 
rozumieć cokolwiek potrafimy tylko ze względu na pary opozycyjne, któ
rych jakość rozumiana jest członem; inaczej, że rozumiemy tylko przez 
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kontrast, tylko wtedy, gdy umiemy zrozumieć to, co jest rozumiane nie
obecnością, że przedmiot jawi się tylko na tle świata, którym nie jest. Akt 
rozpoznawania lub identyfikacji rzeczy jest jednoczesny z ruchem myśli, 
trafiającym w to, czym rzecz rozpoznawana nie jest [...]124.

124 L. K o ł a k o w s k i, Obecność mitu. Warszawa 2003, s. 94.

Wywód Kołakowskiego staje się jasny i nabiera mocy w momencie, 
kiedy zdamy sobie sprawę z tego, w jaki sposób przeważnie definiuje
my samych siebie i otaczający nas świat. Zazwyczaj rzeczywiście do
konuje się to nie inaczej, jak przez odniesienie do takiej jakości, która 
pozostaje w stosunku opozycyjnym do definiowanego zjawiska bądź 
przedmiotu. Na przykład, mówiąc o istocie człowieczeństwa, nie spo
sób wręcz uniknąć porównania człowieka i zwierzęcia. Najprostsza de
finicja człowieka to po prostu stwierdzenie, iż nie jest on zwierzęciem. 
W przeciwieństwie do zwierząt - tu znowu pojawia się opozycja - czło
wiek ma duszę. Ten sam sposób myślenia odnosi się do podejmowa
nych niejednokrotnie przez filozofię prób definiowania pojęć, które siłą 
rzeczy tworzą kolejne pary opozycji: dusza-ciało, dobro-zło, sacrum- 
-profanum. Pierwszy człon danej opozycji zawsze definiuje się przez 
odniesienie do jakości drugiego członu; tych jakości, których pierwszy 
lub drugi człon nie posiada, a więc przez negację. Taki proces myśle
nia jest rzeczywiście powszechny. Świadczy o tym chociażby sposób, 
w jaki u Kołakowskiego Zapowiadacz dokonuje charakterystyki teatru. 
Zapowiadacz przeciwstawia przecież iluzję teatralną prawdzie, stano
wiącej domenę codziennego życia publiczności. Definiuje zatem sztukę 
teatru nie inaczej, jak tylko odnosząc ją bezpośrednio do tego, czym ona 
nie jest, a mianowicie do prawdy, którą przeciwstawia teatralnej fikcji.

Krótka charakterystyka sposobu, w jaki filozof postrzega procesy 
kognitywne zachodzące w ludzkiej świadomości, to istotnie dogodny 
punkt, od którego można rozpocząć analizę widocznych różnic w poj
mowaniu tak przez Kołakowskiego, jak przez Levi-Straussa samej kul
tury; różnic, które niewątpliwie wpłynęły na ostateczny kształt wize
runku kultury, jaki filozof naszkicował w swoim Fauście. Z pewnością 
poważny błąd popełniłby ten, kto by stwierdził, że Kołakowski, uznając 
model pojęciowy Levi-Staussa za podstawę teoretyczno-metodologicz- 
ną swych badań nad kulturą, nie uczynił tego bez żadnych zastrzeżeń. 
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Przy rozpatrywaniu tej kwestii ponownie niezwykle pomocna okazuje 
się przywoływana już w tym miejscu praca Marioli Flis. Autorka mo
nografii Leszek Kołakowski - teoretyk kultury europejskiej rozpoczyna 
porównanie stanowisk obu badaczy od wyeksponowania analogii po
przedzających ewolucję, jaka zaszła w ich sposobie rozumienia i de
finiowania kultury. Flis przede wszystkim podkreśla, że Kołakowski 
podobnie jak Lévi-Strauss od początku pojmował kulturę jako całość 
znaczącą, jako system kodów komunikacyjnych złożonych z opozycji 
i korelacji. Następnie, skupia się na tych elementach refleksji nad kul
turą, które zadecydowały o ewidentnym rozejściu się dróg obu bada
czy. Z czasem ten pierwszy skupił się bowiem wyłącznie na analizie 
stosunków logicznych, występujących w kulturze. Gest ten ewidentnie 
oznaczał zdecydowany zwrot w kierunku abstrakcyjnego formalizmu. 
Kołakowski, wręcz przeciwnie, pozostał przy podejściu tradycyjnym, to 
znaczy przy rozumieniu kultury jako zobiektywizowanej świadomości 
ludzkiej. Inaczej niż autor Antropologii strukturalnej uważał bowiem, 
że człowieka - a co za tym idzie również kulturę, którą wytwarza - 
można naprawdę zrozumieć tylko i wyłącznie, kiedy uwzględni się jego 
świadomość. Pogląd ten poniekąd tłumaczy, dlaczego Kołakowskiego 
interesowały strukturalne cechy ludzkiej świadomości. Uzmysławia to 
również, jak fundamentalne dla jego postrzegania kultury było odkrycie 
nałogowo strukturalistycznego charakteru ludzkiego myślenia.

Widoczna tak u Kołakowskiego, jak i u Lévi-Straussa różnica 
w sposobie pojmowania kultury spowodowała zasadniczą zmianę toku 
przeprowadzanych przez nich analiz. Lévi-Strauss, traktujący kulturę 
jako wewnętrznie spójny system, skupiał się przede wszystkim na mo- 
dalnościach, a zatem na stosunkach możliwych i koniecznych, wystę
pujących w kulturze. Kołakowski z kolei badał stosunki rzeczywiste, 
czyli empiryczne. Postrzegał bowiem kulturę jako całość konfliktową 
rozsadzaną przez napięcia i sprzeczności, a więc, jak sama rzeczywi
stość, dynamiczną zmienną pozostającą w ciągłym ruchu. Odmienne 
przedmioty zainteresowania wymagały od obu badaczy zastosowania 
różnych metod poznawczych. Stąd też ten pierwszy ujmował kulturę 
synchronicznie, dążąc do wykrycia jej struktur głębokich, drugi nato
miast stosował podejście historyczne, śledząc ewolucję różnych seg
mentów cywilizacji na przestrzeni dziejów.
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W kontekście analizy Fausta Kołakowskiego z pewnością war
to pamiętać o co najmniej trzech składnikach, wchodzących w skład 
uznawanej przez niego definicji kultury. Mam tutaj na myśli przede 
wszystkim ujęcie kultury jako systemu komunikacyjnego złożonego 
z opozycji i korelacji, uznanie kultury za strukturę dynamiczną, pozo
stającą w ciągłym ruchu, a także potraktowanie jej jako zobiektywizo
wanej świadomości ludzkiej. Kołakowski pojmuje kulturę jako struk
turę dynamiczną, składającą się z szeregu par opozycyjnych, których 
poszczególne człony są ze sobą ewidentnie sprzężone. Struktura ta jego 
zdaniem zawdzięcza swą dynamikę przede wszystkim wspomnianemu 
już wcześniej wszechobecnemu ruchowi myśli, ruchowi negacji, któ
ry bezustannie odsyła istotę ludzką, próbującą zdefiniować dany człon 
pary opozycyjnej (np. ego), do tego, czym ów człon nie jest (świat). 
Ujęcie kultury jako zobiektywizowanej świadomości ludzkiej filozof 
niewątpliwie zawdzięcza badaniom nad strukturalnymi cechami świa
domości. Kiedy na przykład stwierdza istnienie powszechnej ludzkiej 
potrzeby, aby warunkowe i zmienne składniki naszego doświadczenia 
wiązać teleologicznie przez odwołanie się do takich realności bezwa
runkowych i nierelatywnych jak byt, prawda czy wartość, to zarazem 
charakteryzuje dwie podstawowe cechy europejskiej kultury. Cechy te 
to nic innego, jak tylko z jednej strony przemożna chęć nadania sensu 
zmiennej i chaotycznej rzeczywistości, z drugiej zaś potrzeba uzyska
nia absolutnej pewności w poznaniu, zdobycie gwarancji powodzenia 
naszych wysiłków poznawczych, które w świecie empirii zbyt często 
okazują się względne.

Trwała obecność w kulturze zarówno potrzeby przeżywania świa
ta doświadczenia jako sensownego, jak i przemożnej chęci uzyskania 
absolutnej pewności w poznaniu ujawnia według Kołakowskiego ist
nienie odmiennego od empirycznego/zjawiskowego porządku kultu
ry. Porządek ten określa filozof mianem mitycznego. Konstytuują go 
wszelkie pytania i przeświadczenia metafizyczne dotyczące sytuacji 
bezwzględnie początkowej doświadczenia, jakości bytu jako całości 
(w odróżnieniu od przedmiotu), konieczności zdarzeń; przeświadczenia, 
które próbują odsłonić realność niewarunkową taką, jak na przykład 
byt, prawda czy wartość, ze względu na którą warunkowa realność staje 
się sensowna. Żywa obecność pytań i przeświadczeń metafizycznych, 
objawia zdecydowanie odmienną od empirycznej stronę ludzkiego by
towania:
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[...] odniesioną intencjonalnie do nieempirycznej realności bezwarunko
wej. Obecność tej intencji nie jest dowodem obecności tego, do czego jest 
odniesiona. Jest tylko dowodem potrzeby żywej w kulturze, by to, do cze
go jest odniesiona było obecne125.

125 Ibidem, s. 14.
126 L. K o ł a k o w s k i, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań..., s. 16.

W świecie empirii wszystkie składniki doświadczenia są warun
kowe i zmienne, wszelkie wartości okazują się względne. Kołakowski 
spostrzega, że mimo braku dowodów zakładamy istnienie takich real
ności bezwarunkowych, jak byt czy prawda. Czynimy tak bowiem tyl
ko dzięki relatywizacji do niewarunkowej realności, wiążącej celowo 
zjawiska; rzeczywiście możemy przeżywać świat doświadczenia jako 
sensowny. Również podejmowane przez nas wysiłki poznawcze nabie
rają sensu o tyle, o ile odwołujemy się do realności bezwarunkowej - 
do prawdy.

Stale obecna w świecie empirii niepewność, która przejawia się za
równo w ostrożnym doborze środków i metod poznania, jak i w stra
chu przed formułowaniem ostatecznych sądów i twierdzeń na temat 
rzeczywistości, wskazuje na jeszcze jedną - zdaniem Kołakowskiego 
- niezwykle istotną cechę europejskiej kultury. A mianowicie, na silnie 
w niej zakorzenioną skłonność do samokrytyki. Według filozofa:

[...] ta umiejętność samokwestionowania, umiejętność wyzbycia się - na 
przekór silnemu oporowi, rzecz jasna - pewności siebie, samozadowole
nia, leży u źródeł Europy jako siły duchowej; zrodził się z niej wysiłek 
łamania własnego - „egocentrycznego” zamknięcia. Ta zdolność określiła 
naszą kulturę, zdefiniowała jej niepodważalną wartość. Ostatecznie można 
powiedzieć, że europejska identyczność kulturalna utwierdza się w odmo
wie przyjęcia jakiejkolwiek identyfikacji zakończonej, więc w niepewno
ści, niepokoju126.

W niekończącym się procesie identyfikacji kulturowej niezwykle 
istotną rolę odgrywa wspomniany powyżej wszechobecny ruch negacji. 
Specyfika naszej kultury, czyli europejska identyczność kulturalna, od
słania się bowiem przede wszystkim w wyniku nieustannej konfrontacji 
„z innym”, w konfrontacji ze zjawiskami, które pozostają poza zasię
giem oddziaływania naszej kultury. Postawa otwartości i zaciekawienia 
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wobec świata znamionująca kulturę Zachodu to zarazem swoista posta
wa antropologii, określanej przez Kołakowskiego - zresztą słusznie - 
mianem nauki europejskiej par excellence'.

[...] chociaż prawdą jest, że wszystkie nauki, przyrodnicze i humanistycz
ne, albo zrodziły się w łonie kultury europejskiej, albo w niej osiągnęły doj
rzałość [...], to jest wśród nich jedna, którą można nazwać nauką europejską 
par excellence, przez treść samą; jest to mianowicie antropologia, to znaczy 
praca, która zakłada zawieszenie własnych norm, osądów, nałogów mental
nych, moralnych i estetycznych, aby przeniknąć tak daleko, jak to możliwe, 
w pole widzenia innego i przyswoić sobie jego sposób percepcji127.

Ibidem, s. 16-17.

Zawieszenie własnych norm i osądów, o czym pisałam wcześniej, 
następuje wtedy, gdy antropolog, na przykład Malinowski, przyj
muje postawę insidera, a więc aktywnie uczestniczy w życiu bada
nej, obcej społeczności i przyswaja sobie jej sposób myślenia. Z kolei 
u Kołakowskiego, antropologa a rebours, zgłębiającego tajniki kultury 
własnej, zawieszenie zachodnich norm racjonalnych następuje w mo
mencie, gdy wciela się w rolę outsidera. Przyjmując pozaeuropejski 
punkt widzenia, dystansuje się tym samym do własnej kultury i samego 
siebie.

Uczestnictwo i dystansowanie się to bez wątpienia podstawowe 
składniki strategii poznawczej Kołakowskiego, który bada tajniki kul
tury własnej. W otwierającym Fausta prologu w teatrze Zapowiadacz 
sugeruje nam, byśmy zastosowali właśnie tę strategię odbiorczą dzie
ła. Kołakowski nie dość bowiem, że pokazuje nam w swym dramacie 
kulturę, w której wyrośliśmy, to jeszcze domaga się od nas, abyśmy 
„zawiesili” zachodnie normy oraz osądy i krytycznym okiem spojrzeli 
na współczesny wizerunek tejże kultury, na jej wadliwy model, który 
Faust uosabia. Niewątpliwie przyjęcie strategii uczestnictwa i dystan
sowania się do kultury przedstawionej w dramacie czyni z nas antro
pologów a rebours, którzy - niczym sam Kołakowski wolni zarówno 
od sentymentów, jak i uprzedzeń - przyglądając się własnej kulturze, 
czynią z niej przedmiot krytycznej refleksji.
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Ponowne obieranie cebuli

„Kimże jestem?” - to centralne pytanie, które stawia sobie Faust 
Kołakowskiego. O wysokiej randze i doniosłości tego pytania świadczy 
przede wszystkim fakt, że w znacznym stopniu wyznacza ono - a za
razem determinuje - zakres i charakter wysiłków poznawczych tytuło
wego bohatera. Faust Kołakowskiego nie żywi bynajmniej, jak przykła
dowo bohater Goethego, pragnienia poznania prawdy o naturze świata. 
Jego uwaga koncentruje się tylko i wyłącznie na nim samym. Stąd też 
w przeciwieństwie do Fausta Goethego bohater Kołakowskiego nie 
dąży do obcowania z rzeczywistością, wyklucza ją niejako z pola włas
nych zainteresowań. Pragnie raczej w sobie samym odnaleźć to, co 
stanowi o jego odrębności wobec otaczającego go świata; pragnie zgłę
bić istotę swego jestestwa, dotrzeć do jądra osobowości, obecność zaś 
i swoistość tej istoty ma niejako zaświadczyć o niepowtarzalnym, od
miennym wobec świata charakterze jego istnienia.

Silne poczucie odrębności czy też nieprzystawalności uczonego 
do rzeczywistości doświadczanej na co dzień wynika z jego na wskroś 
strukturalistycznego sposobu myślenia. Faust pojmuje bowiem swe wła
sne ego jako pozostające w ewidentnej opozycji wobec świata. Kiedy 
ustala opozycyjny stosunek między sobą a światem, oddziela tym sa
mym od siebie dwa porządki bytowania - porządek bytu osobowego 
i porządek bytowania na sposób rzeczy (domena świata), wyznacza nie
przekraczalną granicę między podmiotem (nim samym) a przedmiotem 
(świat) doświadczenia. Ustanawiając sztywną barierę między opozycja
mi, jakimi są ego i świat, uczony raz na zawsze odgradza od siebie rze
czywistość i własne ego, uniemożliwia im jakikolwiek „ruch ku sobie”. 
W ten sposób - zgodnie z tym, co głosi Kołakowski - tworzy statyczny 
model rzeczywistości, który w prawdziwym świecie empirii bynajmniej 
się nie sprawdza. Rzeczywistość empiryczna, w której żyje Faust, to 
bowiem struktura zdecydowanie żywa, ruchoma, dynamiczna; struktura 
składająca się z szeregu par opozycyjnych, których poszczególne czło
ny są ze sobą ewidentnie sprzężone. Zdaniem Kołakowskiego, struktura 
ta zawdzięcza swą dynamikę przede wszystkim wszechobecnemu ru
chowi myśli, ruchowi negacji, który bezustannie odsyła istotę ludzką, 
próbującą zdefiniować dany człon pary opozycyjnej (np. ego albo du
szę) do tego, czym ów człon nie jest (świat, ciało). Ów ruch myśli od 
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tego, co dane, do tego, co nieobecne, to także sposób, w jaki sam Faust 
- chcąc nie chcąc - postrzega i definiuje świat. Rzeczywistość nieza
przeczalnie układa mu się w szereg par opozycyjnych, których poszcze
gólne człony są ze sobą wyraźnie sprzężone. Dom i obłok, góra i plaża, 
czyli zestawienia, którymi operuje, obserwując świat, jednoznacznie 
ukazują strukturalny - odmienny od wyżej wymienionego, bo opar
ty na nieustannym ruchu negacji - rys jego myślenia o świecie. Górę 
(obłok, wzniesienie) Faust definiuje przez odniesienie jej do drugiego 
członu opozycji, jakim jest dół (dom, plaża). Również sam dół (dom, 
plaża), będący członem opozycji góra-dół, określa przez odniesienie go 
do drugiego członu opozycji, którym ów człon nie jest, a mianowicie do 
góry (obłok, wzniesienie). Oprócz pary przeciwstawnej góra-dół Faust 
wymienia jeszcze inne szeregi opozycji, świadczące o strukturalistycz- 
nym, opartym na ciągłym ruchu negacji charakterze jego myślenia:

Wzgórek płaski, górka stroma,
Woda słodka, woda słona,
Kościół-pałac, dom-ulica [...]. (s. 6)

Fakt, że sam Faust nie może wyzbyć się strukturalistycznego spo
sobu myślenia, swoistego ruchu myśli od tego, co dane, do tego, co 
nieobecne, znacznie utrudnia zrozumienie jego decyzji o odwróceniu 
się od świata, i by odpowiedzi na pytanie o niepowtarzalność i wyjąt
kowość własnego jestestwa uzyskać tylko i wyłącznie w sobie samym. 
Ego i świat w rzeczywistości empirycznej, doświadczalnej, w jedynej 
rzeczywistości dostępnej jego poznaniu, to bowiem niewątpliwie para 
sprzężona. Każdy człon tej pary znany jest tylko wtórnie w stosunku do 
sytuacji poznania bądź refleksji. Stąd też - jak twierdzi Kołakowski - 
w świecie empirii wszelkie pytania o genezę absolutną ego, o pierwot- 
ność jakichkolwiek jakości, składających się na samą istotę ludzkiego 
jestestwa, tracą rację bytu. Każdą bowiem jakość, która określa ego 
w tym świecie, znamy wyłącznie w uwikłaniu opozycyjnym. Faust jako 
człowiek, który rezygnuje ze świata i próbuje na własną rękę zgłębić ta
jemnicę niepowtarzalności własnego jestestwa, zwracając się wyłącznie 
ku sobie samemu, skazuje siebie niejako z góry na porażkę. Dzieje się 
tak dlatego, gdyż w rzeczywistości opanowanej przez nieustanny ruch 
negacji ego może wyłonić się tylko ze świata, którym nie jest.
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Kiedy Faust na własną rękę podejmuje próbę zbadania swego jeste
stwa, w rzeczy samej bardzo szybko uzmysławia sobie karkołomność 
tego przedsięwzięcia. Wyrzekając się świata, traci bowiem możliwość 
rozpoznania samego siebie za pośrednictwem umysłu; za pośrednic
twem swoistego ruchu myśli - negacji. Tym, co mu pozostaje, jest nic 
innego, jak tylko narzędzie poznania niepewne i zawodne, a mianowi
cie doświadczenie; doświadczenie samego siebie. W świecie zdomino
wanym przez żywioł empirii „wnętrze” Fausta, a więc miejsce, gdzie 
uczony dopatruje się obecności istoty swojego Jestestwa”, okazuje się 
czymś ulotnym, na wskroś nieuchwytnym:

A kiedy siebie badasz,
I pytasz: kimże jestem?
Rozpływasz się, rozpadasz,
Jak pył zmywany deszczem.

Bo kiedy siebie badasz,
To diabeł mówi szeptem,
Iż z tego ty się składasz,
Czegoś doświadczył przedtem, (s. 6)

Faust bardzo szybko przekonuje się o tym, że w świecie empirii 
„wnętrze” jego Jestestwa” pozostaje mu nieznane. Niczym kantowski 
Ding an sich wydaje mu się ono czymś niepoznawalnym, pozostaje bo
wiem niejako poza zasięgiem doświadczenia. Za każdym razem, kiedy 
Faust próbuje zajrzeć w głąb samego siebie, jego wnętrze rozpływa się 
i rozpada, okazuje się czymś nieuchwytnym i zarazem nieskrystalizo- 
wanym. Co więcej, im częściej uczony dokonuje introspekcji, tym bar
dziej ulega podszeptom diabła. Niemożność zgłębienia tajemnicy wła
snego „wnętrza”, równoznaczna z utratą szansy na dotarcie do istoty 
Jestestwa”, sprawia, że powoli - choć niechętnie - uczony skłania się 
ku temu, by samego siebie zgodnie z sugestią czarta postrzegać wyłącz
nie jako sumę przeszłych doświadczeń. Stąd już niedaleka droga do za
negowania różnicy między podmiotem a przedmiotem doświadczenia; 
do unieważnienia naszkicowanego przez Fausta grubą kreską podziału 
między świadomością a zewnętrznym światem.

Świadectwem tego, że uczony rzeczywiście dopuszcza do siebie 
myśl o przekreśleniu różnicy między własnym wnętrzem a zewnętrz
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nym światem; między podmiotem, który coraz bardziej wydaje mu się 
abstraktem lub sztucznym konstruktem przydawanym do doświadcze
nia, a samym przedmiotem doświadczenia, jest bez wątpienia przywoła
na przez niego maksyma Avenariusa, przedstawiciela nurtu filozoficzne
go o nazwie empiriokrytycyzm128. Faust powtarza, choć bez większego 
przekonania, sławną formułę filozofa głoszącą, że „nie ma wcale wnę
trza”. Avenarius, którego cytuje uczony, sformułował w XIX wieku 
ideę doświadczenia oczyszczonego z wszelkich dodatkowych składni
ków niebędących tym, co w doświadczeniu faktycznie dane. Za jeden 
z owych składników filozof uznał podmiot. Pojmował go bowiem jedy
nie jako pozadoświadczalny konstrukt, przydawany poniekąd dla wy
gody myślowej do treści doświadczenia. Avenarius traktował poznanie 
jako fakt biologiczny, związany z obecnością ośrodkowego układu ner
wowego jako szczególnej części ciała. Wszelki akt poznawczy uważał 
za czynność zmierzającą do przywrócenia organizmowi równowagi, za
burzonej przez działanie bodźców otoczenia. Uznanie poznania za fakt 
biologiczny to ewidentnie pierwszy krok, jaki uczynił Avenarius w celu 
zniesienia dualizmu świata fizycznego i psychicznego na rzecz jednoli
cie pojętego doświadczenia. Drugim krokiem była krytyka introjekcji, 
pojętej jako wkładanie obrazów rzeczy w domniemane „wnętrze” psy
chiczne. Avenarius z zaciętością akcentował bezzasadność podejmowa
nej przez filozofów próby skonstruowania świadomości jako „wnętrza” 
w przeciwstawieniu do „zewnętrznej” cielesności. Wyobrażenie o tym, 
że w samym doświadczeniu potrafimy odróżnić rzecz od obrazu tejże 
rzeczy w umyśle, uznał za błędne z istoty swojej, gdyż nie zawiera się 
ono w naturalnym pojęciu świata. Zawiłą myśl Avenariusa wykłada 
Kołakowski następująco:

128 Zob. R. Avenarius, Ludzkie pojęcie świata, tłum. A., A. W i e g ne
ro w i e, Warszawa 1969.

W naturalnym pojęciu świata dzielimy wprawdzie zasoby doświadczenia 
na taką część, która „do mnie” należy (ciało, myśli, uczucia) oraz taką, co 
się składa z rzeczy otaczających. Nie jest to wszakże rozróżnienie dwóch 
„substancji” ani „zewnętrznej” i „wewnętrznej” rzeczywistości czy też 
paralelnych szeregów zachodzących w różnych co do natury światach. 
Rzeczy i myśli powstająjako rezultaty oddziaływania centralnego układu 
nerwowego i otoczenia. Między mną a otoczeniem zachodzi pewna stała i 
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nieuchronna korelacja, [...] [zasadnicza koordynacja - przyp. A.D.] Jest to 
wszakże koordynacja w obrębie tej samej rzeczywistości doświadczenia. 
W koordynacji tej ,ja” jest członem ośrodkowym, a otoczenie - jego prze- 
ciwczłonem. W akcie poznawczym wyróżniamy zawsze te dwa składniki, 
każdemu konkretnemu ,ja” odpowiada określony przeciwczłon i odwrot
nie. Inni ludzie w doświadczeniu przedstawiają mi się jako istoty do mnie 
podobne, to znaczy, że łączę z ich zachowaniem pewien sens inny aniżeli 
czysto mechaniczny, innymi słowy, traktuję ich jako ośrodkowe człony ko
ordynacji zasadniczej, której przeciwczłonem może być to samo, co wystę
puje jako przeciwczłon w „mojej” koordynacji, ale mogę do niego i ja sam 
należeć129.

129 L. K o ł a k o w s k i, Pozytywizm epoki modernizmu, [w:] idem, Filozofia po
zytywistyczna, Warszawa 2003 s. 114-115.

Zgodnie z myślą Avenariusa, wyłożoną przez Kołakowskiego w Fi
lozofii pozytywistycznej, pojęcie koordynacji zasadniczej, które zakłada 
taką samą korelację, zachodzącą zarówno między jednym człowiekiem 
(X) a otoczeniem, jak i między otoczeniem a drugim człowiekiem (Y), 
uprawnia do następującego stwierdzenia. Kiedy na przykład (Y) mówi, 
że widzi kamień to - powiada Kołakowski - ze względu na ten sam 
co w przypadku (X) związek koordynacji zachodzący między nim a ka
mieniem słowa jego znaczą tyle samo, co słowa wypowiedziane przez 
(X). Introjekcja natomiast przeobraża ów widziany kamień w zespół 
wrażeń umiejscowionych w mózgu, które następnie w wyniku projekcji 
na zewnątrz ujmowane są jako wrażenia w (X). W ten sposób introjek
cja wkłada przedmiot niejako w (X) jako „rzecz widzianą”, czyni z niej 
coś „w nim”, a więc redukuje składnik otoczenia do składnika myśle
nia. Konsekwencje tej redukcji są następujące:

[...] introjekcja jawnie wykracza poza to, do czego doświadczenie daje 
prawo, mianowicie interpretuje inaczej sens zachowań innego człowieka 
aniżeli sens moich własnych zachowań, każę przypuszczać, że składniki 
otoczenia są obrazami „w nas”, że więc dla innego człowieka ów kamień 
nie jest widziany w tym samym sensie, co dla mnie, ale jest obrazem, któ
ry „w nim” się znajduje. Całe to „bytowanie wewnętrzne” i cały podział 
jednolitego świata na zewnętrzny i wewnętrzny, na podmiot i przedmiot 
- wszystko to stanowi sztuczny produkt introjekcji i nie ma żadnej podsta
wy w doświadczeniu. Wszelki dualizm czy też paralelizm psychofizyczny 
okazują się tym samym nieuprawnione. Nie ma żadnego „wnętrza” i nie 
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ma potrzeby umieszczania „postrzeżeń w człowieku”, doświadczamy rze
czy, a nie „wewnętrznych obrazów”130.

130 Ibidem, s. 115-116.

Eliminacja introjekcji, zniesienie podziału na świat zewnętrzny 
i wewnętrzny, na podmiot i przedmiot bynajmniej nie prowadzi u Ave- 
nariusa do zniesienia różnicy między ,ja” doznającym a niedoznający- 
mi składnikami otoczenia. „Ja” pojęte jako składnik doświadczenia to 
pewien zbiór myśli i rzeczy, który poddany działaniu bodźca powięk
sza się, w przeciwieństwie do innego składnika, który nie powiększa się 
w tej samej sytuacji, nie może więc uchodzić za człon ośrodkowy za
sadniczej koordynacji, której ów bodziec jest przeciwczłonem.

Faust, określający siebie jako sumę przeszłych doświadczeń, wy
raźnie odnosi się do pojęcia ,ja” doznającego Avenariusa, pojętego jako 
zbiór rzeczy i myśli, który w kontakcie z otoczeniem się powiększa. 
Uczony, zadając sobie pytanie, z czego ów zbiór może się składać, wy
mienia wiele różnych, niepoddanych selekcji i niejednokrotnie sprzecz
nych ze sobą rzeczy, zjawisk i zmysłowych doznań. Wystarczy spojrzeć 
na listę przeczytanych lektur, które wymienia, by przekonać się, jak 
niejednorodną stanowią one materię. Obok Koranu występują Przygody 
Guliwera, Don Kichotowi towarzyszy Machiavelli. Wspominany przez 
uczonego krajobraz to również pejzaż zróżnicowany. Rozpada się na 
szereg antynomii, z których wystarczy choćby wymienić cytowane już 
wcześniej domy i obłoki, góry i plaże. Lista elementów tworzących 
sumę przeszłych doświadczeń Fausta ciągnie się w nieskończoność. 
Widnieją na niej posłyszane przypadkowo głosy, czytane gazety, spek
takle, rozmowy, konferencje. Najbardziej jednak uderzającym i przycią
gającym uwagę składnikiem listy okazuje się „milion śmierci różnych 
osób i trzy miliardy cudzych losów”:

Cezara, Mieszka i Ludwika
I znajomego hydraulika [...]
Giotta, Newtona, Bacha, Gaussa,
A także znajomego krawca [...]. (s. 7)

Usytuowanie obok siebie losów takich postaci, jak chociażby Cezar 
i hydraulik, Newton i znajomy krawiec, świadczy o głęboko powątpie
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wającym a nawet ironicznym stosunku Fausta do tez Avenariusa. Skoro 
bowiem zgodnie z zapewnieniami filozofa nie ma „wnętrza”, a relacja 
każdego człowieka z otoczeniem jest taka sama, to w istocie zarówno 
między Cezarem i hydraulikiem, jak między Newtonem a znajomym 
krawcem można postawić znak równości. Wszyscy bowiem okazują się 
po prostu niczym innym jak tylko ośrodkowymi członami zasadniczej 
koordynacji. Jeśli jednak dokładnie wgłębimy się w teorię Avenariusa 
i skonfrontujemy ją z naszym potocznym sposobem myślenia, to wkrót
ce okaże się, że prawdziwym podłożem ujawnionego przed momen
tem ironicznego nastawienia Fausta do tez filozofa jest zgoła co inne
go. Rozróżnienie świadomości i rzeczy, uznanie unieważnionego przez 
Avenariusa aktu percepcji i przedmiotu percepcji za coś pierwotnego 
wobec tego aktu to bowiem warunek wszelkiego myślenia, również - 
jak się do tej pory przekonaliśmy - warunek myślenia samego Fausta. 
Bez niego - zdaniem Kołakowskiego - uczony nie potrafiłby już na sa
mym początku ustalić opozycyjnego stosunku między sobą a światem, 
wyodrębnić samego siebie jako realności odmiennej od otaczającej go 
rzeczywistości. Odróżnienie świadomości i rzeczy wyprzedza sytuację 
percepcyjną. Odróżnienie to,

choć nielegalne ze względu na rygor doświadczenia, nie może być usunięte 
z potocznej i naukowej pracy myślowej. Jest ono potrzebne, nie mogę bo
wiem bez jego pomocy siebie samego zrozumieć sytuacyjnie jako umiesz
czonego wśród rzeczy całkowicie ode mnie różnych; nie potrafię więc 
siebie nazwać jako różnego od świata, czyli nie potrafię zdać sprawy z nie
odpartego poczucia autoidentyfikacji”1.

Odróżnienie świadomości i rzeczy, które w świecie empirii wydaje 
się nieuzasadnione i bezpodstawne, staje się możliwe dzięki odniesieniu 
bytu do „istnienia” w sensie niewarunkowym, stanowi zatem efekt pra
cy mitotwórczej. Mityczna kategoria istnienia bezwzględnego, to zna
czy nieuwarunkowanego świadomością podmiotu, choć według Marioli 
Flis

deformuje i fałszuje percepcję świata, stanowi nieusuwalną przesłankę 
tejże percepcji właśnie. Nieobecność owej kategorii nie daje się wyobra
zić; oznaczałaby bowiem czystą negatywność epistemologiczną i tym sa- * 

131 L. K o ł a k o w s k i, Obecność mitu..., s. 34-35.
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mym paraliż wszelkiej pracy poznawczej, bez której niemożliwa jest żadna 
kultura132.

132 M. F 1 i s, op. cit., s. 50.

Tym, co poniekąd umożliwia Faustowi zanegowanie głoszonej 
przez Avenariusa tezy o zniesieniu różnicy między psychiką i fizyczno- 
ścią, okazuje się doświadczenie bólu. Kiedy uczony dochodzi krzywdy 
swego , ja” - jak sam stwierdza - „łapie je jak cień”. Faust, odczuwając 
ból, posiada bowiem nieodparte wrażenie swoistego rozdwojenia same
go siebie. Jego własna fizyczność, jego ciało, staje się dla niego nagle 
czymś obcym, obojętnym, nieprzyjaznym; staje się czymś, nad czym 
nie potrafi zapanować. Tym, wobec czego ciało niejako się usamodziel
nia, w przeciwieństwie do czego Faust odczuwa je jako obce, zdaje się 
nic innego, jak tylko wnętrze jego jestestwa, jego , ja” pojmowane jako 
coś, co ciałem nie jest. „Ja”, które uczony „łapie jak cień”, to istota, 
którą ze względu na jej bezcielesność, ulotność najogólniej można okre
ślić mianem ducha. W tym momencie widać wyraźnie, jak myśl nega
tywna, którą Faust przez odrzucenie świata i skupienie się wyłącznie 
na badaniu samego siebie próbował wyeliminować z refleksji nad wła
snym .jestestwem”, podczas doświadczania bólu determinuje charak
ter tejże refleksji. Ciało i duch jako wnętrze faustycznego Jestestwa” 
niezaprzeczalnie zdają się uczonemu opozycjami, jednakże ruch nega
cji, cechujący jego sposób myślenia, nieustannie odsyła ciało i , ja” ku 
sobie. Uczony, doświadczając fizycznego cierpienia, szybko zauważa, 
że gdyby był czymś całkowicie innym niż ciało, ból nie miałby do nie
go dostępu. Z drugiej jednak strony, gdyby jego Jestestwo” było iden
tyczne z ciałem, to - zgodnie z tym, co głosi Kołakowski w Obecności 
mitu - ból również nie miałby do niego dostępu. Uczony nie mógłby 
bowiem doświadczać własnego ciała jako zewnętrznego zła i żywić 
poczucia bezradności wobec jego nieoswojonych, wrogich energi. Ów 
tok wywodu upoważnia Fausta do stwierdzenia, że jego wnętrze - Ja” 
pojęte jako duch - w doświadczeniu fizycznego cierpienia odsłania się 
wyłącznie jako element pary sprzężonej, którego drugi człon stanowi 
ciało. Z tej też przyczyny uczony ostatecznie stwierdza, że do wnętrza, 
do Ja” pierwotnego wobec sytuacji refleksji, zrodzonej podczas do
świadczenia bólu, nigdy nie sposób dotrzeć. Niezaprzeczalnie bowiem 
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pojawa się ono wyłącznie jako element pary sprzężonej. Stąd też uczo
ny czuje, jak jego jestestwo nieuchronnie rozpada się na dwie odrębne 
sfery: sferę fizyczności, cielesności i sferę psychiki, czyli ducha.

Owo poczucie rozpadu jestestwa na wnętrze, czyli ducha, i ciało 
sprawia, że świat, z którym Faust nie chciał mieć nic wspólnego i który 
ostatecznie odrzucił, powraca do niego niczym bumerang. Fizyczność 
ciała to bowiem nic innego, jak tylko domena świata, cecha konstytu
tywna rzeczywistości. Kiedy Faust w doświadczeniu bólu łapie swoje 
,Ja”, odnosząc je do tego, czym ono nie jest, a mianowicie do ciała, to 
pośrednio - chcąc nie chcąc - odnosi swe ,Ja” również do samego świa
ta. To, w jaki sposób Faust odczuwa własne ciało, jest o tyle istotne, że 
zarazem ukazuje nam, jak uczony do tej pory odczuwał swą obecność 
w świecie. Tłumaczy zarówno jego niechęć do świata, jak i jego odwró
cenie się od rzeczywistości.

W doświadczeniu bólu rozdwojenie, jakiego doznaje Faust, swo
istego rodzaju poczucie obcości i zobojętnienia ciała w stosunku do 
niego samego, to zarazem namacalny przejaw obojętności świata wo
bec jego jestestwa; obojętności, której uczony doświadczał wielokrot
nie. Świat, tak jak ciało naznaczone cierpieniem, zawsze zdawał mu 
się czymś obcym, czymś względem niego obojętnym. Z uwagi na jego 
nieprzewidywalność nie mógł bowiem nad nim w żaden sposób zapa
nować. Stąd też powodem odwrócenia się Fausta od rzeczywistości był 
najprawdopodobniej fakt, że za każdym razem, kiedy starał się lepiej 
poznać świat, kiedy pragnął się z nim niejako spoufalić, świat zamy
kał się w sobie, nie dopuszczał go do siebie, wręcz go odtrącał. Uczony 
z pewnością czuł, że nie potrafi wpłynąć na bieg świata i - co ważniej
sze - zdawał sobie sprawę również z tego, że świat tego wcale od nie
go nie oczekuje. Wiedział bowiem, że człowiek to byt ze wszech miar 
dla świata obojętny. Z człowiekiem czy bez niego świat będzie przecież 
trwał dalej.

Wrażenie obcości, nieprzystawalności, jakie do tej pory Faust od
czuwał w kontakcie ze światem, to niewątpliwie konsekwencja roz
dwojenia jego jestestwa na ciało i świadomość; konsekwencja podziału, 
który uwidacznia się chociażby w momencie, kiedy Faust doznaje bólu. 
Kiedy uczony stwierdza, że nie może uznać siebie za tożsamego z cia
łem, nie tylko zdaje relację z faktycznego stanu rzeczy. Jego stwierdze
nie oznacza również to, że uważa się za człowieka, który wie, że wie, to 
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znaczy, ma świadomość bycia świadomością. Posiadanie przez Fausta 
świadomości własnego bycia w świecie, a więc bycie tym, kto wie, że 
wie, iż jako człowiek w tymże świecie się znajduje, oznacza ewident
ne wyjście poza bycie w świecie fizycznym. Wyjście to - co podkreśla 
Kołakowski w Obecności mitu - jest równoznaczne z nieodwracalną 
utratą należnego umiejscowienia jego Jestestwa” w naturze; z utratą 
umiejscowienia, jakie z racji swojej fizyczności, z faktu posiadania cia
ła człowiek zdaje się posiadać.

Ze względu na fakt, że Faust posiada świadomość własnego bycia 
w świecie, nigdy nie mogło być mowy o całkowitym zespoleniu się 
jego Jestestwa” ze światem. Uczony wiedział o tym, i z tej też przyczy
ny tym dotkliwiej odczuwał swą obcość i nieprzystawalność do świata. 
Aby zneutralizować owo bolesne uczucie, Faust porzucił myśl o podej
mowaniu jakichkolwiek prób nawiązania bardziej zażyłego kontaktu ze 
światem, nie starał się na siłę przekonywać go do siebie. Był bowiem 
pewny, że wszelkie próby zbliżenia się do świata z góry skazane są na 
niepowodzenie. Zamiast tego odwrócił się od świata i tym samym po
niekąd odpłacił mu pięknym za nadobne. Kiedy bowiem odrzucił świat, 
zademonstrował zarazem temu światu, któremu dotąd był obojętny, 
własne wobec niego zobojętnienie.

Kiedy Faust doświadcza bólu, bardzo szybko przekonuje się, że 
jego próba odrzucenia świata, próba ucieczki od niego na zawsze jed
nak się nie powiodła. Świat, którego domeną jest fizyczność, wdziera 
się bowiem brutalnie pod postacią cielesności w jego Jestestwo”. Co 
więcej, w momencie, gdy uczony odczuwa ból, poniekąd uzmysławia 
sobie, że to właśnie cielesność, którą do tej pory pogardzał, w pewien 
sposób umożliwia mu uchwycenie własnego Ja”. Tylko bowiem przez 
odniesienie się do cielesności uczony potrafi rozpoznać swoje wnętrze, 
które w doświadczeniu bólu ukazuje mu się jako coś, co ciałem nie jest. 
Faust, zwracając się wyłącznie ku samemu sobie, a nie ku światu, aż 
do momentu, w którym doznaje fizycznego cierpienia, żywi nieodpar
tą nadzieję, że przez badanie swego wnętrza zdoła dotrzeć do ukrytej 
w tymże wnętrzu istoty swego Jestestwa”. Wierzy zatem w to, że do
trze do Ja” samego w sobie, że jego istota objawi mu się w czystej, 
niezapośredniczonej i nieskalanej postaci. Jednakże doświadczenie 
bólu ostatecznie przekonuje go o tym, że badanie własnego wnętrza, 
wnętrza, w którym dopatruje się obecności istoty swego jestestwa, by
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najmniej nie odsłania przed nim oblicza tejże istoty. Wręcz przeciw
nie, badanie to zaciemnia jej obraz, bowiem samo wnętrze wydaje się 
uczonemu jedynie czymś na wskroś niesprecyzowanym. Postrzega je 
wyłącznie w kategoriach czegoś, co nie jest ciałem. W świecie empirii 
zdominowanym przez żywioł doświadczenia wnętrze jestestwa odsłania 
się uczonemu tylko i wyłącznie jako składnik sprzężonej pary opozycji, 
której drugim członem jest ciało, jego własna cielesność. Nieodparte 
wrażenie rozpadu jestestwa na dwie odrębne sfery, sferę fizyczno- 
ści i sferę psychiczności, sferę ciała i ducha sprawia, że Faust doznaje 
przykrego uczucia konsternacji. Nie potrafi bowiem jednoznacznie od
powiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest.

W pewnym momencie skłania się nawet ku temu, by za dominan
tę swego jestestwa - jak Wagner - uznać cielesność. Faust przyznaje 
bowiem, że istota jego jestestwa, istota, którą mógłby uznać za twar
dy ośrodek swej osobowości, pozostaje mu tak naprawdę nieznana. 
Uczucie rozpadu jestestwa na dwie odrębne sfery a także niemożność 
sprecyzowania tego, czym tak naprawdę jest istota faustycznego jeste
stwa, sprawiają, że Faust dopuszcza do siebie myśl o popełnieniu samo
bójstwa. Do tragedii na szczęście jednak nie dochodzi. Kiedy bowiem 
następnego dnia uczony ma dogodną okazję, by sięgnąć po truciznę bądź 
sztylet, w jego pokoju pojawia się niespodziewany gość. Tym, kto składa 
Faustowi wizytę i zapobiega jego śmierci, okazuje się sam diabeł.

Kiedy Mefisto zjawia się u uczonego, od razu, bez zbędnych wstę
pów przechodzi do sedna rzeczy. Przyznaje, że zna jego bolączki i pro
ponuje mu zawarcie obustronnie korzystnego kontraktu. W momencie, 
gdy Faust oznajmia, że chciałby od niego otrzymać siebie, w zamian 
zaś odda mu resztę znienawidzonego świata, diabeł stwierdza, że ta pro
pozycja jest „nieco pyszna” i niedorzeczna. Uczony nie może bowiem 
w żaden sposób wykazać, że ma na własność ową resztę świata, którą 
mu tak chętnie oferuje. Fakt ów to jednak nie jedyny powód, dla które
go Mefisto ostatecznie proponuje uczonemu odwrotną transakcję:

Żałosny głupcze! Ta twoja apteka,
Gdzie myśl w śmierdzących oparach ci grzęźnie,
W piasek zmieniła ci mózg i wnętrzności.
Chcesz siebie znaleźć i odrzucić resztę,
Choć życie w chmurach i jałowe posty 
Wydrenowały ci czaszkę i serce.
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Za coś, co masz już, płacisz cudzym mieniem;
Ja proponuję odwrotną transakcję:
Świat weźmiesz sobie, płacąc owym cieniem,
Co z ciebie został, a tę chudą rację
Też zaczniesz spłacać dopiero w momencie,
Gdy świat i tak już służyć ci nie będzie. 
Masz więc zarazem świat i jego piękna, 
I siebie - jeśli zechcesz - jako premię, (s. 8)

Diabeł proponuje Faustowi odwrotną transakcję, bowiem dotych
czasowe postępowanie uczonego, jego odwrócenie się od fizycznego 
świata, udręczenie ciała wcale mu nie zapewniło wiedzy o sobie sa
mym, a doprowadziło do wyjałowienia mózgu i serca, wyraźnie zatem 
ugodziło także w psychiczną sferę jego jestestwa. Diabeł skłania się 
ku temu, by całe zamieszanie związane z poszukiwaniem siebie, z nie
ustannie ponawianymi przez uczonego próbami dotarcia do istoty wła
snego Ja”, do twardego ośrodka własnej osobowości uznać za zgoła 
bezsensowne. Żywi bowiem głębokie przekonanie, że coś takiego, jak 
istota faustycznego jestestwa, po prostu nie istnieje. Poszukiwanie przez 
uczonego istoty samego siebie po to, by ostatecznie odnaleźć siebie, by 
odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest, zdaniem czarta prowa
dzi w ślepy zaułek. Faust nie musi wcale siebie szukać, bowiem ma sie
bie już z racji samego posiadania jestestwa, a nie z racji posiadania isto
ty tegoż jestestwa, jakiegoś trwałego ośrodka osobowości, którego tak 
naprawdę nie ma. Diabeł oferuje uczonemu świat, gdyż ma nadzieję, że 
w kontakcie z nim Faust wyraźniej niż do tej pory uświadomi sobie ist
nienie swego ciała i jego potrzeb. Nareszcie dostrzeże, że poza cielesną 
sferą jego jestestwa tak naprawdę nie ma niczego, co stanowiłoby wy
czerpującą odpowiedź na pytanie, kim Faust tak naprawdę jest. Dając 
uczonemu świat, diabeł nie robi tego jednak bezinteresownie. Wyraźnie 
bowiem zaznacza, że przyjdzie moment, kiedy Faust odda mu ów cień, 
jaki pozostał z jego jestestwa umęczonego Jałowymi postami”.

Po głębokim namyśle Faust przystaje na warunki Mefistofelesa 
i podpisuje sporządzony przez niego kontrakt. Czyni tak, ponieważ 
w ten sposób poniekąd odsuwa od siebie widmo nieuchronnie zbliża
jącej się śmierci. Faust ma przed sobą zaledwie resztkę życia. Z całą 
pewnością wie, że posiada zbyt mało czasu, by odpowiedzieć sobie 
na pytanie, kim tak naprawdę jest. Kiedy podpisuje kontrakt, Mefisto 
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zwraca mu utraconą młodość, obdarowuje go zatem czasem, którego 
Faust tak bardzo potrzebuje. Jednakże sam lęk przed śmiercią mimo od
zyskanej młodości nie go opuszcza. Diabeł w żaden sposób nie potrafi 
pomóc uczonemu pozbyć się owego lęku, zaznacza bowiem dobitnie, 
że „ta sprawa” nie jest z tego świata, którym rządzi. Jako doraźny śro
dek uśmierzający obawę przed śmiercią Mefisto oferuje mu codzienną 
dawkę morfiny, która - jak zapewnia - będzie utrzymywała go w stanie 
nieustannej euforii.

Laudacje cesarza Fausta to pierwsza scena obrazująca pozorny 
zgoła rozmach, z jakim Faust wkracza w świat. Scena ta zyskuje ewi
dentnie groteskowy charakter dzięki formie, w jakiej poddani prezentu
ją dotychczasowe osiągnięcia swego cesarza. Oczywiście władcą, wiel
bionym przez tłum, okazuje się sam Faust, który w podejrzanie krótkim 
czasie zdołał sięgnąć po cesarskie insygnia władzy. Zgromadzeni przed 
pałacem poddani gorliwie, z niezwykłą powagą i niemalże pompatycz
nie recytują listę jego niezliczonych teorii, odkryć i wynalazków, wśród 
których niejednokrotnie pojawiają się pomysły tak absurdalne, jak na 
przykład ubezpieczenia:

[...] Od powietrza i głodu
I od ognia i wojny, i chorób,
Od wschodu i od zachodu
Od życia i od śmierci i od fałszywych pozorów, (s. 10)

Lista dokonań uczonego, jaką w podniosłym stylu recytują poddani, 
jest nie tylko absurdalna, ale również ewidentnie fałszywa. Pojawiają 
się na niej bowiem osiągnięcia bezprawnie przypisane Faustowi, jak 
chociażby twierdzenie Godła czy też promienie Roentgena. Powód, 
dla którego Kołakowski na liście dokonań uczonego umieścił wyłącz
nie nieprawdziwe i absurdalne odkrycia, zdaje się poniekąd oczywisty. 
Sporządzony przez niego spis osiągnięć Fausta to bowiem nic innego, 
jak tylko odwzorowanie listy wymyślonych zasług króla Berengera, 
głównego bohatera dramatu Ionesco Król umiera, czyli ceremonie'21.

133 Zob. E. I o n c s c o, Król umiera, czyli ceremonie, tłum. A. T a r n, [w:] idem, 
Kubuś, czyli uległość, Morderca nie do wynajęcia, Nosorożec, Król umiera, czyli 
ceremonie, Szaleństwo we dwoje, Kraków 2004.
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U Ionesco listę rzekomych dokonań Bérengera recytuje Strażnik 
królewskiego pałacu, uczestniczący w ceremonii przygotowującej 
króla na śmierć. Strażnik, jak poddani w Fauście wymienia niejed
nokrotnie absurdalne osiągnięcia swego władcy, a także przypisuje 
mu fałszywe zasługi. Posuwa się nawet do stwierdzenia, że król napi
sał Iliadę i Odyseję, a także parę komedii i tragedii pod pseudonimem 
Shakespeare. Tym, co poniekąd tłumaczy jego zachowanie, jest biogra
fia Bérengera i sposób, w jaki król do momentu, w którym stanął oko 
w oko ze śmiercią, postrzegał swoje istnienie134. Bérenger nigdy nie 
dopuszczał do siebie myśli o końcu swego istnienia, wierzył, że będzie 
żył wiecznie. W momencie jednak, kiedy uświadamia sobie nieuchron
ność końca własnego jestestwa, ogarnia go przerażenie, nie potrafi 
pogodzić się z myślą, że raz na zawsze zniknie ze świata. Czepia się 
jeszcze myśli, że coś po sobie zostawi, że pozostanie po nim to, cze
go dokonał. Ostatecznie stwierdza nawet, że człowiek ,jest obecny tyl
ko w przeszłości”, ukazuje się zatem tylko w tym, co zrobił dla świata. 
Tajemnicą poliszynela jednakże jest fakt, że Bérenger tak naprawdę ni
czego w swym życiu nie dokonał, niczego nie wymyślił, niczego nie 
skonstruował. Jedyną rzeczą, jaką de facto zrobił, było doprowadzenie 
własnego królestwa do ruiny. Stąd też Strażnik zarówno ze względu na 
wymogi ceremoniału, jak i chęć osłodzenia królowi ostatnich chwil ży
cia, przedstawia mu listę wymyślonych na poczekaniu dokonań i osią
gnięć, świadczących niejako o tym, że świat będzie o władcy pamiętać, 
że coś po sobie w tymże świecie pozostawi. Finał dramatu nie pozwala 
jednak czytelnikowi na żadne złudzenie. Po tym, jak stopniowo znika 
najbliższe otoczenie Bérengera - drzwi, okna, ściany sali tronowej - 
również sam król i jego tron rozpływają się we mgle. Na scenie widać 
już jedynie szarą poświatę.

134 Zob. M. S u g i e r a, Ionesco: podróże na scenie theatrum mentis, [w:] e a d e m, 
Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim XX wieku, Kraków 2002.

Fakt, że umierający Bérenger nie pozostawił po sobie na świe
cie niczego, co zapewniałoby mu przetrwanie w pamięci potomnych, 
to ewidentnie konsekwencja jego naiwnej wiary we własną nieśmier
telność. Gdyby zdawał sobie sprawę z czasowości swego jestestwa, 
z pewnością zrobiłby dla świata coś, co nie pozwoliłoby temuż światu 
zbyt szybko o nim zapomnieć. W przeciwieństwie do Bérengera, Faust 
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Kołakowskiego ma świadomość zbliżającego się nieuchronnie końca 
swego istnienia, niezwykle boleśnie odczuwa lęk przed śmiercią, któ
ry jedynie doraźnie uśmierza diabelska morfina. Stąd też niezmiernie 
dziwi fakt, że w celu zneutralizowania owego lęku nie podejmuje - jak 
chociażby Faust Goethego - żadnej próby zmiany świata, nie dąży do 
odciśnięcia na rzeczywistości swego trwałego śladu. Zamiast działać, 
uczony przyjmuje pasywną postawę względem świata. Jej namacalne - 
jak w przypadku Berengera - świadectwo to sporządzona przez podda
nych na poczekaniu lista jego rzekomych dokonań.

Zadziwiająca na pierwszy rzut oka bierność, jaką Faust mimo bo
leśnie odczuwanego lęku przed śmiercią przejawia w kontakcie z rze
czywistością, ma jednak swoje głębokie uzasadnienie. Stanowi ona 
bowiem jawną oznakę tego, że w momencie, kiedy uczony wkroczył 
w świat, jak gdyby na przekór diabłu nie porzucił zamiaru szukania 
odpowiedzi na pytanie o to, kim jest wyłącznie w sobie samym. Faust 
Kołakowskiego pozostaje nieczuły na uroki świata, jakie odsłania przed 
nim Mefisto. Bynajmniej nie dąży do zatracenia się w rzeczywistości. 
Wręcz przeciwnie, nadal pragnie odnaleźć w sobie samym coś, co po
zwoli mu uznać własne jestestwo za niepowtarzalne, odrębne wobec 
otaczającego go, znienawidzonego świata. Faust Kołakowskiego zosta- 
je cesarzem wyłącznie dlatego, że nie każdy może nim być; nie każdy 
potrafi zajść aż tak wysoko. Ma zatem pewność, iż samo sięgnięcie po 
cesarskie insygnia władzy zaświadczy poniekąd o wyjątkowym charak
terze jego osobowości. Wiadomo jednakże, że uczony nie zaszedłby aż 
tak daleko, gdyby nie pomógł mu w tym sam diabeł. Wyłącznie bowiem 
diabelskie krętactwa i oszustwa, a nie własne zasługi Fausta, utorowały 
mu drogę do władzy. Faust uświadamia sobie tę smutną prawdę w mo
mencie, kiedy przysłuchuje się odgłosom wiwatującego na jego cześć 
tłumu, zgromadzonego przed cesarskim pałacem. Dopiero wtedy widzi 
wyraźnie, że sława, która zapewniła mu poklask i miłość poddanych, to 
ewidentnie sława fałszywa:

Siedzę w nieswojej skórze. [...]
Chcę uwierzyć, że jestem najprawdziwszym sprawcą
Tych wszystkich wynalazków, (s. 12)

Diabeł próbuje ukoić nerwy Fausta, zapewniając, że prawda nie 
wyjdzie na jaw. Nie ma powodów do niepokoju, gdyż ludzie i tak nicze
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go nie sprawdzą. Argument ten jednakże w żaden sposób nie uspokaja 
uczonego:

Ja wiem, to dość. A mnie są zasługi potrzebne
Własne, nie darowane, najprawdziwsze, pewne,
Z mojej pracy, (s. 12)

Wydawać by się mogło, że zaledwie mały kroczek dzieli Fausta 
od przyjęcia aktywnej postawy wobec świata; od podjęcia decyzji, by 
w działaniu przekonać się, kim tak naprawdę jest. Nic bardziej myl
nego. Kiedy bowiem Mefisto proponuje, by Faust sam wynalazł bądź 
wymędrkował coś, co zaświadczy o niepowtarzalnym charakterze 
jego osobowości, uczonego natychmiast ogarnia potworne zmęczenie. 
Ostatecznie prosi więc diabła, by sam podsunął mu jakiś nowy pomysł, 
umożliwiający mu poznanie samego siebie. Przebiegły czart tylko na to 
czeka i skwapliwie wykorzystuje nadarzającą się okazję, by ponownie 
dopiec Faustowi. Z wyczuwalną w głosie satysfakcją poleca mu udać 
się do burdelu, tam bowiem z pewnością zostanie mu przywrócony za
rys jego rozmytej osobowości. Piekielnie - a jakże inaczej - ironiczna 
wypowiedź diabła to jawna oznaka tego, że czart nadal nie uznaje ist
nienia jądra faustycznej osobowości. Faust nie posiada żadnych specy
ficznych cech, które najpierw popchnęłyby go do działania, następnie 
zaś nadały temuż działaniu jakiś określony sens, wyznaczyły mu jaki
kolwiek kierunek. Jego aktywność ogranicza się tylko do wiecznej ga
daniny o tym, że pragnie czegoś dokonać, by wreszcie stać się kimś nie
powtarzalnym, sławnym. W rzeczywistości jednak nie dość, że niczego 
nie robi, to jeszcze kompletnie nie wie, czym ewentualnie chciałby się 
zająć. Tym, co w przeciwieństwie do jądra osobowości Faust faktycz
nie posiada, jest jedynie ciało - forma, która nie skrywa w sobie żad
nych głębszych treści. Poza ciałem Faust nie ma żadnych specyficznych 
właściwości, które pozwoliłyby mu odpowiedzieć na pytanie, kim tak 
naprawdę jest. Jakimkolwiek bowiem mianem by siebie określił, ce
sarzem czy też kochankiem a nawet uczonym, rezultat jego zabiegów 
zawsze będzie ten sam. Prędzej czy później okaże się, że przybiera je
dynie kostium bądź maskę, która staje się znakiem wyłącznie samej sie
bie. Do niczego bowiem poza sobą samą nie odsyła i niczego poza sobą 
nie określa.
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Faust nie do końca podziela zdanie czarta. Będąc cesarzem, ow
szem, wyraźnie czuje, że siedzi w nie swojej skórze. Ma jednakże na
dzieję, że pod tą skórą coś się kryje, że w momencie, kiedy ją zrzuci, 
zdoła dotrzeć do samego siebie. Z tej też przyczyny ostatecznie zdoby
wa się na odwagę, zdejmuje cesarski płaszcz - podarunek diabła - i po
stanawia samotnie ruszyć w świat. Mefisto na odchodnym nie skąpi mu 
zgryźliwych uwag. Twierdzi bowiem, że za każdym razem będzie tak 
samo: Faust, zakładając coraz to nowe maski i kostiumy zawsze, tak jak 
w cesarskim płaszczu, będzie czuł się nieswojo i prędzej czy później 
pozbędzie się ich w nadziei, że nareszcie odsłoni się przed nim jądro 
jego osobowości. Jednakże w momencie, kiedy je porzuci, tak jak zro
bił to chociażby z szatą cesarza, istota jego faustycznego jestestwa wca
le mu się nie ukaże. Pod maskami niczego bowiem nie ma:

Zrzucisz płaszcz cesarski,
A pod nim coraz to nowe będziesz zrywał maski:
Fraczek mieszczański, potem togę uczonego,
Wreszcie skórę kochanka, co nie przyjdzie lekko;
A wszystko to w nadziei, że gdy się dobierzesz
Do tej ostatniej skóry i ostatnią zedrzesz,
To na dnie się odsłoni Faust co się zowie,
Faust bez przymiotnika, jedyny sam w sobie,
Widzialny osobiście i nie relatywnie.
A tam - nic, pusto, (s. 14)

Słuchając Mefista, nie sposób pozbyć się wrażenia, że słowa, ja
kie padają z jego ust, brzmią dziwnie znajomo. W istocie zdają się bo
wiem echem wypowiedzi sformułowanej już ponad sto czterdzieści 
lat temu przez jednego z Ibsenowskich bohaterów - Peera Gynta. Peer 
Gynt uczynił ten sam krok, na jaki zdobył się Faust Kołakowskiego. 
Samotnie ruszył w świat z nadzieją, że zdoła w ten sposób odnaleźć 
siebie, że dotrze do „gyntowskiego ja” w czystej, nieskalanej postaci. 
Podczas swej wędrówki parał się różnymi zajęciami, pełnił rozmaite 
funkcje. Handlował niewolnikami, wcielił się w rolę proroka, a nawet 
zdołał sięgnąć po cesarski diadem. Po niezliczonych przygodach sędzi
wy Gynt, podczas wędrówki po lesie, natknął się na rosnącą w gąszczu 
dziką cebulę. Ponieważ był głodny, wziął jedną do ręki i zaczął ją obie
rać, wyobrażając sobie przy tym, że cebula to on sam:
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Teraz obłupię cię, mój drogi Peerze,
Choćbyś się bronił nie wiem jak i wrzeszczał. [...]
Ta łupka z wierzchu to biedny rozbitek,
Do potrzaskanej uczepiony łodzi.
Druga - pasażer, gadający głupio, 
Bardzo podobny mi do Peera Gynta.
Następna znowu - poszukiwacz złota,
Sok już wypłynął z niej, jeśli go miała.
Ta twarda skóra to chyba myśliwy
1 łowca futer z Zatoki Hudsońskiej. [...]
W tej tkwi na pewno Peer - badacz historii,
A w tej soczystej, świeżej - prorok wielki. [...]
Następna skórka, łagodnie zwinięta,
To jest bogaty armator, król życia.
Tę, jakby chorą, z czarnymi prążkami,
Można by uznać za Peera - handlarza
Murzynów biednych i księży.
Odrywa kilka listków na raz.
A cóż to?
Same łupiny? - Zdarłem ich już tyle
1 nigdy chyba nie dotrę do jądra.
Rozbiera całą cebulę.
Więc miałem słuszność! Do samego wnętrza
Nic prócz łupinek, coraz cieńszych, mniejszych135.

135 H. I b s e n, Peer Gynt, tłum. Z. Krawczykowski, Wrocław 1967, s. 253- 
-254.

Kiedy porównamy wypowiedź Peera Gynta z wcześniejszym wy
wodem Mefista Kołakowskiego, bardzo szybko okaże się, że obaj boha
terowie mówią dokładnie o tym samym. Łupiny, z których Peer obiera 
cebulę - samego siebie - znaczą tyle, co maski i kostiumy, kulturowe 
wzorce zachowań, które Faust - zdaniem Mefista - prędzej czy później 
porzuci w nadziei, że w końcu odsłoni się przed nim jądro jego osobo
wości. Jednakże zabiegi uczonego - jak zapewnia diabeł - z pewnością 
okażą się chybione. Jego osobowość to bowiem ewidentnie struktu
ra Gyntowskiej cebuli; struktura pozbawiona jądra, jakiegoś twardego 
ośrodka. Kiedy Faust zedrze z niej ostatnią łupinę - zniknie, a jego 
oczom ukaże się jedynie pustka.
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Peer Gynt w przeciwieństwie do diabła oczywiście nie traktował 
swego wywodu zbyt serio. W żadnej mierze nie docierało bowiem do 
niego, że przyrównawszy siebie - ot tak, dla żartu - do cebuli, w isto
cie dokonał trafnej charakterystyki swej osobowości; osobowości po
zbawionej twardego ośrodka - samego jądra. W dramacie Ibsena Peer 
Gynt do końca swych dni nie zdaje sobie sprawy z tego, że pod maska
mi, jakie przybiera, niczego nie ma. Przez cały czas łudzi się, że postę
puje zgodnie z dewizą „bądź zawsze sobą”, wędrując zaś po świecie, 
kształtuje, umacnia i wzbogaca swe „gyntowskie ja”. Stąd też, kiedy 
w piątym akcie dramatu napotyka na swej drodze Odlewacza Guzików, 
ogarnia go niezmierne zdziwienie, a zarazem lekki niepokój. Odlewacz 
Guzików, wysłannik Stwórcy, określanego w utworze mianem Mistrza, 
zajmuje się duszami ludzi, którzy nie zasłużyli ani na niebo, ani na pie
kło. Interesują go zatem istoty ludzkie, nieodznaczające się wielkimi 
cnotami ani też zbytnio niegrzeszące, innymi słowy, po prostu ludzie 
nijacy. Wykonawca wyroków Mistrza chce przetopić Peera, gdyż spo
rządzony odlew jego jestestwa okazał się wadliwy:

Miałeś być wprawdzie błyszczącym guzikiem
Przy kamizeli świata, lecz wyszedłeś
Z tygla bez ucha. (s. 265)

Odlewacz Guzików pragnie wrzucić Peera Gynta do swego tygla, 
bowiem ów zupełnie nie wykorzystał darów Mistrza, nigdy nie rozwi
nął wrodzonych zdolności, de facto nigdy nie był sobą. Choć przyjął 
za dewizę swej egzystencji hasło „bądź zawsze sobą”, wcale się do niej 
nie stosował. Wręcz przeciwnie, jego postępowanie niemalże w całości 
stanowiło przeciwieństwo tejże dewizy136. Kiedy Peer u początku swej 
wędrówki trafił na zamek w Dowrze, błędnie zinterpretował formułę 
życiową trolli „poprzestań na sobie” i uznał ją za odpowiednik własnej 
dewizy egzystencjalnej. Uczynił z niej zatem poniekąd formułę własne
go życia. Na tym jednakże bynajmniej nie kończy się lista gyntowskich 
zapożyczeń. W momencie, gdy zaszedł mu drogę Wielki Krzywy, mó
wiący o sobie z dumą .jestem sobą”, Peer przejął także jego dewizę ży
ciową, zawierającą się zaledwie w dwóch słowach: „obejdź, wymiń”. 

136 Zob. O. Dobijank a-W i t c z a k o w a, Wstęp, [w:] H. I b s e n, Peer Gynt..., 
s. XLVIII-LI.
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Skutki tych zapożyczeń okazały się zatrważające. Peer nie nawiązy
wał żadnych głębszych kontaktów z ludźmi. Jeśli już zdarzyło mu się 
do kogoś, choćby do Solwejgi, zbliżyć, to prędzej czy później oddalał 
się w myśl zasady „poprzestań na sobie”. Ze światem Peer Gynt by
najmniej nie toczył zaciętych bojów, jak ognia unikał zdecydowanego 
działania. Za każdym razem, kiedy coś mu nie odpowiadało i nie to
czyło się po jego myśli, gdy zmuszony był zająć określone stanowisko 
i powziąć jakąś konkretną decyzję, jak na zawołanie przypominał sobie 
formułę Wielkiego Krzywego „obejdź, wymiń”. Po prostu wycofywał 
się, zdejmował przybrane maski bądź stroje i błyskawicznie nakładał 
następne, zrzucając w ten sposób z siebie brzemię odpowiedzialności. 
Można śmiało powiedzieć, że cały dramat Ibsena w istocie składa się 
z wydarzeń będących jednym i tym samym: ucieczką Peera w poszuki
waniu kolejnego miejsca, gdzie będzie mógł działać bez najmniejszych 
konsekwencji137. W tak pojętą strukturę całości finał dramatu wkom
ponowuje się wręcz wyśmienicie. Kiedy bowiem Odlewacz Guzików 
oznajmia, że gotów jest spełnić swoją groźbę i przetopić Peera, by po
służył przynajmniej jako surowiec na nowy odlew, Peer ponownie - 
a jakże inaczej - ucieka. Tym razem widzimy go skulonego na kolanach 
oddanej mu bez reszty Solwejgi, kobiety, którą niegdyś opuścił i która 
w tejże chwili niczym Małgorzata z Fausta Goethego ocala go od nie
malże pewnej zguby.

137 Por. M. S u g i er a, Obieranie cebuli, [w:] e a d e m, Upiory i inne powroty. Pa- 
mięć-historia-dramat, Kraków 2006.

Cytowana powyżej wypowiedź Mefistofelesa, zamykająca scenę 
Niepokoje Fausta w dramacie Kołakowskiego, niewątpliwie świad
czy o tym, że diabeł wróży uczonemu taki sam los, jaki spotkał Peera 
Gynta. Według niego Faust, podobnie jak Peer Gynt, posiada oso
bowość o strukturze pozbawionej jądra. Stąd też, kiedy zacznie z sie
bie zrzucać maski i kostiumy, które zapewne przybierze w momencie 
zetknięcia się ze światem, bardzo szybko okaże się, że niczego pod 
nimi nie ma. Rzeczywiście, jeśli popatrzymy na dalsze losy Fausta, 
to w istocie słowa, jakie padają z ust Mefista, okażą się prorocze. Nie 
ulega bowiem wątpliwości, że uczony, wkraczając w świat, zachowuje 
się niemalże tak samo jak Peer Gynt. Cechuje go identyczne niezdecy
dowanie i niechęć do podejmowania jakichkolwiek śmiałych działań.
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Kiedy poznaje Małgorzatę, istotę oddaną mu bez reszty, bynajmniej nie 
dąży do umocnienia łączącej ich relacji, nie składa żadnych deklaracji. 
Ponownie, jak wtedy gdy zasiadł na cesarskim tronie, planuje porzu
cić przybraną przez siebie maskę, maskę kochanka, ponieważ czuje się 
w niej nieswojo:

[...] w końcu od ciebie ucieknę,
Bo źle mi się żyje w kłamstwie, a jeszcze gorzej bez kłamstw.
I gdzieś tam wrócę, gdzie Faust wygląda bardzo pięknie,
Do pałacyków nad morzem i kolorowych miast.

I cóż po sobie pozostawię?
Może wyborną fotografię,
I może nawet list.
I co zabiorę? Smugę łaski
Od Małgorzatki, bez Małgorzatki,
I więcej na pewno nic. (s. 15-16)

Faust nie stawia czoła wyzwaniu, jakim jest miłość. Opuszczając 
Małgorzatę, z ulgą zrzuca z siebie brzemię odpowiedzialności za dalszy 
los swej kochanki. Kiedy od niej ucieka, na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że powoduje nim to samo pragnienie, jakie żywił Peer Gynt. A mia
nowicie, pragnienie odnalezienia takiego miejsca, w którym będzie 
mógł działać bez najmniejszych konsekwencji. W końcu uczony liczy 
przecież na to, że ostatecznie smuga łaski, dar Małgorzatki, zadziała 
podobnie jak miłość Solwejgi do Peera Gynta: niezależnie od tego, jak 
postąpi - ona uchroni go od zguby. Problem jednakże tkwi w tym, że 
Faust Kołakowskiego - w przeciwieństwie do Peera Gynta praktycznie 
w ogóle nie przejawia jakiegokolwiek chęci działania, przez cały czas 
pozostaje pasywny względem otaczającej go rzeczywistości. Stąd też 
miejscem, do którego ewidentnie dąży, miejscem, gdzie bez najmniej
szych konsekwencji będzie mógł poszukiwać odpowiedzi na pytanie, 
kim jest, nadal zdaje się nie świat, lecz - on sam. Symbolem jestestwa, 
w którym uczony z powrotem pragnie się zanurzyć, okazuje się fotogra
fia, statyczny obraz, „na którym Faust wygląda bardzo pięknie”, ponie
waż się nie porusza, w żaden sposób nie działa. Nie skłania się zatem 
ani w kierunku dobra, ani - co niezmiernie istotne - w kierunku zła. 
Jeśli faktycznie uznamy fotografię za obraz faustycznej osobowości, 
to w rzeczy samej Faust okaże się człowiekiem nijakim, pozbawionym 
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jakichkolwiek specyficznych właściwości; człowiekiem przyjmującym 
wobec otaczającej go rzeczywistości postawę neutralną138. Tezę tę po
twierdzają bez wątpienia ostatnie słowa, jakie w dramacie wypowiada 
pod jego adresem Mefisto: „Precz, ciemny durniu z plasteliny!” (s. 22).

138 Osobowość uczonego z powodzeniem można przyrównać nie tylko do statyczne
go obrazu - fotografii, ale również do zatartej kliszy, o jakiej mówi Chudy w Peerze 
Gyncie Ibsena. Każda fotografia posiada swój pozytyw - obraz wiemy, prawdziwy 
oraz negatyw - obraz, na którym widnieją jedynie same cienie. Negatyw ma to do 
siebie, że barwy jasne ukazują się na nim zawsze jako barwy ciemne, z kolei zaś 
ciemne barwy przedstawiają się na nim jako jasne. Podczas wywoływania zdjęcia 
obraz negatywny przeistacza się w obraz pozytywny, to znaczy w taki, na którym 
to, co do tej pory było jasne, staje się ciemne, to zaś z kolei, co ukazywało się jako 
ciemne, posiada jasną barwę. Jeśli fotografię uznamy za duszę, biel - za symbol 
dobra, a czerń potraktujemy jako symbol zła, to oczywistym stanie się fakt, że los 
człowieka, który zszedł na złą drogę, nie jest z góry przesądzony. Człowiek ten po
siada bowiem szansę, by zmienić obraz swej duszy z negatywnego na pozytywny ze 
względu na drzemiący w nim potencjał czynienia dobra; potencjał równie silny, co 
wykorzystany przez niego potencjał czynienia zła. W gorszym o wiele od grzeszni
ka położeniu znajduje się człowiek „letni”, który nie odznacza się ani wyjątkowymi 
cnotami, ani też zbytnio nie skłania się w kierunku zła, innymi słowy, człowiek ni
jaki. Jego osobowość to zatarta klisza, na której biel zlewa się z czernią. W momen
cie, kiedy uzyskamy z tejże kliszy negatyw, oczom naszym ukaże się obraz szary, 
nijaki. Z takiego negatywu nie da się wywołać zdjęcia; nie sposób otrzymać zeń ko
herentnego, spójnego obrazu osoby o wyraźnie zaznaczonych konturach. Los istoty, 
której osobowość przypomina zatartą kliszę, nie jest godny pozazdroszczenia. Przez 
swą nijakość skazuje ona bowiem siebie na wieczyste zawieszenie między niebem 
a piekłem, bezpowrotnie traci szansę na zbawienie.

Diabeł ewidentnie szydzi z Fausta. Widać to chociażby w momen
cie, kiedy przypomnimy sobie słowa, jakie u Ibsena pod adresem Peera 
Gynta wypowiada Odlewacz Guzików. Ten ostatni, choć przyznaje, że 
odlew „gyntowskiego ja” okazał się wadliwy, to wierzy przecież w to, 
że może on posłużyć jako materiał na nowy, doskonalszy odlew. Jego 
tworzywo stanowi bowiem solidny, niepodatny na odkształcenia suro
wiec - ołów. Na tle wypowiedzi Odlewacza Guzików ,ja” Fausta pre
zentuje się niemalże żałośnie. Budulcem jego osobowości okazuje się 
nie tyle solidnie uformowana, skrystalizowana materia, lecz bezkształt
na masa - plastelina, którą można w dowolny sposób ugniatać.

Mefisto, nie szczędzący uczonemu szyderczych słów i kąśliwych 
uwag, ponownie ukazuje się nam w jedenastej odsłonie dramatu, w któ
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rej Faust po raz kolejny zdaje się na pomysłowość czarta, gdyż podjęta 
przez niego na własną rękę próba dotarcia do samego siebie, zwieńczo
na ucieczką od Małgorzaty, ewidentnie nie powiodła się. Oczywiście, 
Mefisto również tym razem skwapliwie oferuje mu swą pomoc i za
biera go na koktajl w górach u znanego poety. Spotkanie towarzyskie, 
w jakim uczony uczestniczy, to parodystyczne odbicie Nocy Walpurgii 
Goethego. Wśród poetów i filozofów, którzy nieudolnie próbują nadać 
swym absurdalnym dywagacjom chociażby odrobinę metafizycznego 
powabu, Faust czuje się nieswojo i znowu pragnie uciec, a dokładniej 
rzecz ujmując, powrócić do porzuconej onegdaj Małgorzatki. Jednakże 
tym razem życzenie Fausta okazuje się nieziszczalne. Diabeł uznał bo
wiem dziewczynę za pierwszą spłatę jego zadłużeń i odebrał mu ją na 
zawsze. Kiedy Faust się o tym dowiaduje, wpada w szał i natychmiast 
zrywa z czartem umowę. Uważa bowiem, że odbierając mu Małgorzatę, 
Mefisto ewidentnie pogwałcił zasady kontraktu. Co więcej, nie wy
wiązał się również ze swoich zobowiązań, bo przecież uczony nadal 
kompletnie nie wie, kim jest. Diabeł, owszem, przystaje na zerwanie 
umowy, jednocześnie jednak zapowiada, że to jeszcze nie koniec gry. 
Prędzej czy później dopadnie Fausta, by doprowadzić rozpoczętą grę do 
końca.

U Kołakowskiego ewidentnie brakuje jednoznacznego zakończe
nia dramatu; brakuje ostatecznego rozstrzygnięcia losu Fausta. I bez 
wątpienia ma to swoje uzasadnienie. Uczony, który w końcu okazał 
się człowiekiem pasywnym, „letnim”, nijakim, pozbawionym jakich
kolwiek właściwości, nie zasłużył sobie bowiem ani na piekło, ani na 
niebo. Ostatecznie nie może zatem zostać ani potępiony, ani zbawiony. 
Stąd też kiedy Mefisto zjawia się u Boga, z którym do tej pory prowa
dził grę o duszę uczonego, obaj zgodnie ogłaszają remis. Wynik toczo
nej przez nich batalii z pewnością wyglądałby inaczej, gdyby Faust 
rzeczywiście był sobą, gdyby zwrócił się ku światu i wypełnił swe po
wołanie, którym niewątpliwie już od czasów Marlowe’a, szczególnie 
zaś od momentu powstania Fausta Goethego zdaje się nic innego, jak 
tylko działanie, wieczne dążenie do pełnego rozwoju indywidualnych 
możliwości. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie „kimże jestem”, to 
znaczy poznać samego siebie jako istotę powołaną do działania, Faust 
Kołakowskiego musiał spełnić tylko jeden warunek. Musiał zwrócić się 
ku światu, nawiązać z nim bardziej zażyły kontakt, zanurzyć się w rze
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czywistości. Oczywiście, Faust przez cały czas postępował dokładnie 
na odwrót i fakt ów ostatecznie zadecydował o klęsce jego wysiłków 
poznawczych. Jeszcze przed podpisaniem paktu z diabłem odwrócił się 
od świata, czego jawną oznaką było wyrzeczenie się przez niego wła
snego ciała, negacja fizyczności, będącej domeną świata. Po tym, jak 
uczony wyeliminował z refleksji nad sobą samym sferę cielesną, roz
począł mozolną wędrówkę w głąb samego siebie w nadziei, że w ten 
sposób zdoła odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest. Wierzył 
zatem, że w trakcie tej podróży istota jego jestestwa, twardy ośrodek 
osobowości, jak gdyby w wyniku działania jakiejś magicznej siły nagle 
ukaże mu się w całej okazałości. Wędrówka Fausta nie przyniosła jed
nak oczekiwanego rezultatu. Ku rozpaczy uczonego duch - istota jego 
jestestwa, ,ja” samo w sobie - niczym kantowski Ding an sich okazał 
się bowiem niepoznawalny, uczony nie miał do niego żadnego dostępu.

Fakt, że podróż Fausta w głąb samego siebie nie przyniosła mu 
wiedzy na temat własnego ,ja” ducha, nie jest czymś specjalnie zaska
kującym. W rzeczywistości empirycznej, w której żyje uczony, nie spo
sób bowiem odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest duch, inaczej niż 
tylko przez skierowanie swej myśli ku temu, czym on nie jest, a mia
nowicie ku cielesnej sferze jestestwa. W świecie empirii duch zawsze 
okazuje się wyłącznie członem sprzężonej pary opozycyjnej, której dru
gim członem jest ciało. Relacja, jaka zachodzi między duchem i ciałem, 
przypomina tę, w jakiej pozostają względem siebie ego i świat. Duch, 
podobnie jak ego, jest czymś na wskroś moim, czymś, co odróżnia mnie 
od pozostałych bytów, gdyż jest tylko we mnie, jest mną. Ciało z kolei 
to coś wobec mnie, wobec mojego ducha zewnętrznego - tak samo jak 
świat wobec ego. Ponieważ w rzeczywistości empirycznej duch i ciało, 
tak samo jak ego i świat, to para sprzężona, to każda jakość, która po
niekąd określa ducha w tymże świecie, znana jest wyłącznie w uwikła
niu opozycyjnym. Stąd też zarówno całkowite wyeliminowanie przez 
Fausta z refleksji nad samym sobą sfery cielesnej, jak i deprecjację cia
ła, negację fizyczności, będącej domeną świata, można bez wątpienia 
uznać za posunięcia wysoce niefortunne. Niefortunne dlatego, że ewi
dentnie uniemożliwiły uczonemu zgłębienie tajemnicy własnego ,ja” 
pojętego jako duch-wnętrze. Świadczy o tym niezbicie puenta, jaką 
pod koniec dramatu Kołakowskiego wygłaszają Pan i Mefisto. Kiedy 
bowiem spoglądają wstecz i analizują nieudaną próbę dotarcia Fausta 
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do samego siebie, obaj zgodnie konkludują: „Kiedy się duch bezsilny 
chwieje, / Trzeba go wesprzeć silnym ciałem” (s. 22).

W świecie zdominowanym przez żywioł empirii ciało, którym 
Faust pogardzał, w przeciwieństwie do niepoznawalnego „wnętrza” je
stestwa było czymś namacalnym, faktycznie dostępnym jego poznaniu. 
Kiedy uczony wyeliminował z refleksji nad sobą samym sferę cielesną, 
popełnił zasadniczy błąd, gdyż w rzeczywistości empirycznej, opano
wanej przez nieustanny ruch negacji, to właśnie ciało, zewnętrzna po
włoka jego jestestwa jako człon pary opozycyjnej ciało-duch dawało 
mu szansę na zgłębienie tajemnicy własnego wnętrza - własnego ,ja”. 
W świecie empirii Faust mógł rozpoznać swe wnętrze tylko i wyłącznie 
przez odniesienie go do tego, czym ono nie jest, a mianowicie do ciała. 
Uczony, owszem, przekonał się o tym chociażby w momencie, kiedy 
doświadczał bólu. Wtedy bowiem, doznając swego ciała jako czegoś 
obcego wyłącznie dzięki ruchowi myśli negatywnej, ruchowi myśli od 
tego, co dane, do tego, co nieobecne, był w stanie ustalić, w stosunku 
do czego jego własne ciało wydaje mu się obce. Tym sposobem, jak 
cień łapał swe ,ja” - „wnętrze”. Fakt ów jednakże w żadnym stopniu 
nie pociągnął za sobą zasadniczej zmiany jego nastawienia do własnej 
cielesności. Kiedy bowiem później uczony wkroczył w świat, nadal od
mawiał uznania ciała za integralny, równorzędny wobec ducha składnik 
swego jestestwa. Równorzędny chociażby dlatego, że w doświadczeniu 
bólu to właśnie on de facto umożliwiał mu pochwycenie swego ,ja”. 
W momencie, gdy Faust wkroczył w świat, bynajmniej nie uczynił ciała 
przedmiotem swej refleksji. Zamiast skierować się ku cielesnej sferze 
własnego jestestwa, nadal się od niej odwracał, pozostawał głuchy na 
potrzeby swego ciała.

Fakt, że uczony odwrócił się od swego ciała, bez wątpienia za
decydował o tym, że jego wejście w świat po podpisaniu kontraktu 
z Mefistofelesem okazało się pozorne. Ciało, którego Faust się wy- 
rzekł, jako coś zewnętrznego wobec jego ,ja”, stanowiło bowiem je
dyny pomost między nim samym a zewnętrznym światem. Tylko ono 
umożliwiało mu swoiście pojęty „ruch na zewnątrz samego siebie”, 
warunkowało jego zwrot w kierunku rzeczywistości, w stronę aktyw
nego życia. Aby przekonać się o słuszności tego stwierdzenia, wystar
czy przypomnieć sobie chociażby kulisy wkroczenia w świat Fausta 
Goethego. W istocie bowiem wejście niemieckiego Fausta w świat od
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bywało się nie inaczej, jak tylko za pośrednictwem zmysłów i ciała, tj. 
tej sfery jego jestestwa, dla której kontakt ze światem, aktywne obco
wanie z rzeczywistością, zanurzenie się w niej było koniecznym warun
kiem zaspokojenia żądzy i doznania rozkoszy. Ów faustyczny zwrot ku 
rzeczywistości z początku objawiający się w działaniu, którego celem 
była rozkosz i użycie, w drugiej części dzieła Goethego przekształcił 
się w ruch zmierzający ku zmianie samego świata, ku zawładnięciu nim 
i poskromieniu drzemiących w nim sił natury. Warto jednakże podkre
ślić, że wkroczenie Fausta na drogę czynu i tworzenia w drugiej części 
dzieła Goethego byłoby zgoła niemożliwe, gdyby uczony już na samym 
początku wyrzekł się swego ciała. To bowiem za jego pośrednictwem 
wszedł w kontakt ze światem, to ono sprawiło, że porzucił kontempla
cyjne życie w murach swej pracowni i ostatecznie skłonił się ku życiu 
aktywnemu, którego domena to działanie, ruch skierowany nie ku so
bie, lecz ku zewnętrznej wobec ego rzeczywistości.

W przeciwieństwie do Fausta Goethego bohater Kołakowskiego 
już na samym początku dramatu ewidentnie wyrzekł się swego ciała. 
Tym samym uczony spalił za sobą jedyny most łączący go ze świa
tem; most, który prowadził go do rozpoznania samego siebie jako istoty 
powołanej do działania. To bowiem właśnie ciało uznawane od niepa
miętnych czasów za siedlisko grzechu, a nie gloryfikowany przez Faus
ta Kołakowskiego duch, sytuuje się ze względu na wpisane w nie zło 
po stronie życia aktywnego. Zło przypisane cielesnej sferze jestestwa 
może się bowiem ujawnić wyłącznie na drodze działania, stanowi tegoż 
działania rezultat. Ten, kto jak Faust Kołakowskiego zamyka się w so
bie, kto prowadzi wyłącznie życie kontemplacyjne, nigdy nie zbłądzi. 
Wyrządzenie zła, popełnienie grzechu następuje bowiem nie inaczej, jak 
tylko w wyniku ruchu, jest jawną oznaką wkroczenia człowieka na dro
gę występku. Jeśli przypomnimy sobie ideę Goethego głoszącą, że zło 
przypisane od wieków cielesnej sferze jestestwa to siła, która zmusza 
człowieka do aktywności i warunkuje jego działanie, wówczas w rze
czy samej bierność Fausta wobec otaczającego go świata wyda się nam 
konsekwencją jego negatywnego nastawienia wobec ciała, swoistego 
odwrócenia się od niego. Rozpatrując kwestię pasywności uczonego 
od tej strony, trzeba jednak koniecznie zachować niebywałą ostrożność. 
Goetheańskie pojmowanie zła, wpisujące się w koncepcję działania wei
marskiego poety, zdaje się bowiem Kołakowskiemu ewidentnie obce.
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Goethe, jak pamiętamy, pojmował zło na sposób dialektyczny. 
W oparciu o prawo całości, o silne przekonanie o niepodważalnym do
bru wszechświata twierdził, że zło warunkujące działanie człowieka, 
uniemożliwiające mu zapadnięcie w bezwzględny spokój ostatecznie 
może dialektycznie (na drodze zderzenia antynomii i wyższego po
godzenia sprzeczności) przekształcić się w dobro. Takie pojmowanie 
zła, które w imię prawa całości faktycznie likwiduje jego ontologiczną 
odrębność, Kołakowski poddał ostrej krytyce między innymi w eseju 
o wymownym tytule Czy diabeł może być zbawiony.

[...] jeśli wszystko ostatecznie ma być usprawiedliwione, wszystko obda
rzone sensem w ostatecznym zbawieniu, to nie tylko historii minionej wy
stawia się świadectwo niewinności, ale również historii współczesnej, a hi
storia współczesna to to, co każdy z nas tu i teraz czyni. Okazuje się zatem, 
że z koniecznością będziemy uwolnieni od winy na Sądzie Ostatecznym, 
już to dlatego, że motywy nasze były czcigodne, już to, że byliśmy nie
świadomymi agentami opatrznościowej mądrości. Nadzieja na całkowite 
wykorzenienie zła w przyszłości wystawia teraźniejszości uniewinniający 
wyrok139 140.

139 L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań..., s. 215- 
-216.
140 Zob. J. A. K ł o c z o w s k i, op. cii., s. 116-118.

Kołakowski w zacytowanym powyżej fragmencie eseju opowiada 
się przeciwko dialektycznemu pojmowania zła, bowiem bez wątpienia 
to właśnie ono nadało bezwzględny charakter faustycznym dążeniom 
w XX wieku, dążeniom świadomie uwalniającym się od moralnych zo
bowiązań. W dalszej części eseju filozof poniekąd ujawnia, że koncep
cja zła, którą w przeciwieństwie do wyżej wymienionej uznaje i akcep
tuje, to koncepcja św. Augustyna1'10. Augustyńska teoria prywacyjnego 
charakteru zła dostarcza bowiem zbawiennej formuły, która zachowuje 
jednocześnie zasadniczą dobroć bytu oraz obraz Boga jako jedynego 
stwórcy. Przecząc temu, by zło miało fundament ontologiczny, formuła 
ta - co niezmiernie istotne - nie przeczy jego realności. Uznaje bowiem 
istnienie woli diabelskiej zorientowanej ku złu.

W polskim Fauście już sama obecność diabła świadczy o tym, że 
Kołakowski rzeczywiście uznaje zło za realną, trwałą część świata, taką 
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część, której nie da się ze świata całkowicie wykorzenić. Mefisto, uosa
biający w jego dramacie zło, to postać tak samo realna jak Bóg, to nie
malże równorzędny partner Stwórcy. Jednak relacja czarta z Bogiem, 
choć obaj uchodzą za godnych siebie rywali w walce o duszę Fausta, 
zdaje się wyraźnie odmienna od tej, w jakiej pozostawali względem 
siebie Bóg i diabeł u Goethego, brakuje jej bowiem tamtej poufałości. 
Kołakowski wyraźnie rysuje dystans między Stwórcą i Mefistem, czego 
jawną oznaką jest przyjęcie przez obu protagonistów dramatu oficjalnej 
formuły zwracania się do siebie świadczącej również o tym, że nawza
jem siebie szanują, akceptują i uznają swoją odrębność.

Sposób, w jaki Kołakowski kształtuje w swym dramacie rela
cję między Bogiem i diabłem, wskazuje na to, że filozof odrzuca 
Goetheańską koncepcję uniwersalnego pojednania dobra i zła, stanow
czo sprzeciwia się dialektycznemu pojmowaniu tej siły, którą w jego 
utworze uosabia Mefisto. Pojmowane przez Goethego dialektycznie 
zło, warunkujące aktywność niemieckiego Fausta, nie może zatem 
stanowić warunku działania polskiego uczonego. Skoro bowiem - jak 
mniemał Goethe - ostatecznie przekształca się ono w dobro, to naj
bardziej niecne posunięcia uczonego, jak gdyby na przekór samemu 
Kołakowskiemu, zostałyby z góry usprawiedliwione, polski Faust nie 
ponosiłby za nie żadnej odpowiedzialności. Stąd też odwrócenie się 
polskiego uczonego od własnego ciała, siedliska zła warunkującego 
aktywność Fausta Goethego, należy odczytywać jako krok uniemożli
wiający mu działanie zgodnie z wykładnią, jaką proponuje nam czart 
i Pan. Kiedy bowiem diabeł i Pan mówią o konieczności wsparcia 
bezsilnego ducha silnym ciałem, to mają po prostu na myśli skierowa
nie się Fausta w odwrotnym niż do tej pory kierunku, mianowicie nie 
w stronę „wnętrza” ducha, przynależącego do sfery życia kontempla
cyjnego, lecz w stronę ciała, które od niepamiętnych czasów sytuuje się 
po stronie życia aktywnego. U Kołakowskiego bowiem to właśnie sam 
zwrot Fausta w kierunku cielesnej sfery jestestwa, a nie zło, stanowią
ce domenę tejże sfery, miało umożliwić uczonemu prawdziwe wejście 
w świat, wkroczenie na drogę czynu, rozpoznanie samego siebie jako 
istoty działającej. Samo zło, uznawane przez Goethego za siłę, warun
kującą aktywność człowieka, w polskim Fauście zdaje się niczym in
nym, jak tylko rezultatem wkroczenia człowieka w świat, rezultatem 
konkretnego działania. U Kołakowskiego człowiek, wkraczając w świat 
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- jak bohater Powrotu Odysa Wyspiańskiego - światu daje kształt 
przez własne czyny. Sam zaś kształt, jaki nadaje rzeczywistości, for
ma pojęta jako akt, z istoty swojej - co dobrze ilustruje chociażby Ślub 
Gombrowicza - jest już winą (złem), swoiście pojętym aktem przemo
cy141. W Fauście Kołakowskiego działanie rozumiane jako forma kon
stytuująca ,ja” człowieka jest właśnie winą i niczym poza tym. Stąd też 
w żaden sposób nie można go usprawiedliwić, człowiek zawsze ponosi 
odpowiedzialność za popełnione czyny. Oczywiście, sytuacja taka nie 
ma miejsca u Goethego. Tam pojęcie czynu zakłada bowiem współist
nienie dobra i zła, przy czym to ostatnie, pojęte jako warunek działania, 
ostatecznie dialektycznie przekształca się w dobro. Z tej też przyczyny 
każdy, nawet najbardziej haniebny czyn człowieka u weimarskiego poe
ty zdaje się usprawiedliwiony.

141 Zob. W. Gombrowicz, Ślub, [w:] idem, Iwona księżniczka Burgunda, 
Ślub, Operetka, Historia, Kraków 1999.

W polskim Fauście, inaczej niż w utworze Goethego, dobro i zło 
bez wątpienia traktować należy jako opozycje, których w żaden sposób 
nie da się ze sobą pogodzić, pojednać. Warto jednakże podkreślić, że łą
cząca je relacja jest ścisła, ponieważ tworzą one opozycyjną parę sprzę
żoną. W dramacie autora Obecności mitu duch i ciało, tak samo jak do
bro i zło, to również opozycyjna para sprzężona. Stąd też tym bardziej 
wydaje się oczywiste, że zgłębienie tajemnicy ducha, rozpoznanie przez 
Fausta samego siebie jako istoty powołanej do działania w rzeczy samej 
mogło nastąpić u Kołakowskiego tylko i wyłącznie na drodze negacji - 
dzięki zwróceniu się uczonego ku temu, czym duch nie jest - ku ciału, 
sytuującemu się po stronie aktywnego życia.

Oczywiście Faust Kołakowskiego odwrócił się od swego cia
ła, przez co utracił szansę rozpoznania siebie jako istoty działającej. 
Konsekwencją jego skierowania się wyłącznie ku własnemu wnętrzu 
okazała się pasywna postawa wobec rzeczywistości, swoistego rodzaju 
bezruch stanowiący przeciwieństwo działania. Bierność uczonego wo
bec świata ujawniła się chociażby w momencie, kiedy został cesarzem. 
Podczas swego panowania bowiem tak naprawdę niczego nie dokonał, 
niczym nie zasłużył się dla świata. Jego rzekome osiągnięcia okazały 
się przecież ostatecznie stekiem kłamstw recytowanych przez zastraszo
nych poddanych. Jako kochanek, uczony również nie grzeszył zbytnią 
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aktywnością. Małgorzata niejeden raz skarżyła się na brak jakiegokol
wiek zainteresowania z jego strony. Bolało ją to, że ciągle zamykał się 
w sobie, unikał jej spojrzeń, nie chciał z nią rozmawiać. Nagłe zniknię
cie Fausta doprowadziło ją niemalże do rozpaczy. Nie mogła bowiem 
w żaden sposób przewidzieć, że ucieczki to przecież jego specjalność. 
Za każdym razem umożliwiały mu one bezpieczne wycofanie się z sy
tuacji, która wymagała od niego zajęcia określonego stanowiska, podję
cia konkretnego działania.

To właśnie stagnacja, brak jakiejkolwiek aktywności ostatecznie 
okazał się powodem, dla którego Faust Kołakowskiego został uznany 
przez Boga i diabła za człowieka pozbawionego jakichkolwiek wła
ściwości, człowieka nijakiego, „letniego”, który nie odznacza się ani 
zbytnimi cnotami, ani też zbytnio nie grzeszy. Tylko bowiem konkretne 
efekty działań Fausta mogły zaświadczyć o tym, czy skłaniał się ewi
dentnie w kierunku dobra, czy też raczej w kierunku zła. Pasywna po
stawa uczonego względem świata zadecydowała o tym, że Kołakowski 
nagle przerwał historię jego losów, pozbawił ją jednoznacznego zakoń
czenia. Uczony człowiek, zarazem pasywny i „letni” nie zasłużył sobie 
bowiem ani na zbawienie, ani na potępienie. Finał dramatu z pewnością 
wyglądałby inaczej, gdyby Faust podjął się działania. Wtedy bowiem 
z jednej strony odpowiedziałby sobie na pytanie, kim tak naprawdę jest, 
to znaczy, rozpoznałby siebie jako istotę powołaną do działania, z dru
giej zaś efekty jego działań pozwoliłyby jednoznacznie określić, w ja
kim kierunku zmierzał, czy kierował się w stronę zła (a więc zasłużył 
na potępienie), czy też raczej w stronę dobra (dostąpi łaski zbawienia). 
Niestety, Faust Kołakowskiego nie podjął się żadnego działania. W ten 
sposób raz na zawsze utracił możliwość odpowiedzenia sobie na pyta
nie, kim jest, jednocześnie pozbawiając nas, czytelników, szansy pozna
nia ostatecznego rozstrzygnięcia jego losu.

Funkcję brakującego zakończenia utworu, które stanowiłoby do
mknięcie akcji dramatycznej i podsumowanie perypetii polskiego 
Fausta, pełni skierowana w stronę widzów/czytelników wypowiedź 
Zapowiadacza. Postać ta, która - jak pamiętamy - już na samym po
czątku utworu przeciwstawiała prawdę życia iluzji teatru i demaskowa
ła fikcyjny charakter scenicznej/dramatycznej rzeczywistości kreowa
nej przez Kołakowskiego, również tym razem obnaża jej sztuczność. 
Zaznaczając wyraźny dystans między światem sceny a rzeczywistością 
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teatralnego „tu i teraz”, Zapowiadacz neutralizuje działanie mechani
zmu projekcji i identyfikacji oraz zachęca widzów do ponownego, tym 
razem krytycznego spojrzenia na dotychczasowy przebieg scenicznej 
akcji:

Tu zamykamy, zacni państwo,
To widowisko bardzo śmieszne,
Które, jak każdy przyzna łatwo,
Jest zrozumiałe samo przez się.

Raduje nas ten szczery poklask,
Zdajemy bowiem sprawę sobie,
Że widza gniewa nieraz obraz,
Który przerywa się w połowie.

Aliści, jakem już zaznaczył,
Nie jest to życie, ale teatr.
Wszystko umiera w życiu naszym,
Ale w teatrze nie umiera.

Inaczej tedy, niźli w życiu,
Tu się nie kończy nigdy spektakl,
Lecz zawsze czeka drogi widzu,
Na dalszą część, co wiecznie przetrwa.

Dlatego też Faustowe dzieje
Was pożegnały tym morałem:
Kiedy się duch bezsilny chwieje,
Trzeba go wesprzeć silnym ciałem, (s. 23)

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że morał, wieńczący wypowiedź 
Zapowiadacza, będący powtórzeniem słów Pana i Mefista, wyznacza 
widzom wyłącznie szlak krytycznej refleksji nad losami Fausta. Że 
uzmysławia im jedynie, pod jakim kątem powinni jeszcze raz spojrzeć 
na przedstawiony w utworze dotychczasowy przebieg dramatycznej ak
cji. Jeśli jednak przypomnimy sobie, że postać Fausta uosabia pewien 
alternatywny wobec ukazanego w dramacie model kultury europejskiej, 
to jasnym stanie się, że słowa Zapowiadacza w rzeczywistości wyzna
czają publiczności przede wszystkim kierunek krytyki tegoż modelu; 
modelu, który ostatecznie okazał się wadliwy.
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Kultura, jaką ukazuje nam w Fauście Kołakowski, to kultura ufun
dowana na istnieniu takich par opozycyjnych, jak sacrum-profanum, 
dusza-ciało, dobro-zło. Porządek sakralny, symbolizowany w dramacie 
przez postać Pana, pełni w tejże kulturze rolę konserwatywną, sankcjo
nuje zastaną rzeczywistość i neguje możliwość jakiejkolwiek zmiany. 
Sfera profanum z kolei, którą poniekąd uosabia Mefisto, to porządek 
świecki, sfera świata i przemian, praktycznej działalności człowieka. 
U Kołakowskiego o ostatecznej syntezie sacrum i profanum, podobnie 
jak o syntezie dobra i zła, nie może być mowy, bowiem tylko konflikt 
sił zachowawczych i rozwojowych gwarantuje tejże kulturze przetrwa
nie. Sfera profanum, owszem, zapewnia ukazanej przez Kołakowskiego 
kulturze rozwój, jest siłą napędową zmian. W momencie jednak, kiedy 
wyzbyłaby się moralnych zasad, dostarczanych jej przez sferę sacrum, 
gdyby sacrum w żaden sposób jej nie ograniczało, to działania podej
mowane w tejże sferze mogłyby stać się przyczyną zła. Ostatecznie mo
głyby zatem prowadzić do destrukcji kultury. Z drugiej strony rola, jaką 
u Kołakowskiego pełni sfera profanum, to również poniekąd rola ogra
niczająca wpływ, jaki na kulturę wywiera sfera sacrum. Gdyby bowiem 
w kulturze zaprezentowanej przez filozofa jedynie siły zachowawcze 
pozostały żywe, to kultura ta nie mogłaby się rozwijać, jej również gro
ziłaby śmierć. Napięcie między sacrum i profanum - co wypada jeszcze 
raz podkreślić - to u Kołakowskiego konieczny warunek istnienia kul
tury. Jego brak oznaczałby bowiem albo śmierć przez stagnację (w wy
padku, gdyby tylko siły konserwatywne pozostały żywe), albo śmierć 
przez rozpad (w wypadku, gdyby siły przemiany mogły działać jedynie 
w próżni strukturalnej).

Modelowi kultury, który uosabia Faust, z pewnością grozi to pierw
sze niebezpieczeństwo. Stagnację, swoistą statyczność wspomniane
go modelu obrazuje pasywna postawa uczonego wobec świata; posta
wa będąca rezultatem zdecydowanego odwrócenia się Fausta od ciała 
i świata przynależących do sfery profanum - sfery przemian i rozwoju. 
Uczony, który negował swą cielesność i świat, a w refleksji nad sobą 
samym skupił się tylko na własnym wnętrzu-duchu, zamiast w stronę 
profanum kierował się wyłącznie ku sferze sacrum, którą cechuje za
chowawczość, konserwatyzm; nie mógł więc podjąć żadnego działania. 
Odwrócenie się Fausta od sfery profanum, wykluczenie przez niego 
z refleksji nad sobą samym swego ciała i wyrzeczenie się świata osta
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tecznie zadecydowało o tym, że nie odpowiedział sobie na pytanie, kim 
jest, nie rozpoznał samego siebie jako istoty działającej. Tylko bowiem 
zwrot ku sferze profanum, do której przynależy świat - miejsce prak
tycznej działalności człowieka - ku sferze przemian i rozwoju zapew
niał mu szansę podjęcia działania i tym samym rozpoznania samego 
siebie.

Kultura, którą uosabia w dramacie Kołakowskiego Faust, to w isto
cie kultura, której grozi śmierć przez stagnację. Cechuje ją bowiem 
- o czym niewątpliwie świadczy pasywna postawa uczonego wobec 
otaczającego go świata - wyłącznie zachowawczość i konserwatyzm. 
W polskim Fauście antycypowaną przez filozofa śmierć tejże kultury 
symbolizuje nagłe zatrzymanie akcji dramatycznej, niemalże brutal
ne przerwanie losów tytułowego bohatera. Oczywiście historia uczo
nego urywa się niespodziewanie również u Goethego. Tam jednakże 
moment, w którym Faust wypowiada znamienne słowa: „Chwilo, jak 
pięknaś, nadal trwaj”, zwiastujący zarazem zbawienie tytułowego bo
hatera, może napawać nas otuchą, radością. U Kołakowskiego, wręcz 
przeciwnie, nagłe przerwanie losów Fausta ma wydźwięk pesymistycz
ny. Stanowi ono bowiem trafną i bolesną zarazem diagnozę kondycji 
kultury, która dąży do zagłady. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że dramat 
Kołakowskiego powstał w 1964 roku, a więc na cztery lata przed wyda
rzeniami marcowymi w Polsce i „praską wiosną” w Czechosłowacji, to 
jasnym stanie się, że obraz uosabianej przez Fausta kultury skazanej na 
śmierć był zarówno przestrogą, jak i wezwaniem czytelników do walki 
z żywiołem komunizmu. Nagłe przerwanie losów Fausta równoznacz
ne ze śmiercią kultury, którą cechuje zachowawczość i konserwatyzm, 
ukazywało bowiem brutalnie, co grozi Europie, jeśli nie przeciwstawi 
się komunistycznemu reżimowi i nie stawi oporu totalitarnej machinie 
władzy. Ów swoistego rodzaju apel Kołakowskiego, nawołującego czy
telników do tego, by stanęli w obronie Europy, okazał się jeszcze czymś 
więcej. Uświadamiał bowiem, że każdy Europejczyk, każdy współcze
sny Faust odpowiada nie tylko za czyny, jakich się dopuścił. Ponosi on 
odpowiedzialność również za to, czego nie zrobił - za własną pasyw
ność wobec świata, który stanowczo domaga się zmian.





ROZDZIAŁ III

Diabeł i człowiek w obliczu niepewności 
co do istnienia Boga. Zmagania z określeniem 

statusu zła i tożsamości człowieka 
w Kochankach piekła Jarosława M. Rymkiewicza

Rymkiewicza prze-pisanie tradycji

„Sceniczna gra pozorów” to z pewnością trafne określenie strategii, 
za pomocą której Rymkiewicz układa Kochanków piekła, słodko-gorz- 
ką diabelską tragifarsę, opartą na motywach komedii Czarnoksiężnik 
Calderona. Osnowę sztuki wielkiego Hiszpana, która niewątpliwie w li
teraturze hiszpańskiej odgrywa ważną rolę w realizacji wątku faustycz- 
nego, stanowi legenda św. Cypriana142. W Czarnoksiężniku Cyprian, 
próbując uwieść chrześcijankę Justynę, zapisuje swą duszę diabłu. Przed 
ogniem piekielnym ratuje go łaska Boża, co wynika z przekonania dra- 
matopisarza o cudotwórczej mocy modlitwy i skruchy. Rymkiewicz, 
który właściwie opróżnia sztuka Calderona z substancji duchowej, 
chętnie przejmuje jego technikę teatralną - barokową maszynerię sce
niczną. Podobnie, jak uczynił to Kołakowski w Fauście, umieszcza ak
cję Kochanków na scenie, obnażając tym samym sceniczny - a zatem 
w tradycyjnym ujęciu przede wszystkim fikcyjny - charakter przedsta
wionego w dramacie świata. W przypadku Fausta Kołakowskiego - jak 
pamiętamy - podkreślenie teatralności miało uniemożliwić widzowi/ 

142 O Czarnoksiężniku Calderona nader pochlebnie wypowiadał się sam Goethe. 
Dostrzegał w nim bowiem „niezwykle wielką realizację faustycznego sujetu” (cyt. 
za: W. K u n i c k i, op. cii, s. 49).
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/czytelnikowi identyfikację ze scenicznym światem i nakłonić go do 
przyjęcia postawy krytycznej wobec wadliwego, sztucznego modelu 
kultury, uosabianego przez Fausta. Chociaż Rymkiewicz analogicz
nie podkreśla teatralny wymiar swej diabelskiej tragifarsy, to jednak 
używa do tego odmiennych środków. Akcji Kochanków nie okala bo
wiem sceniczna rama, stąd też teatralny wymiar świata nie ujawnia się 
natychmiast, lecz - stopniowo. Lustro sceny, w którym jeszcze na po
czątku przeglądamy się niczym w zwierciadle, pęka w momencie, kie
dy ukazuje się nam imponująca maszyneria teatralna. Dopiero wówczas 
uświadamiamy sobie wyraźnie, że scena, na której rozgrywa się akcja 
Kochanków piekła, to po prostu królestwo scenicznej iluzji tout court. 
W dramacie Rymkiewicza deski teatru to miejsce, gdzie diabeł stano
wi byt czysto fikcyjny. Natomiast takie pojęcia, którymi operuje, jak 
Bóg, dusza i piekło, ostatecznie okazują się wyłącznie sztucznymi kon- 
struktami scenicznego świata. Rymkiewicz, podkreślając teatralny wy
miar swego dramatu, ewidentnie dąży zatem do obnażenia rozmytego, 
współcześnie niedookreślonego i wyzbytego zarazem znamion realno
ści charakteru powoływanych przez siebie do życia scenicznych bytów; 
bytów, którym w napiętnowanej „śmiercią Boga” pozateatralnej rzeczy
wistości XX wieku raz na zawsze odmówiono prawa istnienia.

Rozmyty, wyzbyty realności charakter czy też status owych bytów 
w rzeczywistym, pozascenicznym świecie potwierdza chociażby re
fleksja dotycząca diabła, a więc tej postaci, która w Kochankach piekła 
bez wątpienia gra pierwsze skrzypce. Skoro bowiem Bóg umarł, to jego 
śmierć podważa wiarygodność całej Augustyńskiej teorii prywacyjnego 
charakteru zła, które diabeł uosabia. Sam status zła (diabła) przestaje 
zatem być oczywisty. W tym kontekście również koncepcja manichej- 
ska, jeśli uznać ją za możliwą do przyjęcia, paradoksalnie nie gwarantu
je złu (diabłu) pewności co do własnego realnego istnienia. Traktuje ona 
bowiem nieustanną walkę między siłami zła i dobra jako podstawowy 
wyznacznik czarciej egzystencji. Diabeł pozbawiony partnera sparingu 
to przecież już nie ten sam diabeł. Stąd też u Rymkiewicza, jak mówi 
Clarin, jeden ze służących Cypriana, opisując koledze Mosconowi nie
pewną, a przez to bynajmniej niegodną pozazdroszczenia egzystencję 
współczesnego diabła:

[...] jeśli nie ma 
ani piekła ani nieba
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ani duszy no to diabeł 
musi [...] grać w teatrze 
no bo gdzie on ma się podziać143.

143 J. M. Rym ki e wicz, Kochankowie pieklą. Warszawa 1975, s. 30. Wszystkie 
cytaty według tego wydania.

Rzeczywiście, u Rymkiewicza teatr wraz z całym swym arsena
łem scenicznych środków wyrazu, budujących teatralną iluzję, stanowi 
dla „fikcyjnego” diabła dzisiejszych czasów jedyne, a zarazem przy
tulne schronienie. Nie w tym jednak tkwi prawdziwy czar tego teatru. 
Scena, na której toczy się akcja Kochanków piekła - dokładniej zaś 
rzecz ujmując, sama iluzja teatralna - gwarantuje bowiem „fikcyjne
mu” diabłu niejako z definicji realne istnienie; istnienie, które w poza
scenicznej rzeczywistości nieustannie podaje się w wątpliwość. Jakby 
powiedział sam czart, teatr to gwarant diabelskiego bytu, i to w dodat
ku bytu obiektywnego, substancjalnego. Na scenie ów byt przejawia 
się bowiem w działaniach konkretnej scenicznej postaci, obserwowanej 
przez widzów, której nośnikiem jest przecież nikt inny jak tylko sam 
aktor, upraszczając zaś, jego ciało. Właśnie w takich teatralnych (po
niekąd cieplarnianych) warunkach diabeł Rymkiewicza, posiadający 
niejako a priori zapewnione istnienie, może spokojnie podjąć próbę 
poskładania swej tożsamości rozmytej i niedookreślonej poza światem 
sceny. I de facto robi to, odwołując się w tym celu do takich dawno już 
zdezaktualizowanych poza obrębem sceny pojęć, jak Bóg, dusza, piekło 
czy też niebo. Treściom tych pojęć teatralne królestwo iluzji gwarantuje 
bowiem realność w równej mierze, co samemu diabłu.

W świetle tego, o czym pisałam powyżej, Rymkiewicz okazuje się 
zatem dramatopisarzem niezwykle przewrotnym. Podkreślając teatralny 
wymiar swego dramatu, z jednej strony obnaża bowiem niedookreśloną 
i rozmytą tożsamość diabła, sprawiając tym samym, że czytelnik/widz 
postrzega go jedynie jako sceniczny, fikcyjny byt nieposiadający odpo
wiednika w pozateatralnym świecie. Z drugiej natomiast strony, uka
zując czarta właśnie jako byt o niepewnym statusie, tłumaczy zarazem 
klarownie zasadność jego wysiłków zmierzających do samookreślenia, 
które on w Kochankach podejmuje. Aby diabeł mógł rozpoznać samego 
siebie, Rymkiewicz oczywiście umieszcza go na scenie. Tylko bowiem 
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królestwo teatralnej iluzji użycza czartowi na czas teatralnego spektaklu 
realnego istnienia, dzięki któremu de facto może działać, w działaniu 
zaś odkrywać własną niedookreśloną i rozpadającą się na tysiące ka
wałków tożsamość.

Przebiegający u Rymkiewicza na dramatycznej scenie proces sa- 
moidentyfikacji diabła oczywiście nie obywa się bez udziału ludzi. 
Niezwykle istotną postacią okazuje się tu Cyprian, młody student teo
logii, który posiada faustyczne rysy. Cyprian niczym Faust Goethego 
nie dość, że pała przemożną chęcią poznania siebie i świata, to jesz
cze ostatecznie porzuca studia nad księgami i wstępuje na drogę czy
nu. U Rymkiewicza ów student tak samo jak czart nie potrafi zdefinio
wać ani określić samego siebie. Jak łatwo się domyślić, jego rozterki 
w tej samej mierze co diabelskie wątpliwości rodzą się pod wpływem 
narastającego zwątpienia w istnienie Boga. Jeśli bowiem Boga nie ma, 
to człowiek stworzony na jego podobieństwo sam dla siebie staje się 
niezrozumiały. Istnienie natury ludzkiej, zawdzięczającej przecież ni
komu innemu, jak tylko Stwórcy swój esencjonalny charakter zgodnie 
z tym, co głosili chociażby egzystencjaliści, traci rację bytu. W gma
chu teatralnej iluzji, jaki ukazuje naszym oczom Rymkiewicz, Cyprian 
w równym stopniu co diabeł posiada dogodne warunki do snucia dy
wagacji na swój temat. Sceniczny świat nadal bowiem oferuje mu ar
senał teologicznych pojęć, które w pozateatralnej rzeczywistości już 
dawno utraciły swą aktualność. Oprócz teologicznego zaplecza scena 
u Rymkiewicza użycza Cyprianowi jeszcze czegoś więcej. A mianowi
cie na czas teatralnego spektaklu obdarza jego mgliste, niedookreślone 
istnienie spójną koherentną tożsamością. Namacalnym odpowiedni
kiem, czy też wręcz nośnikiem tej nowej tożsamości okazuje się działa
jące w obecności widzów ciało Cypriana-aktora.

U Rymkiewicza Cyprian i diabeł w istocie tworzą wyśmienicie 
zgrany, sceniczny duet. Chociaż na początku obaj bohaterowie odno
szą się do siebie nieufnie, to przecież z czasem ich drogi się schodzą. 
I nic w tym dziwnego, skoro przyświeca im ten sam cel. Targani wąt
pliwościami w kwestii istnienia Boga najpierw samodzielnie próbują 
odnaleźć własną tożsamość, szukają jakiegoś punktu odniesienia, który 
pozwoliłby im rozszyfrować zagadkę swego bytu. Ostatecznie jednak 
sami dla siebie stają się tymi orientacyjnymi punktami na mapie zde- 
sakralizowanego doszczętnie świata. Ich losy z czasem krzyżują się 
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do tego stopnia, że w końcowej partii utworu Rymkiewicza, przynaj
mniej na pierwszy rzut oka, trudno rozstrzygnąć, kto kogo właściwie 
dubluje: czy diabeł to sobowtór Cypriana, czy też może na odwrót - 
Cyprian to sobowtór diabła? Oczywiście, sytuacja taka nie ma miejsca 
w Czarnoksiężniku, sztuce Calderona, na motywach której Rymkiewicz 
zbudował Kochanków piekła. Ale też przecież sami Kochankowie pie
kła to bynajmniej ani nie imitacja sztuki Calderona, jaką były chociaż
by Życie snem czy też Księżniczka na opak wywrócona, których tłu
maczenia podjął się Rymkiewicz, ani tym bardziej jej wiemy przekład. 
Kochankowie piekła to bowiem wyraźna wobec Czarnoksiężnika con
tra, polemiczna replika dramatu wielkiego Hiszpana. Fakt ów podkre
ślał między innymi w jednym z esejów Ryszard Przybylski. Jego trafną 
charakterystykę Czarnoksiężnika Calderona umieszczam poniżej:

Czarnoksiężnik jest sztuką o dobrym Bogu, który nigdy nie miał nic wspól
nego ze złem. Jest to dramaturgiczne uzasadnienie tezy św. Augustyna, 
że zło jest tylko brakiem dobra i samo w sobie jako samodzielny byt lub 
samoistna siła nie istnieje. [...] Diabeł hiszpański jest [...] urzędnikiem 
Boga. Nie potrafi omamić zmysłów niewierzącego Cypriana i pokierować 
wolną wolą wierzącej Justyny, szybko opada z niego tani i udany demo- 
nizm. Jak ministrant recytuje w końcu zrymowany traktat św. Augustyna 
O naturze dobra. Nic więc dziwnego, że zmysłowa miłość Cypriana staje 
się miłością czystą, że przemieniony i nawrócony kóchanek podąża razem 
z Justyną na ścięcie. Nad rusztowaniem, na którym leżą zwłoki pomor
dowanych, ukazuje się diabeł, aby odszczekać wszystkie plugastwa, jakie 
rozpowiadał o Justynie. Ogłasza jednocześnie, że piekło jest elementem 
ładu zaplanowanego przez Boga, że on sam, diabeł jest całkowicie pod
porządkowany woli Stwórcy i Najwyższemu Dobru, że jest właściwie bra
kiem, czyli pozorem, ponieważ nie znaczy zupełnie nic144.

144 R. Przybylski, Stulecie szatana. „ Kochankowie piekła ” J. M. Rymkiewicza, 
[w:] idem, Wtajemniczenie w los. Szkice o dramatach, Warszawa 1985, s. 216- 
-217.

Przytoczony przed momentem opis tak naprawdę okaże się niezwy
kle cenny dopiero w następnym podrozdziale. Wtedy bowiem skon
frontowany z dramatem Rymkiewicza zaświadczy o tym, że obie sztu
ki pod względem rozwoju akcji dramatycznej rzeczywiście niewiele 
mają ze sobą wspólnego. W chwili obecnej natomiast wydaje mi się, 
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że warto zwrócić uwagę na coś zgoła innego, mianowicie na sam obraz 
Calderonowskiego świata. Już na pierwszy rzut oka widać bowiem wy
raźnie, że świat ów w żadnej mierze nie przypomina tej rzeczywistości, 
w jakiej żyją bohaterowie Kochanków piekła. Panuje nad nim wszech
mocny i nieskończenie dobry Bóg, który roztacza swą władzę zarów
no nad człowiekiem, jak i nad siłami piekielnymi. U Calderona diabeł 
może zatem spać spokojnie. Pozostając na usługach Stwórcy, posiada 
wyraźnie określony status, który bez reszty wpisuje się w Augustyńską 
koncepcję prywacyjnego charakteru zła. Czart Calderona po prostu wie, 
kim/czym tak naprawdę jest, nie ma zatem powodu, by się martwić. 
Hiszpański Cyprian również nie ma powodu do niepokoju. Bo i po co 
miałby roztrząsać kwestię swego istnienia, skoro jako człowiek, stwo
rzony na obraz i podobieństwo Boga, uzbrojony w tarczę przeciwko złu 
- wolną wolę, przede wszystkim zaś posiadający duszę, ową esencję, 
istotę człowieczeństwa, codziennie może śmiało spoglądać w lustro. Za 
każdym razem odbija ono bowiem spójny, koherentny obraz jego osoby, 
potwierdza jego tożsamość.

Wydaje mi się, że to właśnie widoczna jak na dłoni zasadnicza 
zmiana oblicza świata, jaka nastąpiła od czasów powstania Czarno
księżnika, najprawdopodobniej wpłynęła na to, że Rymkiewicz porzucił 
myśl o przekładaniu czy też imitowaniu dramatu Calderona i ostatecz
nie powziął decyzję o napisaniu nowej, całkowicie odmiennej, w zasa
dzie zaś anty-calderonowskiej sztuki. Hipotezę tę potwierdza zresztą 
poniekąd sam Rymkiewicz, kiedy w przedmowie do Kochanków piekła 
mówi o niemożliwej do przeoczenia zmianie, jaka na przestrzeni trzystu 
lat zaszła w jednym z bohaterów Calderona - w samym diable:

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 pragnął odnaleźć Boga, co 
do istnienia którego ma pewne wątpliwości. Inne więc nieco, myślę, niźli 
diabeł wieku siedemnastego, ma cele i innymi metodami musi się posługi
wać, pragnąc usidlić duszę i ciało człowieka. Choć, oczywiście, odwołuje 
się także do metod czasu minionego, bo nie wiedząc, kim jest, próbuje na
śladować diabelskie 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 wierzyć, chcieli mu służyć, (s. 6)
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Diabeł się zmienił, bo i też sam współczesny świat wygląda zupeł
nie inaczej niż trzysta lat temu. Przede wszystkim nie ma już w tym 
świecie Boga, o czym wymownie świadczy sam tytuł sztuki, będący pa
rafrazą tytułu innego dramatu Calderona - Kochanków nieba. Dlatego 
też Kochankowie piekła Rymkiewicza nie są ani opowieścią o nieskoń
czenie dobrym, wszechmocnym Bogu, którego istnienie dzisiaj wyda- 
je się niepewne, ani też nie ilustrują zwycięskiego pochodu Cypriana 
do świętości. Sztuka ta ukazuje raczej diabła i posiadającego faustycz- 
ne dążenia Cypriana, którzy podczas gry na scenie zdesakralizowane- 
go świata próbują w działaniu zdefiniować samych siebie; starają się 
na własną rękę, często po omacku, metodą prób i błędów dotrzeć do 
prawdy o swojej istocie. To zasadnicze w stosunku do Calderona prze
sunięcie, zmodyfikowanie problematyki Kochanków piekła, jak i samo 
sięgnięcie po tekst wielkiego Hiszpana właściwie po to tylko, by wsz
cząć z nim polemikę, na tle całej dotychczasowej poetycko-dramato- 
pisarskiej twórczości Rymkiewicza wcale nie zaskakuje. Rymkiewicz, 
owszem, co wyraził chociażby w swych manifestach poetyckich, jak 
przystało na neoklasyka, pasjonuje się odgrzebywaniem archetypów 
i odświeżaniem dawnych wzorów. Sięgając jednak po teksty kultury 
dawniejszej, zawsze ma na uwadze ich aktualny wymiar; zawsze spraw
dza, jak funkcjonują we współczesnym społeczno-ideowym kontekście 
naszych czasów1'"5. Dla artysty bowiem „czas przeszły i czas przyszły 
wczoraj i jutro istnieją tylko o tyle, o ile uczestniczą w porządku czasu 
teraźniejszego”145 146.

145 J. M. R y m k i e w i c z, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie, Warszawa 
1967.
146 Ibidem, s. 168-169.

Samych Kochanków piekła zgodnie z tym, co Rymkiewicz pisał 
w manifeście zatytułowanym Czym jest klasycyzm, z pewnością można 
uznać za swoistego rodzaju komentarz. I to komentarz polemiczny do 
dramatu wielkiego Hiszpana, za ponowienie - ale zarazem i odnowie
nie - dzieła, które zwykło przypisywać się wyłącznie minionym cza
som. Stąd też taktykę, jaką obiera Rymkiewicz, odwołując się do tekstu 
Calderona, wypada ostatecznie określić nie mianem przepisywania czy 
też pisania hic et nunc, lecz raczej swoistego prze-pisania, przepisywa
nia na nowo. Sięgając do Czarnoksiężnika, Rymkiewicz właściwie nie 
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robi nic innego, jak tylko wyciąga zeń garść zakurzonych, często za
pomnianych symboli wyrażonych za pomocą takich pojęć, jak diabeł, 
człowiek, dusza, piekło, niebo. Następnie zaś, zgodnie z duchem cza
su, rozbija ich skostniałą formę po to tylko, by zobaczyć, jaki ponownie 
kształt przybiorą. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej interesuje go 
człowiek - Cyprian - i towarzyszący mu od wieków piekielny kompan. 
Aby zaprezentować czytelnikom/widzom ludzko-diabelską metamorfo
zę, umieszcza czarta i człowieka na scenie, obdarza ich fikcyjne byty 
realnym kształtem, stwarza im dogodne warunki do działania. Nam 
z kolei nie pozostaje nic innego, jak tylko z zaciekawieniem śledzić 
ową sceniczną grę pozorów, której stawką ostatecznie okaże się odkry
cie prawdziwego oblicza... człowieka.

Sobowtór na scenie zdesakralizowanego świata

Okoliczności, w jakich u Rymkiewicza dochodzi do pierwszej 
konfrontacji diabła z Cyprianem, nie są bynajmniej zaskakujące. Ana
logicznie bowiem, jak miało to miejsce chociażby w Fauście Jerzego 
Sity, obaj bohaterowie spotykają się w chwili, gdy młody teolog, po
chylając się nad księgą Pliniusza Starszego, wymawia imię Boga, za
czyna o nim rozmyślać. „Kim on jest, ten, o którym ta starożytna defi
nicja mówi, że widzący wszystko, wszystko trzyma w dłoniach” (s. 14) 
- pyta samego siebie zaniepokojony Cyprian. Jego drżący głos zdradza 
pierwsze oznaki zwątpienia w nieskończoną moc i dobroć Stwórcy. 
Ucho diabła niezwykle wyczulone na wszelkie wołania zrozpaczonej 
duszy i tym razem słyszy jej jęk. Wysłannik piekieł w mgnieniu oka po
jawia się na scenie i ucina sobie z młodzieńcem teologiczną pogawędkę, 
której efektem w niedalekiej przyszłości okaże się spisanie paktu. „Kto 
rozmyśla zbyt długo o atrybutach jedynego Boga, może zgubić duszę” 
(s. 14) - peroruje czart. Następnie zaś proponuje Cyprianowi, by po
rzucił badania nad atrybutami Boga i skupił się raczej na szukaniu 
atrybutów diabła. Niezwykle to wymowne świadectwo niepewności 
czarta co do własnego statusu. Bo właściwie kimże on jest, skoro sa
mego siebie określa mianem błądzącego cudzoziemca, który na ziemi, 
stanowiącej do tej pory główne pole jego działalności, czuje się obco? 
Kompletnie nie wie, jaką drogę działania wybrać, by dotrzeć do ludzi, 
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swych dłużników i wierzycieli. Diabeł, owszem, wyznaje Cyprianowi, 
że kiedyś studiował teologię i w strukturalnych dowodach na istnienie 
Boga szukał genetycznych dowodów na swoje istnienie. Teraz jednak 
obywa się bez dowodu. I powodem tego stanu rzeczy nie jest wcale - 
jak mówi czart - znudzenie studiami nad teologią, lecz po prostu zwąt
pienie w istnienie wszechmocnego Stwórcy. Jakże bowiem inaczej niż 
utratą wiary w Boga wytłumaczyć fakt, że czart Rymkiewicza stał się 
wyznawcą relatywizmu:

[...] powiedz mi co studiujesz
a ja obalę każdą hipotezę
którą uważasz za udowodnioną
i udowodnię
każdą hipotezę którą
uznasz za niemożliwą do udowodnienia (s. 18)

Diabeł relatywista, wywijając kota ogonem, rzeczywiście powo
li kieruje myśli Cypriana na inny niż boski tor. Nie czyni tego bynaj
mniej bezinteresownie. Mąci młodzieńcowi w głowie, bo przeczuwa, 
że w obliczu niepewności co do istnienia Boga, określającego do tej 
pory jego status, tylko w konkretnym działaniu, a dokładniej rzecz uj
mując, w czynach wymierzonych przeciwko człowiekowi może niczym 
w zwierciadle rozpoznać samego siebie. Zanim jednak czart przystąpi 
do prawdziwego ataku, wdaje się z Cyprianem w długą rozmowę i tym 
samym przygotowuje sobie podatny grunt pod przyszłe działania.

Pogawędka diabła z Cyprianem dotyczy książki o Bogu, której au
tor stwierdza dobitnie, że piekło to stan umysłu, diabeł zaś jest jedynie 
stanem ludzkiej wyobraźni. Młodemu studentowi teologii koncepcja 
ta bardzo się podoba. Jeśli bowiem, jak sam mówi, diabeł to wyłącz
nie stan wyobraźni, to nie jest on bytem intersubiektywnym, czyli tak 
naprawdę wcale go nie ma. Oczywiście, diabeł stanowczo sprzeciwia 
się takiej interpretacji własnej osoby i szybko przystępuje do kontrata
ku. Z przekonaniem stwierdza, że wręcz przeciwnie on sam, diabeł, jak 
najbardziej istnieje obiektywnie, samo zaś piekło to przepaść, gdzie 
„w substancjalnej siarce smażą sie substancjalni grzesznicy”. Butna od
powiedź czarta wywołuje natychmiastową reakcję Cypriana:

Jeśli
jak twierdzisz
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diabeł istnieje obiektywnie to
skąd pochodzi i kim jest 
czy Bóg stworzył diabła 
i diabeł
uczestniczy w planach Bożych
czyniąc tylko to
co Bóg każę mu uczynić
czy diabeł
istnieje wbrew Bogu i czyni
to co chce
jeśli Bóg stworzył diabła
to Bóg nie jest cały czystą dobrocią
czyli nie jest Bogiem
a jeśli
diabeł istnieje wbrew Bogu
i obraża Boga swym istnieniem
to Bóg
nie jest wszechmocny
czyli także nie jest
Bogiem
a więc diabeł
tak czy inaczej zaprzecza
istnieniu Boga
a więc
nie może istnieć obiektywnie
i może być tylko
hipotezą stworzoną przez moją wyobraźnię
na moje podobieństwo (s. 19-20)

Pokrętny nieco wywód Cypriana to zarazem wymowna ilustracja 
jednego z zasadniczych dylematów Ojców Kościoła. Jeśli bowiem na
prawdę przypisuje się złu rzeczywistość, nadając mu przy okazji wizeru
nek osobowy, to - jak pisał Kołakowski w przedmowie do Czarownicy 
Micheleta - zakłada się tym samym jedno z dwojga: albo Bóg stworzył 
zło, a w takim razie nosi w sobie szatańską domieszkę, albo istnieje ja
kaś rzeczywistość, której Bóg nie stworzył, a w takim razie wszechmoc 
Stwórcy staje pod znakiem zapytania147. Rozstrzygnięcie tego na pozór 

147 Zob. L. Kołakowski, O pożytkach diabła, [w:] J. M i c h e 1 e t, Czarowni
ca, tłum. M. K a 1 i s k a, Warszawa 1961.
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niedającego się rozwiązać dylematu przynosi oczywiście formuła św. 
Augustyna. To właśnie bowiem nikt inny, jak tylko św. Augustyn zde
cydowanie odmówił złu rzeczywistego bytu i uznał je po prostu za nie
istnienie, brak bytu, nieobecność czegoś, co być powinno, a mianowicie 
dobra. Zło, które Augustyn pojmował jako niebyt, siłą rzeczy nie mogło 
uchodzić za produkt Boga. To bowiem, co faktycznie istnieje, jest ze 
swej natury dobre. Jak mówi Kołakowski, streszczając w kilku słowach 
sedno Augustyńskiej teorii prywacyjnego charakteru zła: „Cokolwiek 
jest, jest dobre, nawet szatan jest dobry, o ile jest bytem; złem jest to, 
czego nie ma, a być powinno”'48.

148 Ibidem, s. 6. Zob. także: św. A u g u s t y n, O naturze dobra, tłum. M.May- 
k o w s k a, [w:] idem, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001.

Koncepcja św. Augustyna rzeczywiście na długi czas rozwia
ła wszelkie wątpliwości, odnoszące się do atrybutów jedynego Boga. 
Stąd też wcale nie dziwi fakt, że już za chwilę to właśnie z niej Cyprian 
uczyni miecz, którym będzie starał się ugodzić diabła. Zanim jednak 
młodzieniec zdąży sięgnąć po ów miecz, diabeł szybko ripostuje na 
ostatnią kwestię jego wywodu, w której Cyprian definiuje diabła jako 
hipotezę stworzoną przez jego własną wyobraźnię, niejako na jego wła
sne podobieństwo:

Jeśli
diabeł byłby 
tylko hipotezą stworzoną przez 
twoją teologiczną wyobraźnię 
to byłbyś
zdany na łaskę i niełaskę Boga
i czyniąc
tylko to co ci każę
dobry i wszechmocny Bóg nie mógłbyś 
stworzyć grzesznej hipotezy diabła 
substancjalny diabeł 
istniejąc jak twierdzę obiektywnie 
umożliwia ci wybór 
między piekłem i niebem 
a więc 
między tym kim jesteś i tym 
kim mógłbyś być 
gdyby nie on 148
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który pozwala ci czynić źle 
twój hipotetyczny diabeł 
nigdy nie zaistniałby w twojej wyobraźni (s. 20-21)

Wygląda na to, że diabeł, odnosząc się bezpośrednio do aktów 
świadomości Cypriana, rzeczywiście osiąga swój cel - udowadnia sub
stancjalny, obiektywny, niejako niezależny od jaźni człowieka charak
ter swego istnienia. W rzeczywistości jednak sprawa przedstawia się 
zupełnie inaczej. Kiedy czart stwierdza, że substancjalny diabeł umoż
liwia młodzieńcowi wybór między piekłem i niebem, a więc między 
tym, kim Cyprian w istocie jest, a tym, kim mógłby być, to przecież 
sam sobie zaprzecza. W momencie, gdy daje nam wyraźnie do zrozu
mienia, że człowiek to piekło, wobec eksponowanej u Rymkiewicza 
niepewności co do istnienia Boga nie sposób interpretować jego słów 
inaczej, niż odnosząc je do tej formuły ludzkiego istnienia, jaką propo
nował egzystencjalizm149. Formuła ta z kolei, której sztandarowe hasło 
brzmi „egzystencja wyprzedza esencję”, opiera się przecież na silnym 
przekonaniu, że poza doczesnym życiem człowieka, poza jego egzy
stencją wszystko inne - a zatem również Bóg i sam diabeł - nie jest 
bynajmniej bytem, lecz czystą abstrakcją, fikcją, ludzkim wymysłem. 
Diabeł, nazywając zatem człowieka piekłem, sam pod sobą dołki kopie. 
Jednocześnie jednak - co niezmiernie istotne - sugeruje nam poniekąd, 
w jaki sposób mogą potoczyć się dalsze losy Cypriana. Skoro bowiem 
rzeczywiście zarówno Bóg, jak i diabeł, to jedynie czyste fikcje ludz
kiego umysłu, to scenariusz losów młodzieńca faktycznie łatwo przewi
dzieć. Student teologii, pozbawiony moralnego oparcia w postaci Boga, 
kiedy wreszcie podejmie się działania - a do tego przecież czart stara 
się go nakłonić - z pewnością nie jeden raz zbłądzi. Ponieważ diabeł, 
którego mógłby za to obarczyć winą, nie istnieje, to prędzej czy później 
sam będzie zmuszony wziąć na siebie odpowiedzialność za popełnio
ne czyny. Te z kolei ostatecznie pokażą, kim młodzieniec tak naprawdę 
jest, egzystencja wyprzedza bowiem esencję. Koniec końców, to wła
śnie w czynach niczym w zwierciadle odbije się prawdziwe oblicze 
Cypriana. Czas pokaże, na ile zarysowany przed momentem scenariusz 
jego losów odpowiada rzeczywistości.

149 Zob. Filozofia egzystencjalna, wybór i oprać. L. K o ł a k o w s k i, K. P o- 
m i a n, Warszawa 1965.
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Diabeł Rymkiewicza prawdopodobnie ma świadomość tego, że na
zywając człowieka piekłem, popełnił niewybaczalną gafę. Ewidentnie 
podważył bowiem wiarygodność swego istnienia. Na szczęście jednak 
Cyprian niezbyt uważnie go słuchał. Stąd też, zamiast wytknąć diabłu 
fatalne potknięcie, młodzieniec próbuje zbić jego argumenty, odwołując 
się do tez św. Augustyna:

[...] jeśli
zło nie istnieje [nie będąc dobrem - przyp. A.D.] 
to diabeł
jest czystą nieobecnością czegoś 
co
mogłoby być
a więc jest dziełem mojej wyobraźni
bo tylko w niej
może zaistnieć to co 
nie istnieje (s. 21)

Faktycznie uwaga Cypriana, mimo kontrowersyjnej puenty, wyda- 
je się poniekąd słuszna. Jednakże sam sposób, w jaki Cyprian ją wy
powiada, sprawia, że nie brzmi ona nazbyt przekonująco. Nie podob
na bowiem nie zauważyć, że młodzieniec mówi jakby w roztargnieniu, 
jego myśli uciekają gdzieś daleko, poza horyzont tymczasowych roz
ważań. Najprawdopodobniej coś z poprzedniej wypowiedzi diabła za- 
padło mu w pamięć i również w chwili obecnej nie daje spokoju. Mam 
wybór między tym, kim jestem, oraz tym, kim mógłbym być - te zda- 
je się słowa powtarza sobie nieustannie w duchu Cyprian. Oczywiście, 
diabeł zauważa rozkojarzenie młodzieńca i błyskawicznie orientuje się 
w tym, jaka myśl chodzi mu po głowie. Wykorzystując swą przewagę 
ponownie, tym razem wywracając na opak całą teorię św. Augustyna, 
przystępuje do ataku:

Ajeśli
Bóg nie istnieje 
a diabeł istnieje 
i jeśli 
wszystko co istnieje jest 
ze swej istoty 
złe
pomyśl kim
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mógłbyś być gdybyś
w to uwierzył
ja wiem
to co widzisz
[...]
każda gwiazda wszystko
wydaje ci się stworzone przez Boga
ale kto
nauczył cię obliczać trajektorie gwiazd
dzięki komu
wiesz co się dzieje we wnętrzu kamieni
kto odkrył przed tobą
sekretne własności kwiatów i ziół
i kto ci pokazał
drugą stronę księżyca
czy to był Bóg
[...] czas na mnie señor
jeśli kiedyś
znudzi ci się twój hipotetyczny diabeł
będący
dziełem twojej wyobraźni
i zapragniesz być
kimś kim nie jesteś kimś
kim hipotetycznie mógłbyś być
i zapragniesz mieć
to co zaledwie możliwe
rodzi się i kona w twojej wyobraźni
[...] zwróć się
do substancjalnego diabła
on wie
co możesz mieć Cyprianie
i kim
możesz być (s. 21-23) [podkr. A.D.]

Przebiegłość czarta rzeczywiście nie zna granic. Używając wielo
krotnie sformułowania, które onegdaj niezwykle poruszyło Cypriana, 
czart niczym czarnoksiężnik wypowiadający magiczne zaklęcie na do
bre rozpala w młodzieńcu ukryte do tej pory pragnienia. Nie dość, że 
podsyca w nim dopiero co rozbudzoną żądzę poznania samego siebie 
i świata, to jeszcze pobudza go do działania, przekroczenia samego sie
bie. I ma w tym oczywiście swój interes. Jednoznacznie daje bowiem 
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młodzieńcowi do zrozumienia, że on, czart, na sto procent zapewni mu 
to wszystko, czego ów tylko zapragnie, wyłącznie dzięki niemu zdoła 
on sięgnąć po każdy smakowity owoc, wabiący jego zmysły, budzący 
jego pożądanie. Na samych słowach czart jednak nie poprzestaje. Ma 
bowiem jeszcze asa w rękawie i oczywiście nie omieszka go użyć. Od 
tak, niby przypadkiem, upuszcza na ziemię medalion z wizerunkiem 
pięknej, cnotliwej Justyny. Cyprian chwyta medalion i najpierw z cie
kawością, po chwili zaś z rosnącym uwielbieniem, spogląda na oblicze 
zjawiskowej kobiety. I właśnie w tym momencie, jak łatwo się domy
ślić, rozbudzone przez czarta pragnienia Cypriana przybierają realny 
kształt. Zdobycie Justyny staje się celem jego działań, zaś postacią, któ
ra w niedalekiej przyszłości umożliwi mu osiągnięcie tego celu, okaże 
się nikt inny, jak tylko sam diabeł. Od tej pory u Rymkiewicza czart 
i diabeł - dwie postacie szukające na scenie zdesakralizowanego świa
ta własnej tożsamości - bez wątpienia stanowią sceniczny, zgrany duet, 
nierozłączny aż do czasu zapadnięcia kurtyny.

Rzeczywiście, diabeł Rymkiewicza, podsuwając Cyprianowi meda
lion, doskonale wie, co robi. Czyn ten pociąga bowiem za sobą lawinę 
zdarzeń, nadaje szybkie tempo scenicznej akcji. Po tym spotkaniu wi
dzimy wyraźnie, że zakochany Cyprian nie potrafi długo usiedzieć na 
miejscu. Dlatego też w mgnieniu oka, niczym Faust Goethego, opusz
cza swoją pracownię i zgodnie z sugestią diabła udaje się pod pretek
stem zwrócenia medalionu do domu swej wybranki. Kiedy jednak prze
kracza próg pokoju Justyny i gorliwie zaczyna prawić jej komplementy, 
natrafia na niespodziewany opór. Kobieta stwierdza bowiem dobitnie, 
że jej ciało, które tak go zachwyca, to dzieło samego diabła i jako ta
kie nie może zatem być wizerunkiem czystego piękna. W istocie piękna 
może być tylko dusza - dzieło Boga. Cyprian wyraźnie zbity z tropu 
przez Justynę, łatwo się jednak nie poddaje. Aby przekonać cnotliwą 
kobietę o słuszności swych wywodów, sięga po argumenty z wyższej 
półki, mianowicie odwołuje się do samej teologii:

[...] teologia którą studiuję gorliwie
mówi ustami świętego Tomasza
że dusza jest formą czyli aktem sprawczym ciała 
a ciało
pozbawione formy nie może istnieć
z czego wnioskuję
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że ciało jest tożsame z duszą 
a piękno duszy 
żywi się pięknem ciała 
gdyby Ojcowie Kościoła mogli cię oglądać 
pisząc swoje traktaty 
zwątpiliby señora w nieśmiertelność duszy 
i uwierzyli 
w nieśmiertelność ciała (s. 35)

Oczywiście, Cyprian źle wnioskuje. Widać to wyraźnie chociażby 
w momencie, kiedy rzeczywiście skonfrontujemy jego wywód z nau
ką, na którą-jak sam twierdzi - się powołał150. Św. Tomasz, owszem, 
uznaje ciało za możność, samą zaś duszę za formę, pierwszy akt ciała 
sprawiający, że staje się ono esse. Przyznaje także, że ciało istnieje, do
póki posiada formę, jaką dusza mu nadaje. (Stąd też trup nie jest dla 
niego ciałem). Jednakże - co trzeba wyraźnie podkreślić - św. Tomasz 
nigdzie nie mówi o tym, że ciało i dusza są ze sobą tożsame. Gdyby 
tak rzeczywiście było, śmierć ciała oznaczałaby przecież także śmierć 
duszy, a tę - jak wiemy - jako substancję niematerialną z natury ce
chuje nieśmiertelność. Niemożność utożsamienia duszy z ciałem jesz
cze wyraźniej wychodzi na jaw podczas analizy podstawowych funkcji 
tej pierwszej. Jednym z głównych zadań duszy są czynności poznaw
cze, dokładniej zaś rzecz ujmując, poznanie istnienia i właściwości ciał. 
Skoro, aby coś poznać, trzeba samemu owym czymś nie być, jasnym 
staje się, że duszy zdolnej do umysłowego poznania ciał z istoty obca 
jest wszelka cielesność. Oczywiście, dusza nie będąc ani materią, ani 
ciałem, może się jednak z ciałem łączyć, czynność ta niewątpliwie zna
mionuje jej naturę. Jeśli bowiem według św. Tomasza dusza ludzka to 
bynajmniej nie czysta inteligencja, jak chociażby substancja anielska, 
lecz po prostu intelekt, zasada poznania umysłowego, to - chcąc nie 
chcąc - musi ona posiadać ciało, aby dokonać właściwego jej działa
nia. W tym momencie widać jak na dłoni, na czym tak naprawdę po
lega błąd Cypriana. Młodzieniec wcale nie mówi, jak życzyłby sobie 
św. Tomasz, o złączeniu duszy z ciałem, lecz mylnie utożsamia jedno 
z drugim. Jego pomyłka, i to - wydaje mi się - pomyłka zamierzona, 
wynika z pewnością stąd, że - odwrotnie niż uczynił to teolog - za

150 Zob. E. G i 1 s o n, Tomizm, tłum. J. R y b a 11, Warszawa 2003.
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miast od duszy, warunkującej istnienie ciała, wychodzi od tego ostat
niego. Jednak co do jednej kwestii poglądy Cypriana i św. Tomasza z 
pewnością wypada uznać za zgodne. Obaj bowiem odrzucają pogląd 
manichejczyków głoszący, że materia, w tym wypadku ciało ludzkie, 
sama w sobie jest zła. Św. Tomasz czyni to, powołując się między in
nymi na Augustyńską formułę prywacyjnego charakteru zła, Cyprian z 
kolei zadowala się tym, co w kwestii materii miał do powiedzenia sam 
św. Tomasz. I tak oto w niezwykle zgrabny sposób koło teologicznych 
spekulacji u Rymkiewicza się zamyka.

W istocie kontrowersyjna i jakże odmienna od proponowanej przez 
św. Tomasza droga argumentacji, jaką obiera Cyprian, by dowieść słusz
ności swej tezy, okazuje się niezwykle sprytnym fortelem. Przynajmniej 
na tyle sprytnym, by obudzić w cnotliwej Justynie wątpliwości, wpro
wadzić ją w niemiłe zakłopotanie. Cyprian z pewnością widzi porusze
nie kobiety i stąd też czym prędzej przystępuje do ponownego ataku. 
Mówiąc o swoim uczuciu, tym razem powołuje się na nieodwracalne 
wyroki nieba/piekła, sam już bowiem do końca nie wie, czy to właśnie 
niebo, czy też raczej piekło zdecydowało, że ma pokochać Justynę. Bez 
wątpienia, potwierdzeniem diabelskich/niebiańskich wyroków okazuje 
się dla niego dotychczasowy przebieg zdarzeń:

[...] mam już twój wizerunek jeśli
wystarczyło żebym
wyciągnął po niego dłoń
to może
gdy wyciągnę dłoń
i ciebie
będę miał señora (s. 38)

Pyszne słowa młodzieńca to zarazem barwna ilustracja działania 
mechanizmu niezaspokojonych pragnień, jaki onegdaj wprawił w ruch 
przebiegły diabeł. Cyprian, który z początku pragnął tylko zobaczyć 
Justynę, w chwili obecnej już chciałby ją posiadać. Apetyt jego okazuje 
się zatem niezaspokojony. Justyna z rosnącym niepokojem obserwuje 
rozpalone oblicze Cypriana, śledzi niezwykle gwałtowne ruchy jego 
ciała. Wystraszona ewidentnie czuje się zagrożona, bo nie dość prze
cież, że jest on od niej silniejszy, to jeszcze przewyższa ją intelektem. 
Trafną ripostą niezwykle celnie uderza w każdy słaby punkt jej argu
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mentacji. Stąd też w akcie rozpaczy również ona decyduje się ostatecz
nie sięgnąć po argument z wyższej półki. A mianowicie stwierdza do
bitnie, że piekło nie włada jej wolną wolą. Gdyby sam diabeł słyszał jej 
słowa, to z pewnością wybuchnąłby gromkim śmiechem, bo przecież 
według niego:

[...] wolna wola
jest tylko konceptem filozofów naiwnie wierzących
że nasze ja
zwane także duszą
jest suwerennym władcą
w królestwie skóry nerwów kości i gruczołów (s. 79)

Faktycznie, jeśli spojrzymy na dalsze losy Justyny, to rubaszny 
śmiech czarta wyda się nam jak najbardziej uzasadniony. W końcu bo
wiem to właśnie targane namiętnościami ciało, nad którym kobieta utra
ci kontrolę, zawładnie nią samą. Ale przecież Cypriana spotka dokład
nie ten sam los. Również jego rozpalone, domagające się zaspokojenia 
żądze staną się ostatecznie powodem, dla którego zdecyduje się zaprze
dać diabłu duszę. Zanim jednak podpisze pakt, weźmie jeszcze z czar
tem udział w potyczce z dwoma zalotnikami Justyny - Don Alvarem 
i Don Sanchem.

Kiedy diabeł z zimną krwią uderza Don Alvara nożem w plecy, z ust 
ofiary padają znamienne słowa: „czy to ty, Cyprianie?”. Przerażony 
Cyprian zaklina się, że to nie on zabił, diabeł jednak nie przyznaje mu 
racji. Twierdzi bowiem dobitnie, że zbrodnię tę popełnili obaj. W tym 
momencie po raz pierwszy u Rymkiewicza wychodzi na jaw ekspono
wana na dobre w późniejszych sekwencjach dramatu trudność z odróż
nieniem od siebie obu bohaterów. W nocy, na scenie tonącej w mroku, 
spowitej oparami dymu rzeczywiście ich postacie jak gdyby zlewają się 
ze sobą. Stąd też wcale nie dziwi, że zarówno Don Alvaro, jak i my 
faktycznie nie wiemy, kto tak naprawdę zadał zalotnikowi śmiertelny 
cios. Co więcej, również Cyprian nie ma przecież pewności, czy przy
padkiem sprawcą zbrodni nie był on sam. Stan, w jakim się znajduje - 
owo oszołomienie powstałe na skutek dopiero co dokonanego mordu - 
z pewnością nie jest godny pozazdroszczenia. Unoszący się nad sceną 
zapach krwi jeszcze bardziej go odurza, drażni jego zmysły, przenika 
ciało, drżące wciąż z pożądania. Diabeł widzi, co się dzieje z młodzień-
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cem i ponownie, tym razem ze zdwojoną siłą, nęci go wizją zdobycia 
Justyny:

[...] kochasz Cyprianie
to ciało
na wpół przebudzone 
drżące z pożądania 
[...] mogę 
dać ci tę dziewczynę bo mogę 
dać ci wszystko Cyprianie 
i wszystko 
cokolwiek ten świat 
ma do zaofiarowania naszym zmysłom i naszemu 
umysłowi 
będzie twoje ale
jeśli nie kochasz tej dziewczyny
jeśli nie chcesz jej mieć
odejdź stąd zapomnij
o niej i o mnie
i bądź
kim byłeś wczoraj kim
byłeś zawsze Cyprianie (s. 55)

Diabeł, oczywiście, ani przez moment nie wątpi w to, że Cyprian 
naprawdę kocha Justynę i chce ją mieć. Rozbudzonych onegdaj pra
gnień nie sposób bowiem stłumić. Zdesperowany Cyprian przyznaje 
mu poniekąd rację. Ponadto zauważa również, że nie może stać się na 
powrót tym, kim był wczoraj. Nie może stać się nie tylko dlatego, że 
pożąda Justyny. Sama bowiem zbrodnia, która przed chwilą miała miej
sce, na dobre ukonstytuowała jego nowe ,ja”:

[...] tamten którym
byłem wczoraj którym
byłem jeszcze przed chwilą
zanim tu przyszedłem zanim
to ostrze dotknęło czyjegoś serca on
już nie jest mną
więc ja
nie mogę być nim (s. 56)

Choć Cyprian nie ma bladego pojęcia o tym, kim teraz jest, to prze
cież ma pewność co do jednego: wie, czego chce. I wydaje się, że to 
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właśnie ów szalony pęd ku zaspokojeniu namiętności faktycznie stano
wi istotę jego jestestwa, ostatecznie zaś skłania go do podpisania paktu 
z diabłem. Treść sporządzonej przez czarta umowy przedstawia się na
stępująco:

Ja zwany diabłem zobowiązuję się nadać
twoim stanom psychicznym
kształt materialny
oczywiście gdy zechcesz
a ty sprzedajesz mi
duszę [...] w tej umowie
jest [również - przyp. A.D.] paragraf który mówi że
nie odpowiadasz za nic ponieważ
twoja dusza nie należy do ciebie [...] jesteś mój
idź
możesz teraz być
kimkolwiek zechcesz (s. 84-85, 97)

Młodzieniec najwyraźniej ma świadomość tego, że w chwili podpi
sania paktu rzeczywiście rodzi się na nowo:

Umiera
ten który pożądał daremnie
ten który się lękał pożądając ten
który nie mógł mieć tego 
co chciał mieć
rodzi się
ten który będzie miał 
cokolwiek zechce 
ktoś niepodobny do mnie 
ktoś nie znany mi 
ktoś inny kto 
nie wiem (s. 85-86)

Tak naprawdę Cyprian wcale nie przejmuje się tym, że nie wie, kim 
faktycznie jest. Niezależnie bowiem od tego, jakie posiada teraz obli
cze, i tak dostanie, cokolwiek zechce. W chwili obecnej ta wiedza mu 
w zupełności wystarcza. Stąd też ufny we własne siły czym prędzej bie
gnie do swej wybranki z nadzieją, że wreszcie zaspokoi swe pragnienia. 
W domu Justyny spotyka go jednak straszliwy zawód. Niczym w sur
realistycznym śnie, kiedy podnosi welon i rozpina suknię kobiety, jego 
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oczom ukazuje się nagi szkielet. Wystraszony młodzieniec słyszy prze
rażające słowa, jakie metalicznym głosem wypowiada drwiący z niego 
jawnie kościotrup:

Tyle masz ze mnie
i tyle będziesz miał z tego
czego dotkniesz
czego zechcesz dotknąć
i tyle z tego 
czego pożądasz (s. 138-139)

Oczywiście, łatwo się domyślić, kto zafundował Cyprianowi tak 
potężną dawkę wrażeń. Reżyserem makabrycznego spektaklu był sam 
diabeł, który wcześniej złożył targanej namiętnościami Justynie nie
spodziewaną wizytę. Podczas spotkania czart doprowadził rozdygotaną 
kobietę niemalże do histerii, ukazując jej zjawę, którą do tej pory wi
działa tylko w lustrze. „To twoje ciało jeszcze nie wie, czy chce być 
tobą, ale będzie, bo jest mi posłuszne” - takimi oto słowami zaklinał 
Justynę. Ona początkowo stawiała opór, resztkami sił próbowała się 
bronić, ale już po chwili to ciało, które do tej pory traktowała jako obce, 
zaczęło wić się niczym wąż, przejmując nad nią kontrolę, stając się nią. 
Stąd też, kiedy Cyprian bierze Justynę w ramiona i zaczyna ją pieścić, 
za sprawą diabelskiej sztuczki ciało kobiety odarte z owej esencji czło
wieczeństwa, jaką jest dusza, przeistacza się w nagi, ohydny szkielet. 
Makabryczny wybryk diabła ma poniekąd niezwykle moralizatorski 
wymiar. Niepodobna bowiem zaprzeczyć temu, że Cyprian faktycznie 
chciał tylko śmiertelnego ciała Justyny. Że mówiąc brutalnie, pragnął jej 
skóry i kości, które przecież z czasem, niczym ciało Heleny w Fauście 
Sity, zbutwieją i zgniją. Nie powinno zatem dziwić, że zamiast Justyny 
ostatecznie dostał to, czego tak naprawdę chciał - ciało, które w mo
mencie, gdy nie ożywia go dusza, przemienia się - jak pokazuje to dia
beł - w pleśń i próchno. Stąd też na pytanie poirytowanego Cypriana, 
kto przemienił ciało Justyny w pleśń i próchno, diabeł beztrosko z czy
stym sumieniem odpowiada:

Ty Cyprianie
ty sam
bo właśnie to chciałeś mieć
pleśń próchno
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miałeś to i nic więcej nigdy
nie będziesz miał
ija
nic więcej nie mogę ci dać (s. 141)

Cyprian czuje się ewidentnie oszukany. Deklaruje, że jeśli tak spra
wa ma wyglądać, to on nie chce już Justyny i czym prędzej pragnie ze
rwać pakt z diabłem. Oczywiście czart, słysząc jego słowa, śmieje mu 
się prosto w twarz:

mówisz nie chcę 
mówisz jest pleśnią próchnem 
jest szkieletem rozdzieranym przez wiatr 
ale jutro znowu będziesz chciał
[...] 
jutro 
znów powiesz stań się bądź 
choćby na chwilę ale bądź 
a więc jutro
oddam ci ten pergamin jeśli 
jutro powiesz Cyprianie 
nie chcę
niczego już nie chcę (s. 143)

Przebiegły diabeł doskonale wie, że Cyprian nigdy nie rozwią- 
że z nim umowy. Nie podobna bowiem, by przestał chcieć. Świadczy 
o tym przecież wymownie całe jego dotychczasowe postępowanie. 
Kiedy młodzieniec sięgnął onegdaj po medalion Justyny, widzieliśmy, 
że wizerunek cnotliwej kobiety na dłuższą metę wcale go nie zadowo
lił. Za każdym bowiem razem, gdy Cyprian nań spoglądał, coraz bole
śniej odczuwał rosnące łaknienie. Miniaturowy portret Justyny, zamiast 
nasycić go szczęściem, faktycznie uzmysłowił mu jedynie brak spełnie
nia najskrytszych pragnień. Dlatego też młodzieniec postanowił w koń
cu zwrócić Justynie medalion. Miał bowiem nadzieję, że kiedy ujrzy 
żywe piękno kobiety, to być może rzeczywiście zdoła się nim nasycić. 
Oczywiście, spotkanie z Justyną również go nie zadowoliło. Kiedy bo
wiem stanął blisko niej i miał ją właściwie na wyciągnięcie ręki, to po
nownie, jak wówczas gdy pochwycił medalion, uzmysłowił sobie brak 
prawdziwego szczęścia. Jednak tym razem szczęście znaczyło dla niego 
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tyle, co kontakt cielesny z Justyną, zaspokojenie własnych seksualnych 
potrzeb. Jak łatwo się domyślić, również rozczarowanie zbliżeniem 
z kobietą, zgodnie z tym, co przewidział diabeł, bynajmniej nie hamuje 
miłosnych zapędów Cypriana. W finale dramatu ponownie widzimy po
różnionych onegdaj kochanków, złączonych w miłosnym uścisku.

Mogłoby się wydawać, że dotychczasowe poczynania Cypriana 
determinuje ta sama siła, która Don Juana Tirso de Moliny pchała nie- 
ustanie w ramiona licznych kochanek, a mianowicie zmysłowość, nie
pohamowana, demoniczna żądza doznania cielesnej rozkoszy, ero
tyka151. Nic bardziej mylnego. Gdyby bowiem erotyka rzeczywiście 
stanowiła zasadę działania młodzieńca to niewątpliwie postępowałby 
on tak samo, jak Don Juan. A ten ostatni przecież - jak pamiętamy - ani 
nie bawi się w podchody, ani też nie recytuje traktatów teologicznych, 
lecz natychmiast przystępuje do ataku. Nie zadowala się - jak Cyprian 
- zdobyciem jednej tylko kobiety, lecz usidla ich wiele, za każdym ra
zem czerpiąc z miłosnych podbojów rozkosz i satysfakcję. Kierkegaard 
w rozprawie poświęconej operze Mozarta pisze, że Don Juan „pożąda, 
pożąda nigdy nie umęczony i wiecznie lubuje się zadowoleniem swo
jej żądzy”152. Niebywałą rozkosz sprawia mu widok bogatego pokłosia. 
Cyprian, wręcz przeciwnie, ani nie sporządza z radością spisu cudzo
łożnic, ani też nie prowadzi dokładnego rejestru cnotliwych dziewcząt, 
które z czasem zdołał omamić. Jego dążenie do zdobycia serca jednej 
tylko kobiety wypełnia udręka i cierpienie. Każde zaspokojenie - się
gnięcie po medalion Justyny, czy też spotkanie z nią - niesie ze sobą 
ból, bowiem potęguje jedynie jego żądzę. Osiągnięte szczęście to pozór, 
gdyż już po chwili wydaje się ono zaledwie przeczuciem prawdziwej 
rozkoszy. Oczywiście, nie sposób nie zauważyć, że usilne, naznaczone 
bólem i cierpieniem starania Cypriana o Justynę mają się nijak do licz
nych, miłosnych podbojów, z których Don Juan czerpie ogromną satys
fakcję. Erotyka, zmysłowość nie stanowi zatem z pewnością motywu 
działania młodzieńca.

151 Zob. Tirso de Molina, Zwodziciel z Sewilli i kamienny gość, tłum. M. P a- 
b i s i a k, Wrocław 2000.
152 Zob. S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej czyli erotyka muzyczna, 
[w:] i d e m, Albo-albo, tłum. J. I w a s z k i e w i c z, t. 1, Warszawa 1976, s. 111.



196 ROZDZIAŁ III

Pozornie niezrozumiały mechanizm postępowania Cypriana, będą
cy przedmiotem nieustannych kpin diabła, staje się dla nas jasny do
piero wtedy, gdy poczynania młodzieńca zestawimy z tą wizją ludzkiej 
aktywności, jaką proponuje nam Schopenhauer. Według niemieckiego 
filozofa:

[...] wszelkie chcenie wynika z potrzeby, czyli z braku, czyli z cierpienia. 
Kres kładzie mu spełnienie, lecz w stosunku do jednego spełnionego ży
czenia co najmniej dziesięć pozostaje niespełnionych, dalej, żądza trwa 
długo, wymagania idą w nieskończoność, natomiast spełnienie trwa krót
ko i jest skąpo odmierzane. Ale nawet końcowe zaspokojenie jest pozorne. 
Spełnione życzenie natychmiast ustępuje miejsca nowemu [...]. Trwałego, 
nieprzemijającego już zaspokojenia nie może dać osiągnięcie żadnego 
przedmiotu naszych pragnień, przypomina ono zawsze tylko jałmużnę rzu
coną żebrakowi, która pozwala mu pędzić nędzne życie, by przedłużyć na 
jutro mękę. Dlatego póki świadomość naszą wypełnia wola, póki zdani je
steśmy na napór życzeń w nieustannym towarzystwie nadziei i obawy, póki 
jesteśmy przedmiotami woli, nie znajdziemy nigdy trwałego szczęścia ani 
spokoju. Czy gonimy, czy uciekamy, czy boimy się nieszczęścia lub dąży
my do rozkoszy jest w istocie bez różnicy: troska o nieustanne wymagania 
woli, obojętnie w jakiej postaci, nieustannie wprawia w ruch świadomość, 
a bez spokoju nie jest w ogóle możliwa żadna prawdziwa pomyślność'”.

W istocie opis ludzkiego działania, jaki daje nam Schopenhauer, 
to zarazem niezwykle trafna ilustracja poczynań samego Cypriana. 
Nie w tym jednak - jak mi się wydaje - tkwi główna zaleta tego opisu. 
Schopenhauer bowiem nie dość, że przedstawia mechanizm działania 
człowieka/Cypriana, to jeszcze zdradza nam poniekąd, jaka w istocie 
siła wprawia ten mechanizm w ruch. Za siłę tę filozof uznaje nic inne
go, jak tylko wolę, bezkresne dążenie, nieposiadające ani określonego 
celu, ani też żadnych wyraźnie wytyczonych granic. To właśnie wola, 
pojęta jako rzecz sama w sobie, stanowi dla filozofa wewnętrzną treść 
i istotę świata, który z pozoru wydaje się „iluzoryczny”, bowiem jego 
istnienie warunkuje spojrzenie człowieka, wzrok postrzegającego rze
czywistość podmiotu poznania. Wolę, odbijającą się w świecie niczym 
w zwierciadle, Schopenhauer uznaje zarazem za jądro każdej ludzkiej

153 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. G a re
wie z, t. 1, Warszawa 1994, s. 309-310. 



DIABEŁ I CZŁOWIEK W OBLICZU NIEPEWNOŚCI... 197

jednostki, która ostatecznie okazuje się niczym innym, jak tylko przed- 
miotowością woli, jej jednostkowym przejawem. Jeśli faktycznie do
kładnie przyjrzymy się rzeczywistości ukazanej w Kochankach piekła, 
to z pewnością szybko zauważymy, w jak znakomitym stopniu zarówno 
obraz tejże rzeczywistości, jak i żyjącego w niej człowieka odpowia
da wizerunkowi, który nakreślił Schopenhauer. U Rymkiewicza nie ma 
już bowiem Boga, którego prawdomówność jeszcze dla Kartezjusza 
stanowiła gwarancję niezafałszowanego oglądu rzeczywistości, a za
tem i samej realności postrzeganego przez człowieka świata. Stąd też 
rzeczywistość Kochanków piekła - o czym wymownie świadczy cho
ciażby pierwsza rozmowa Cypriana z diabłem - zdaje się wyłącznie 
sumą wyobrażeń, mówiąc zaś językiem Schopenhauera, sumą przedsta
wień ludzkiego umysłu. Ten ostatni bowiem - zgodnie z tym, co gło
sił Kant - nieuchronnie, według sztywnych reguł poznania przetwa
rza to wszystko, co ogląda. Skoro u Rymkiewicza rzeczywiście Boga 
nie ma, to wydaje mi się, że na podstawie samego działania Cypriana, 
a także jego wybranki Justyny, ludzi, którzy stanowią cząstkę ukazane
go w dramacie świata, można z pewnością pokusić się o następujące 
stwierdzenie. Można mianowicie z powodzeniem uznać, że to właśnie 
wola Schopenhauera, owo bezkresne dążenie nieposiadające ani celu, 
ani granic, zajmuje u Rymkiewicza miejsce należne do tej pory wyłącz
nie Bogu. To właśnie wola, a nie Bóg, okazuje się w dramacie ostatecz
nie tą siłą, która zarówno gwarantuje realność świata, jak i wprawia ów 
świat w ruch, determinuje kształt jego oblicza. Sam zaś człowiek, który 
zamieszkuje tenże świat, nie jest bynajmniej ową samostanowiącą isto
tą stworzoną na kształt i podobieństwo Boga, bo tego przecież nie ma, 
lecz wyłącznie uprzedmiotowioną wolą, jej jednostkowym przejawem 
zdeterminowanym przez nią samą.

Trafność tego ostatniego spostrzeżenia potwierdza los Justyny. 
Choć cały czas powołuje się ona na wolną wolę, to ostatecznie jednak 
ulega Cyprianowi. Dzieje się tak z pewnością dlatego, że nie kieruje nią 
bynajmniej rozumna dusza, której istnienie u Rymkiewicza okazuje się 
dyskusyjne, lecz jej własne ciało. Właśnie ciało, to znaczy ta cząstka 
jej istnienia, którą Schopenhauer uznał za tożsamą z samą wolą, bę
dącą jądrem każdego - w tym także ludzkiego - istnienia. To właśnie 
wola, dokładniej zaś rzecz ujmując, wola życia, dążąca do afirmacji sa
mej siebie, zdeterminowała poczynania Justyny i pchnęła ją w ramio
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na kochanka. Ostatecznie zatem można z przekonaniem stwierdzić, że 
Justyna wcale nie miała żadnego wyboru. Sama zaś wolna wola, zgod
nie z tym, co mówił już wcześniej diabeł, w końcu okazała się jedy
nie czystą mrzonką. Kobieta musiała bowiem działać w zgodzie ze swą 
istotą, to znaczy z wolą domagającą się samopotwierdzenia w miłosnym 
akcie. Wyjaśnienie działania Justyny również tym razem znajdujemy 
u Schopenhauera:

Twierdzenie, że istnieje empiryczna wolność woli [...] wiąże się najściślej 
z uznaniem za istotę człowieka duszy, która miałaby być pierwotnie istotą 
poznającą, ba myślącą abstrakcyjnie, a dopiero następnie chcącą, a więc 
z przyznaniem woli wtórnego tylko charakteru, podczas gdy naprawdę ma 
go poznanie. Traktowano nawet wolę jako akt myślowy i identyfikowa
no ją z sądem, mianowicie u Kartezjusza i Spinozy. Zgodnie z tym, czło
wiek stał się, czym jest, dopiero na skutek swego poznania: przychodzi na 
świat, jako moralne zero, poznaje na nim rzeczy i decyduje następnie, że 
będzie tym lub owym, że będzie działał tak lub inaczej, a mógłby też na 
skutek nowego poznania działać w inny sposób, czyli stać się znów inny. 
Zgodnie z tym mógłby, dalej, uznać jakąś rzecz za dobrą i na skutek 
tego jej chcieć, zamiast żeby najpierw jej c h c i a ł, a potem nazwał dobrą. 
Zgodnie z całym moim zasadniczym poglądem wszystko to jest odwróce
niem prawdziwego stosunku. Wola jest pierwsza i pierwotna, poznanie do
chodzi tylko do niej, do przejawu woli jako jej posłuszne narzędzie. Każdy 
człowiek jest zatem tym, czym jest, dzięki swej woli, a jego charakter 
jest pierwotny, ponieważ czynność woli jest podstawą jego istoty. Dzięki 
poznaniu, które do tego dochodzi, dowiaduje się w toku doświadczenia, 
czym jest, tj. uczy się znać swój charakter. Poznaje więc siebie na 
skutek i stosownie do swego poznania. Wedle takiego poglądu wystarczy
łoby, żeby rozważył, jaki najbardziej chciałby być, by nim być; oto ich 
wolność woli. Polega więc ona właściwie na tym, że człowiek jest swoim 
własnym dziełem wedle światła poznania. Ja natomiast mówię: jest swoim 
własnym dziełem przed wszelkim poznaniem, ono zaś dochodzi tylko, by 
je oświetlić. Dlatego nie może zdecydować, że będzie taki lub inny, ani nie 
może stać się inny, lecz j e s t raz na zawsze i poznaje sukcesywnie, czym 
jest. U nich c h c e tego, co poznaje; u mnie poznaje, czego chce154.

154 Ibidem, s. 446-447.

Rzeczywiście, zgodnie z tym, co mówi Schopenhauer, Justyna nie 
miała kompletnie żadnego wyboru. Czynność woli, podstawa jej istoty, 
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jako taka determinuje bowiem i określa wszelkie jej działania. Justyna 
nie może przecież czynić inaczej, niż chciałaby tego wola, bowiem 
byłoby to sprzeczne z istotą jej samej. Wola, która posiada pierwotny 
w stosunku do poznania charakter, decyduje o tym, kim Justyna jest 
i w jaki sposób przejawia się jej istnienie. Samo zaś rozpoznanie samej 
siebie jako jednostkowego przejawu woli może nastąpić dopiero w toku 
doświadczenia, działania, konkretniej zaś rzecz ujmując, podczas kon
taktu cielesnego, stanowiącego afirmację woli życia. Wtedy bowiem 
kobieta, przeglądając się w swym czynie niczym w zwierciadle, widzi 
siebie wyraźnie jako istotę chcącą, niezaspokojoną, wiecznie nienasy
coną. Rozpoznaje siebie zatem jako ów jednostkowy przejaw woli, bę
dącej bezkresnym dążeniem.

Oczywiście Cyprian, kochanek Justyny, wytrwale poszukujący 
u Rymkiewicza swej własnej tożsamości, ostatecznie również okazuje 
się niczym innym, jak tylko przejawem woli; woli, która objawia się 
we wszystkich jego czynach. Zbliżenie fizyczne z Justyną to bynaj
mniej nie jedyny niezaprzeczalny akt afirmacji woli życia z jego stro
ny. W momencie bowiem, kiedy zabija Don Alvara, a tak z pewnością 
się dzieje, następnie zaś z zimną krwią morduje Don Sancha, również 
potwierdza bezwiednie swą prawdziwą istotę, znajduje samego siebie 
jako odbicie woli, która warunkuje jego istnienie. W chwili bowiem, 
gdy Cyprian zadaje śmiertelny cios Don Alvarowi i Don Sanchowi, to 
zgodnie z tym, co mówi Schopenhauer:

[...] odbiera woli, która objawia się jako obce ciało, jej siły i zwiększa 
przez to siłę służącą własnej woli w stopniu przekraczającym siłę własne
go ciała i na skutek tego potwierdza swoją własną wolę, wychodząc poza 
swe ciało, przez zaprzeczenie woli pojawiającej się w innym ciele155.

Działania Cypriana, jakie opisałam powyżej, niezwykle wymow
nie świadczą o tym, że zarysowany przeze mnie onegdaj scenariusz lo
sów młodzieńca spełnił się niemalże co do joty. Ostatecznie bowiem, 
to w oglądanych przez nas w czynach odbija się jego prawdziwe ,ja”, 
a mianowicie wola życia nieustannie zabiegająca o samopotwierdzenie. 
Na scenie zdesakaralizowanego świata, jaki ukazuje nam Rymkiewicz, 
Cyprian rzeczywiście tylko w działaniu może przekonać się o tym, kim 

155 Ibidem, s. 506.
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naprawdę jest. Fakt ów z pewnością odpowiada tej formule ludzkiego 
istnienia, jaką proponował egzystencjalizm. Analogia ta okazuje się jed
nak ostatecznie analogią jedyną. Widzimy bowiem wyraźnie, że samo 
sztandarowe hasło egzystencjalistów „egzystencja wyprzedza esencję” 
w żadnej mierze nie odpowiada obrazowi człowieka, jaki niezwykle 
sugestywnie przedstawia nam Rymkiewicz. W Kochankach piekła ewi
dentnie bowiem to właśnie esencja, pojęta jako wola życia dążąca do 
afirmacji samej siebie, wyprzedza egzystencję. Ona też faktycznie de
cyduje o tym, kim jest Cyprian i w jaki sposób przejawia się jego ist
nienie. Młodzieniec, owszem, ostatecznie ukazuje się nam jako dzieło 
swych czynów. Jednakże w czynach tych nieuchronnie rozpoznajemy 
nic innego jak tylko ową esencję, która determinuje jego egzystencję - 
samą wolę. Cyprian aż do momentu zapadnięcia kurtyny naiwnie wie
rzy w to, że kolejne czyny konstytuują jego nowe ,ja”. Stąd też twier
dzi, że ten, który pragnie i oddaje się cielesnym rozkoszom, ten, który 
z zimną krwią zabija, nie jest nim samym. W rzeczywistości jednak to 
właśnie te czyny potwierdzają prawdziwą istotę Cypriana - samą wolę, 
która w jego działaniu się właśnie objawia albo jako okupione śmiercią 
niewinnych ludzi dążenie do afirmacji własnego istnienia, albo też jako 
bezwzględne dążenie do natychmiastowego zaspokojenia cielesnych 
potrzeb. Cyprian wcale się nie zmienia. Choć z pewnością tak mu się 
wydaje, kiedy przegląda się we własnych haniebnych czynach. Dopiero 
one bowiem faktycznie potwierdzają jego prawdziwą istotę, to w nich 
tak naprawdę objawia się jego wola. Jak mówi Schopenhauer:

[...] wszyscy z początku jesteśmy niewinni, a znaczy to tylko, że ani my, 
ani inni nie znają naszej złej natury; zło występuje dopiero wtedy, gdy po
jawiają się motywy i dopiero z czasem motywy zostają poznane. W końcu 
poznajemy, że jesteśmy zupełnie inni, niż sądziliśmy a priori i nieraz prze
raża nas wtedy własny widok156.

156 Ibidem, s. 452.

W świetle tego, o czym pisałam powyżej, wydaje mi się, że kie
dy diabeł Rymkiewicza nazywa człowieka piekłem, to rzeczywiście 
ma rację, choć sens słów, jakie wypowiada, bynajmniej nie pokrywa 
się chociażby z tą formułą istnienia, jaką zgodnie z wykładnią egzy- 
stencjalizmu proponował nam Jerzy Sito w swej faustycznej dylo- 
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gii. U Sity - jak pamiętamy - piekło stanowiło metaforę egzystencji 
człowieka, który zostaje rzucony w świat niczym czysta, niezapisana 
karta. Karta ta zapełnia się dopiero z czasem w efekcie popełnionych 
przez jednostkę czynów. To właśnie w nich bowiem niczym w zwier
ciadle człowiek rozpoznaje samego siebie. Kiedy po pewnym czasie 
człowiek u Sity spogląda wstecz i widzi efekty swych działań, często 
doznaje uczucia przerażenia. Dzieje się tak dlatego, gdyż pozostawio
ny sam sobie, bez moralnego oparcia, jakie mógłby dać mu Bóg, a ten 
przecież zgodnie z formułą egzystencjalizmu nie istnieje, nie jeden raz 
zbłądził. Ostatecznie zaś to właśnie owe haniebne czyny odbijają jego 
prawdziwe, przerażające oblicze. Egzystencja wyprzedza bowiem esen
cję. Oczywiście, u Rymkiewicza człowiek z chwilą przyjścia na świat 
bynajmniej nie posiada czystego konta. Jednakże fakt ów wcale nie 
przemawia za tym, by uznać jego sytuację za godną pozazdroszczenia. 
Wręcz przeciwnie, istota człowieka, owa esencja, jaką u Rymkiewicza 
okazuje się wola, staje się źródłem nieustannej ludzkiej udręki. Wola 
sprawia bowiem, że ukazane w Kochankach piekła postaci nieustan
nie dążą do zaspokojenia swych potrzeb, sam zaś efekt tego dążenia 
okazuje się mamy. Potrzeby mnożą się bowiem w nieskończoność. 
Bohaterowie sztuki ciągle odczuwają pragnienie, którego tak naprawdę 
w żaden sposób nie potrafią ugasić. Wystarczy spojrzeć chociażby na 
efekty działań Cypriana, by przekonać się, że każde spełnienie okazuje 
się tylko chwilowe, każde osiągnięte szczęście to tylko pozór. Stąd też 
w tym przypadku nieodłącznym towarzyszem postaci, zaludniających 
scenę teatru, tak naprawdę okazuje się cierpienie. W Kochankach czło
wiek to piekło. Nie może bowiem doznać trwałego zaspokojenia, musi 
ciągle chcieć, pragnąć, pożądać. Nie potrafi zmienić tego stanu rzeczy, 
skoro wola, owo bezkresne dążenie, całkowicie określa jego istotę, 
esencja wyprzedza egzystencję. Dlatego też każde działanie człowieka, 
nawet mord, ostatecznie okazuje się niczym innym, jak tylko afirma- 
cją woli życia, wyłącznie potwierdzeniem prawdziwej istoty człowie
ka. U Rymkiewicza zatem człowiek się nie zmienia, zaś dziełem swych 
czynów okazuje się wyłącznie w tym sensie, że to właśnie dopiero one 
faktycznie potwierdzają jego istotę - samą wolę.

Skoro Cyprian rzeczywiście wcale się nie zmienia i ostatecznie oka
zuje się sprawcą wszystkich popełnionych czynów, nawet tych zbrodni
czych, to w takim razie, kim jest jego nieodłączny towarzysz? Kim jest 
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sam diabeł, który w finale sztuki, zwracając się do widzów, definiuje 
siebie następująco:

Ty który pytasz
czy mogę być kimś innym
pamiętaj
jeśli któregoś dnia
powiesz
chcę być kimś innym
pamiętaj
ja ktoś inny
ja stanę przed tobą
będę ci służył
będziesz miał co zechcesz
będziesz kimś innym
pamiętaj
ty możesz być mną (s. 177)

Oczywiście, słowa czarta należy traktować wyłącznie jako maka
bryczny, w istocie zaś niezwykle gorzki żart. U Rymkiewicza bowiem 
to z pewnością nie człowiek okazuje się sobowtórem diabła. Wręcz 
przeciwnie, to właśnie diabeł całkowicie upodabnia się do człowieka, 
staje się uosobieniem zarówno jego niezaspokojonych pragnień, jak 
i jego bezwzględnych dążeń do afirmacji własnej istoty - woli życia.

Cyprian wcale się nie myli, kiedy w jednej z pierwszych sekwencji 
dramatu definiuje czarta jako czystą abstrakcję, wymysł ludzkiego umy
słu. Diabeł u Rymkiewicza zawdzięcza przecież swe realne istnienie 
tylko iluzji teatralnej. Faktycznym zaś reżyserem teatralnego spektaklu, 
jaki rozgrywa się na kartach Kochanków piekła, reżyserem obdarzają
cym diabła na czas teatralnego „tu i teraz” realnym istnieniem, staje się 
Cyprian i pozostali bohaterowie sztuki. To właśnie sam człowiek, ni
czym sceniczny demiurg stwarza diabła - swego sobowtóra - i nadaje 
mu realny kształt. I czyni tak zapewne dlatego, by obarczyć go winą 
za wszystkie swe haniebne występki. Gdyby bowiem faktycznie diabeł 
zamiast bytu realnego posiadał wyłącznie „byt abstrakcyjny”, a zatem 
byłby wyłącznie ludzkim wymysłem, to człowiek, w którego umyśle 
zło się narodziło, następnie zaś pchnęło go do działania, sam musiałby 
ponosić odpowiedzialność za popełnione czyny.
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W istocie u Rymkiewicza substancjalny, realny diabeł stanowi dla 
bohaterów sztuki świetne alibi. Cyprian wie o tym najlepiej. Za każ
dym bowiem razem, kiedy w jakimś ciemnym zaułku popełnia zbrod
nię, może po prostu z czystym sumieniem powiedzieć, że w czasie, gdy 
dokonano mordu, wcale go w tymże zaułku nie było. To nie on zabijał, 
lecz ktoś inny. Dlatego też, choć sam w diabła nie wierzy, to - podobnie 
jak ukazani w dramacie mieszkańcy księstwa Navarry - nieustannie go 
wzywa. Co więcej, nie śmie również wymówić imienia Boga, bo a nuż 
się okaże, że dopiero co stworzony przezeń diabeł, którego obarcza 
winą za swe niecne występki, rzeczywiście zniknie. Wtedy zaś w jed
nej chwili wyda się, kto tak naprawdę czynił zło. Sprawcą zaś zła oka
zuje się zawsze człowiek. Świadczy o tym wymownie chociażby sam 
finał dramatu. Zarówno Cyprian podejrzany o zabójstwo Don Alvara 
i Don Sancha, jak i Justyna posądzona o kontakty z diabłem w końcu 
zostają aresztowani przez straż księcia Navarry. Diabeł postanawia ich 
uwolnić, dlatego też przypuszcza szturm na pałac księcia, wdziera się 
do jego komnaty i ubezwłasnowolnia go. Czyny te nie oznaczają jed
nak wcale, że przejmuje on władzę nad księstwem. Że czyni zeń piekło. 
U Rymkiewicza piekło czyni sam człowiek. Stanowi ono przecież efekt 
jego działania a nie działania diabła. Diabeł to tylko sobowtór człowie
ka, którego sam człowiek stworzył po to właśnie, by móc czynić zło; 
by móc bezkarnie zabijać i bez żadnych zahamowań dążyć do zaspo
kojenia własnych pragnień. Stąd też miano „kochanków piekła”, jakim 
Rymkiewicz określił w tytule swego dramatu Cypriana i Justynę, przy
sługuje im z pewnością nie dlatego, że ich miłość rozkwita pod rządami 
diabła. Że zaprzedali mu swe dusze. Nic podobnego. Justyna i Cyprian 
są kochankami piekła, jeśli piekłem nazwiemy drzemiące w nich zło, 
ich wiecznie niezaspokojone żądze i pragnienia, które wyznaczają kie
runek ich działań i mogą prowadzić nawet ku zbrodni. Tak - Justyna 
i Cyprian to niewątpliwie kochankowie piekła, jednakże piekło to 
z przerażeniem odkrywamy w nich samych.





Zakończenie

„Za młodość oddałabym diabłu duszę! [...] Tylko diabeł pomaga 
ludziom odzyskać młodość, tylko gdzie go szukać?”157 - mówi zdespe
rowana Fausta, starzejąca się bohaterka feministycznej sztuki Krystyny 
Kofty Salon profesora Mefisto. Jej słowa niewątpliwie świadczą o tym, 
że autorka sztuki, choć porusza w dramacie odmienną, kobiecą proble
matykę, to przecież stosuje dokładnie tę samą strategię przepisywania 
arcydramatu Goethego, jaką posłużyli się autorzy współczesnych wer
sji Fausta omówionych w niniejszej książce. Kofta, chcąc ukazać nam 
dzisiejszy kobiecy świat opanowany przez chirurgów plastycznych, 
świat, w którym zarówno starość, jak i śmierć to tematy tabu, wybiera 
z Fausta Goethego zaledwie kilka cytatów, scen i wątków, po czym za
sadniczo je przekształca. Bohaterka jej sztuki zaprzedaje duszę profeso
rowi Mefisto, właścicielce salonu odnowy biologicznej po to, by - jak 
Faust - odzyskać utraconą młodość, a wraz z nią i życie, którego uro
ków nigdy w pełni nie zaznała. Jednak po przebytej w salonie kuracji 
Fausta z przykrością stwierdza, że tak naprawdę wcale się nie zmieniła. 
Odmłodzono przecież jedynie jej ciało, zewnętrzną powłokę jej istoty. 
Bohaterka cały czas czuje, że siedzi w nie swojej skórze. Dostaje nie
malże schizofrenii, co potwierdza pojawienie się w dramacie drugiej 
kobiecej postaci - młodej Fausty. Pozostałe pacjentki lady Mefisto nie 
pojmują jej zachowania. Dla nich bowiem , ja” znaczy tyle, co ciało, 
które wystawia się na pokaz. U Kofty to właśnie płeć żeńska, a nie - 
jak można by się spodziewać - mężczyźni, kreuje wizerunek współcze
snej kobiety - „pięknej lalki” - ładnej na zewnątrz, pustej w środku, 
która cieszy, dopóki się „nie zepsuje”. Prześcigając się w upiększaniu, 
„poprawianiu” swych ciał, dbając jedynie o to, co zewnętrzne, kobiety 

157 K. K o f t a, Salon profesora Mefisto, „Dialog” 1993, nr 3, s. 10, 12.
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z Salonu profesora Mefisto deprecjonują same siebie, dobrowolnie zrze
kają się prawa do posiadania własnej osobowości, własnego wnętrza.

W świetle tego, o czym pisałam powyżej, jasnym staje się, że Kofta 
poczyna sobie z tekstem Goethego niezwykle swobodnie. Bierze zeń 
zaledwie kilka scen i wątków, które znacząco modyfikuje, wypożycza 
parę postaci i obdarza je nowym życiem, a także - co ciekawe - zmie
nia, jak w przypadku Mefistofelesa i Fausta, ich płeć. Dopisując wiele 
nowych scen, Kofta ukazuje nam współczesny świat kobiet - pięknych 
porcelanowych lalek, które w przeciwieństwie do Fausty dobrowolnie 
zrzekają się siebie, rezygnują z własnego życia.

Sito i Kołakowski, opracowując współczesne wersje Fausta, zasto
sowali analogiczną strategię przepisywania arcydramatu Goethego. Ten 
pierwszy, choć polemizuje z Goethem, sięga jednak nie tylko po sceny 
i wątki pochodzące z Fausta niemieckiego klasyka. Wybiera również 
pojedyncze sceny z Tragicznej historii doktora Fausta Marlowe’a, prze
kształca ich strukturę fabularną i znaczeniową, nadając im nowy kształt 
i sens. Co ważniejsze, Sito dopisuje także wiele nowych scen, które 
pozwalają mu ukazać losy Fausta w nowej rzeczywistości obarczonej 
piętnem II wojny światowej. Świat, w którym żyje Faust Sity to niewąt
pliwie kalka świata, jaki na dwa lata przed opublikowaniem pierwszej 
części faustycznej dylogii ukazał na scenie Szajna. To „śmietnik zde
gradowanych wartości”, pobojowisko opuszczone przez Boga, gdzie 
sprężyna goetheańskiego działania to sprężyna zbrodni. Sito podważa 
w swym utworze zasadność idei postępu ludzkości Goethego, tak jak 
odmawia słuszności dialektyce Hegla. Postępowe idee obu myślicieli 
konfrontuje z konkretnymi faktami historycznymi - masową zagładą 
ludzkości i działaniem totalitarnej machiny władzy. Finał Pasji i potę
pienia doktora Fausta Sity wyraźnie różni się od zakończenia arcydra
matu Goethego. Uparte milczenie Boga, a także niemożność pogodze
nia się z wizją świata dążącego do zagłady skłaniają Fausta do podjęcia 
decyzji o złożeniu swego życia w ofierze. Uczony poświęca swe życie, 
bowiem ma nadzieję, że czyn ten ocali grzeszną ludzkość i ponownie 
skieruje losy świata opuszczonego przez Boga na tor, jaki im Bóg wy
znaczył.

Jak widać, Sito również niezwykle swobodnie postępuje z materią 
tekstu weimarskiego poety. Kołakowski czyni podobnie. Czerpie z tek
stu Goethego zaledwie kilka wątków, takich jak chociażby pakt z dia
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błem czy też miłość Małgorzaty i uczonego, po czym zasadniczo je mo
dyfikuje. Wybiera pojedyncze sceny - Pałac cesarski, Klasyczną noc 
Walpurgii - następnie zaś poddaje te sceny gruntownej obróbce. Czyni 
tak, bowiem cel, jaki sobie obrał, przystępując do pisania swego Fausta, 
znacznie różni się od tego, jaki przyświecał Goethemu. Filozof nie dąży 
przecież do zilustrowania na przykładzie losów uczonego dziejów ludz
kości. U niego postać ta nie reprezentuje gatunku ludzkiego, lecz ewi
dentnie uosabia wadliwy, alternatywny wobec ukazanego w dramacie 
model kultury europejskiej, który zgodnie z sugestią autora widz/czy- 
telnik winien poddać ostrej krytyce. Kultura, jaką uosabia w dramacie 
Kołakowskiego Faust, to kultura, której grozi śmierć przez stagnację. 
Cechuje ją bowiem - o czym świadczy pasywna postawa uczonego wo
bec otaczającego świata - wyłącznie zachowawczość i konserwatyzm. 
Antycypowaną przez filozofa śmierć tejże kultury niewątpliwie symbo
lizuje nagłe zatrzymanie dramatycznej akcji Fausta, niemalże brutalne 
przerwanie losów tytułowego bohatera.

Rymkiewicz, autor Kochanków piekła - dramatu, który analizowa
łam w ostatnim rozdziale książki - niewątpliwie stosuje strategię prze
pisywania Fausta, analogiczną do tej, jaką posłużyli się Kołakowski 
i Sito. Tekst, po który sięga, to jednak nie Faust Goethego, lecz czer
piący z faustycznej tradycji Czarnoksiężnik Calderona. Chociaż w dra
macie Rymkiewicza opartym na motywach sztuki Calderona brakuje 
bezpośrednich nawiązań do arcydramatu Goethego, to jednak nie ulega 
wątpliwości, czyim wizerunkiem posłużył się dramatopisarz, budując 
postać Cypriana - młodzieńca, który zaprzedaj e duszę diabłu, by złowić 
serce cnotliwej Justyny

Kochankowie piekła Rymkiewicza stanowią bez wątpienia pole
miczną replikę dramatu wielkiego Hiszpana. Sztuka ta nie opowiada 
bowiem ani o nieskończenie dobrym wszechmocnym Bogu, ani też nie 
ilustruje zwycięskiego pochodu Cypriana do świętości. Ukazuje raczej 
wysiłki diabła i posiadającego faustyczne dążenia Cypriana, którzy pod
czas gry na scenie zdesakralizowanego świata próbują w działaniu zde
finiować samych siebie, starają się na własną rękę dotrzeć do prawdy 
o swojej istocie. U Rymkiewicza Cyprian i diabeł stanowią niezwykle 
zgrany sceniczny duet. Ich losy z czasem krzyżują się do tego stopnia, 
że właściwie nie wiadomo, kto kogo dubluje, czy diabeł to sobowtór 
Cypriana, czy może na odwrót - Cyprian to sobowtór Boga? W końcu 
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to diabeł okazuje się sobowtórem młodzieńca. Całkowicie się do nie
go upodabnia, staje się uosobieniem zarówno jego niezaspokojonych 
pragnień, jak i jego bezwzględnych dążeń do afirmacji własnej istoty 
- woli życia. U Rymkiewicza Cyprian - tak samo jak pozostali boha
terowie sztuki - sam stwarza czarta i nadaje mu realny kształt, by móc 
obarczyć go winą za swe niecne występki. Świat, który ukazuje nam 
Rymkiewicz, to bez wątpienia świat skażony złem. Jednakże zło pa
noszące się po scenie, na której rozgrywa się akcja Kochanków piekła, 
nie pochodzi - jak miało to miejsce chociażby w inscenizacji Fausta 
Wiśniewskiego - od samego diabła. To nie diabeł czyni ze scenicznego 
świata Rymkiewicza piekło, lecz ludzie, którzy ten świat zamieszkują.

Współczesne wersje Fausta pióra Rymkiewicza, Sity i Kołakow
skiego, które zanalizowałam na kartach tej książki, świadczą o zafa
scynowaniu polskich dramatopisarzy dziełem Goethego i tematyką 
faustyczną. Problematyka, jaka została w nich poruszona, po części 
odpowiada problematyce eksponowanej przez polskich reżyserów te
atralnych wystawiających arcydramat Goethego na scenie. Wizja świata 
po obozach koncentracyjnych, jaką roztacza przed nami Sito, niewąt
pliwie odpowiada obrazowi rzeczywistości u Szajny. Krytykę języka, 
który Faustowi Sity nie zapewnia bezpośredniego dostępu do bytu, nie 
umożliwia mu poznania i opanowania świata, odnajdujemy również 
w spektaklu Jarockiego. Poruszony w Kochankach piekła Rymkiewicza 
problem pochodzenia zła eksponował w swej inscenizacji Wiśniewski. 
Widoczne jak na dłoni analogie nie znaczą jednak wcale, że literackie 
wersje Fausta nie stanowią oryginalnych, nieznajdujących odpowiedni
ka na polskich scenach prób odczytania arcydramatu Goethego. Wręcz 
przeciwnie, to właśnie one ukazują nam prawdziwe oblicze polskiego 
Fausta.
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