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FERDINAND BRUCKNER 
AUTOR 

D ramaturg, prozaik i poeta austriacki pochodzenia żydowskiego.Urodził 
się w 1891 roku w Sofii, w rodzinie fabrykanta, jako Theodor Tagger. 

Studiował w Wiedniu i Paryżu filozofię, medycynę i prawo. Zajmował się 
także muzyką, pisząc artykuły do różnych pism. W 191 7 roku założył awan

gardowe czasopismo literackie „Marsyas". Był twórcą berlińskiego Renaissance 
- Theater, którym kierował wraz z żoną w latach 1923 - 1927. Po dojściu 

Hitlera do władzy powrócił do Austrii, ale wkrótce znowu opuścił swój kraj, 
kierując się w 1933 roku do Francji, a trzy lata później - do Stanów Zjednoczo
nych, gdzie przyjął amerykańskie obywatelstwo. W 1951 roku osiadł w Berli
nie, dwa lata później objął kierownictwo literackie słynnego Schiller - Theater. 

Pierwsze dramaty Brucknera powstały w kręgu wpływów ekspresjo-
nizmu. Następnie zwrócił się on ku nurtowi nowej rzeczowości (Neue Sa

chlichkeit), nie stroniąc od ukazywania problematyki społecznej w ostrych 
barwach. Pierwszy duży sukces sceniczny przyniosła mu właśnie Choroba 
mlodości (wystawiona w 1926 roku) - dramat z życia studentów pozbawio-
nych w powojennej rzeczywistości oparcia, na którym swój ślad odcisnęła 

psychoanalityczna szkoła Sigmunda Freuda. W sztuce Die Verbrecher (1928, 
Przestępcy), tworzącej ponurą panoramę życia niemieckiego z kalekim wy

miarem sprawiedliwości na czele, zastosował technikę sceny symultanicznej. 
W dramacie Die Rassen (1933, Rasy) podjął temat antysemityzmu, 

pokazując jak nazistowska ideologia niszczy nie tylko miłość, ale także życie. 
Te trzy utwory weszły w skład trylogii dramatycznej clugend zweier 

Kriege (1948, Młodzi dwóch wojen). Światowy rozgłos, również w Polsce, 
przyniósł Brucknerowi dramat historyczny Elżbieta, królowa Anglii (1930), 
w którym skonfrontował - znowu przy wykorzystaniu techniki symultannej 
- absolutyzm katolickiej Hiszpanii i bardziej tolerancyjne stosunki polityczne 
panujące w protestanckiej Anglii. Tematyka historyczna zajmowała go także 
podczas pobytu na emigracji. W tym okresie powstała między innymi sztuka 
Heroische Komódie (1939, Heroiczna komedia) oraz dwuczęściowy dramat 

o tendencjach wolnościowych Simon Bolivar (1942). Po powrocie z emigracji 
kontynuował krytykę społeczną, między innymi w utworze Der Kampf mit 
dem Engel (1957, Walka z aniołem). Jest również autorem wierszy, nowel, 
przekładów z Plauta i Shakespeare'a. Zmarł w 1958 roku w Berlinie. 

~-----------------~ 

IWONA KEMPA 
REŻYSER 

Urodziła się w 1967 roku w Bydgoszczy. Ukończyła 
teatrologię na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego. W latach 1992-1996 studiowa- „ 
ła na Wydziale Reżyserii Dramatu w krakowskiej 

PWST. Do tej pory wyreżyserowała sześć spektakli: 
Kwartet Boguława Schaeffera w Teatrze Powszech
nym w Łodzi (1994, warsztat reżyserski pod opie-
ką Mikołaja Grabowskiego), Woyzeck'a na moty

wach dramatu Georga Buchnera w Teatrze Szkol
nym PWST w Krakowie (1995, dyplom), Karykatu

ry Jana Augusta Kisielewskiego w Teatrze 
im. W. Horzycy w Toruniu (1996), Wspólny pokój
adaptację powieści Zbigniewa Uniłowskiego w Sta

rym Teatrze w Krakowie (1998, pod opieką Krysty
ny Meissner), Końcówkę Samuela Becketta w Teatrze im. W. Horzycy (1998) i 

Aliąję pod drugiej stronie lustra - adaptację powieści Lewisa Carroll'a w Teatrze 
im. J . Kochanowskiego w Opolu (1998) . 

I ,; - . ; 

TOMASZ POLASIK 
~ ~ ~::~~- ,~· 

SCENOGRAF 

Urodził się w 1967 roku w Bydgoszczy. W 1993 
roku uzyskał dyplom Wydziału Malarstwa ASP 
w Krakowie w pracowni prof. W. Kunza. 
W latach 1993 - 1995 kontynuował naukę 
na podyplomowych studiach scenograficznych 
na tej samej uczelni. Jest autorem scenografii 
we wszystkich spektaklach Iwony Kempy. Współ
pracował także z Rafałem Matuszem przy realiza
cji Lekąji Eugene'a Ionesco w Teatrze Bałtyckim 
w Koszalinie (1995) i Pawłem Miśkiewiczem przy 
realizacji sztuki Rafała Maciąga Ona w Teatrze 
im. J. Słowackiego w Krakowie (1997). 



OD HU.IODA DO FREUDA 

Eros we wczesnej mitologii był 
stwórcą życia na ziemi. Gdy ziemia 

była jeszcze pusta, Eros „zawładnął życio
dajnymi strzałami i przeszył nimi zimne 
łono Ziemi" i „od razu brązowa powierzchnia 
pokryła się bajeczną zielenią" . Jako jeden 
z czterech pierwszych bogów, Eros - bez wzglę
du na przebranie - był zatem stwórcą, który 
tchnął w człowieka życie przy pomocy fallicz
nych strzał symbolizujących seks. 

Z czasem jednak eros został oddzielony od 
seksu, stając się jego przeciwieństwem. Seks 
daje się definiować w kategoriach fizjologii 
jako stan wzrastającego cielesnego napięcia, 
które domaga się redukąji, rozładowania. Eros, 
przeciwnie, jest trwaniem wypełnionym przez 
ci8,głe szukanie, tęsknotą za całością, pragnie
niem nadania sensu i odnalezienia wzoru 
naszej różnorodności. Człowiek owładnięty 
erosem pragnie zjednoczyć się z ukoch.aną 
osobą, przedłużać w nieskończoność rozkosz, 
pogłębiać i wzbogacać sens tego doświadcze
nia; chce oddawać się, tworzyć świat, płodzić 
nowe wymiary życia, rozszerzające i pogłębia
jące istnienie dwojga ludzi. Kochankowie, 
tęskniący, jak wszystkie inne stworzenia, za 
przekroczeniem własnej samotności i osobno
ści, na którą jako ludzie jesteśmy skazani, 
choć przez chwilę uczestniczą w związku 
złożonym nie z dwóch izolowanych jednostek, 
inclywiduaJnych doświadczeń, ale autentycznej 
jedni. Tworzy się nowa Gest;aJt, nowa istota, 
nowe pole sił magnetycznych. 

Starożytni, czyniąc Erosa jednym z bogów, 
a - ściślej - daimonionem, przekazali nam 
podstawową prawdę o ludzkim doświadcze
niu: eros zawsze prowadzi nas do przekrocze
nia samych siebie. 

„Czym jest miłość?" - zapytuje Sokrates 
w Uczcie Platona. W odpowiedzi cytuje 

słowa Diotirny, najsłynniejszej 
nauczycielki miłości: „Jest czymś pośrednim 
między śmiertelnymi istotami a nieśmiertel
nymi(. .. ) Jest wielkim duchem, a cała sfera 

duchów jest czymś pośrednim pomiędzy 
bogiem a tym, co śmiertelne(. .. ) a będąc 

pośrodku pomiędzy jednym a drugim świa
tem, wypełnia przepaść pomiędzy nimi 

i sprawia, że 
się to wszyst

ko razem 
jakoś trzy
ma". Eros 

jest bogiem 
albo demiur
giem, cia,gnie 

Platon, 
ustanawiają

cym twór
czego ducha 

w człowieku. 

Jest pragnie
niem, które 

Podkreślali wszak, że wymiar biologiczny 
jest włączony i zarazem przekroczony 
w erosie, który nie tylko ciała zapładnia, 

ale i dusze, pozwalając uczestniczyć 
w formach i sensach poza człowiekiem. 

Jeśli jednak dla Platona eros - jako umiejęt
ność związania się z nowymi posta.cia.mi 
wewnętrznego doświadczenia - otwiera przed 
człowiekiem nieznane możliwości, to dla 

Sigmunda 
Freuda miłość 
jest tylko 
pchnięciem, 

siłą wyrastają

cą z „chaosu 
niezróżnicowa

nych, instynk
townych źródeł 
energii, prowa
dzącą 

przewidywa
nymi i określo
nymi drogami 
ku życiu 
dojrzałemu, kieruje 

człowieka 

nie tylko ku 
miłości 

seksualnej 
czy jakiejkol MONIKA KRZ YWKOWSKA - M ARIA I A GN IESZKA DZ I ĘC I ELSKA - DESIREE 

a jedynie 
częściowo ku 
bolesnej, 
cywilizowanej 

miłości". 

wiek innej, ale również czymś, co zachęca, 
pobudza człowieka do wiedzy i odkrywa 

w nim potrzebę jedności z prawdą. Dzięki 
erosowi stajemy się wynalazcami i poetami, 

osiągamy etyczne dobro. Miłość w postaci -
erosa jest siłą twórczą, a tworzenie jest 

napotykaniem nieśmiertelności. Grecy zda
wali sobie sprawę z tego, że eros zniża się 

często do seksualnych pragnień - epith;ymii. 

W ostatnim swoim dziele, RJ.za zasadą przy
jemności, pisanym u schyłku życia, Freud 
odnajduje jednak - po latach zapomnienia -
pojęcie erosa, traktując go jako część ludzkiego 
doświadczenia, które nie tylko winno być 
oddzielone od libido, ale w wielu istotnych 
punktach jest jego przeciwieństwem. Autor 
Wstępu do psyohoanalizy stwierdza, 
że przebieg procesów 

• 



psychicznych jest automatycznie regulowany 
przez zasadę przyjemności, to znaczy, że 

przybiera ta.ki kierunek, by jego rezultatem 
końcowym był spadek nieprzyjemnego napię
cia. Naczelnym przykładem działania zasady 

przyjemności poprzez redukąję napięcia są 
instynkty seksuaJne, które dążą do zupełnego 

wyeliminowania podniecenia, czyli do nirwany. 
Celem każdego życia jest zatem, wedle Freuda, 

śmierć - człowiek schodzi krok po kroku 
z góry po to, by powrócić do nieożywionego 

stanu materii, stanu nieorganicznego. Skoro 
w pełni zaspokojone libido poprzez 

instynkt śmierci prowadzi do autodestrukąji, 
eros wkracza jako jego przeciwieństwo. Jako 

duch życia walczy z siłami śmierci, kontestuje 
zasadę przyjemności z jej redukąją napięcia, 

ratqjąc libido przed popadnięciem 
w sprzeczność z saro.ym sobą. 

Mimo przedstawienia egzystenąji ludzkiej jako 
walki dwóch gigantów, Erosa i Tanatosa, 

Freud - nie zważając na niekonsekwenąję 
w swojej teorii - nadal próbl\je jednak utożsa

miać erosa z instynktem śmierci. Siły życia są 
u niego niepokojąco blisko sił autodestrukcyj
nych. Gdzie przebiega granica, za którą libido 
człowieka poddaje się i przechodzi na stronę 

śmierci? Jeden ze swoich esejów Freud kończy 
hiperbolą: „Eros, zarzewie niezgody". Libido 

erosa nie tak łatwo pozwala instynktowi 
śmierci ustanawiM spokój w id, podsuwając 
zasadę przyjemności kupioną za cenę apatii. 

„Gdy zwycięża zaspokojenie - pisał twórca 
psychoanalizy - wówczas eros zostaje wyklu

czony, popęd śmierci może zaś swobodnie 
zrealizować swe zamiary". 

Teoria Freuda, zakładająca, że ostatecznym 
celem życia jest zaspokojenie popędów, wpro
wadziła seks i erotyzm w ślepą uliczkę nudy 
i banału. Eros, który w czasach Hezjoda był 

wszechwładnym stwórcą, pokrył jałową ziemię 

zielonymi drzewami i tchnął ducha życia 
w człowieka, później zdegenerował się i przy
brał postać dziecka - zaróżowionej, pucołowa
tej, swawolnej istotki, w końcu zaś tłustego 
dziecka bawiącego się łukiem i strzałami. 
Jedna z wersji mitu wiąże tę degenerfillię boga 
miłości z oddzieleniem go od brata Anterosa, 
boga namiętności. Mit odsłania nam konflikt 
leżący u podstaw doświadczenia współczesne
go człowieka: uciekamy przed erosem, niegdyś 
wszechwładnym źródłem bytu, w seks trakto
wany jak złośliwa zabawka. Eros pozbawiony 
namiętności zostaje zredukowany do roli 
przystojnego barmana, serwującego wino 
i winogrona, prowokującego do figlów, wcielają
cego życie nieskończenie zmysłowe pod nawa
łem spokojnych chmur. Eros nie stanowi już 
oparcia dla twórczych sił seksualnych, prokre
acyjnych czy innych. Broni jedynie natychmia
stowego zadowolenia. Odkrywamy w micie to, 
co dzieje się obecnie: Eros przestaje zajmować 
się nawet seksem. Woli szachrować w kartach 
i hazardować z Ganimedesem niż zajmować 
się z pomocą łuku i strzał rozprzestrzenia
niem miłości. Zaginął duch strzał niosących 
życie, z.aginęła istota, która mogła tchnąć 
ducha w kobietę i mężczyznę, z.aginęły festiwa
le dionizyjskie, z.aginęły szaleńcze ·tańce 

i tajemnice, które pobudzały nowiąjuszy 
bardziej niż narkotyki tak wynoszone 
w naszym mechanicznym wieku, zatracone 
zostało nawet sielankowe pijaństwo. Eros stał 
się playboyem. Pozostały nam tylko bachana
lie z Pepsi-Colą. 

OPRACOWANO wa: RoLLO MAY, 

MIŁOŚĆ I WOLA, PRZEKŁ. H. I P. 
ŚPIEWAKOWIE, PozNAN 1993. 

MÓJ BOŻE, JA WIDZ~! 
(. .. ) Studiował plamy i linie, czarne zygza
ki we wnętrzu klatki piersiowej, a jego 
współobserwator również patrzył z napię
ciem na upiorną postać i kościotrup Jo
achima, na ten nagi szkielet i przerażające 
swą chudością memento. W nabożnym 
skupieniu, opanowany uczuciem lęku, .... 
powtarzał kilkakrotnie: - Tak, tak widzę . .... 
Mój Boże, ja widzę! - Słyszał kiedyś 

o pewnej dawno zmarłej krewnej ze strony 
Tienapplów - była ona podobno obdarzona 
czy obarczona straszliwym darem, który 
znosiła z pokorą, a który polegał na tym, 
że ludzi mających niebawem umrzeć wi
działa jako szkielety. Tak teraz Hans Ca
storp widział poczciwego Joachima, co 
prawda z pomocą i dzięki całej aparaturze 
fizykalna-optycznej; nie miało to więc 
żadnego znaczenia i wszystko było 
w zupełnym porządku, tym bardziej że 
wyraźnie poprosił Joachima o pozwolenie. 
Jednakże pojął nagle całą melancholię losu 
owej ciotki - wizjonerki. Mocno poruszony 
tym, co widział - a właściwie tym, że to 
widział - czuł, jak sumienie jego poczęły 
niepokoić tajemne wątpliwości, czy to 
wszystko nie jest jakąś nieczystą sprawą -
wątpliwości, czy wolno mu się temu tak 
przypatrywać w trzeszczącym i hucznym 
mroku i przeszyła go przyjemność, towa
rzysząca zwykle niedyskrecji, mieszając 
się w jego piersi z rozczuleniem i uczuciem 
pietyzmu. 

Ale po upływie kilku minut sam stał pod 
pręgierzem, a burza szalała dokoła niego! 
Joachim, którego ciało już znowu było 
zamknięte, ubierał się tymczasem. Radca 
dworu znowu patrzył przez mleczną szybę, 



tym razem do wnętrza Hansa Castorpa, 
a z jego półgłośnych wynurzeń, urywanych 

przekleństw i niedomówień można było 
wnosić, że rezultat badania odpowiadał 

jego oczekiwaniom. Potem był tak uprzej
my, że pozwolił pacjentowi, który bardzo 

o to prosił, prześwietlić sobie rękę. I Hans 
Castorp ujrzał widok, którego powinien był 
oczekiwać, który jednak nie jest właściwie 
człowiekowi sądzony; toteż nigdy dotych
czas nie myślał, że kiedyś ujrzy to, na co 

patrzył: patrzył na swój własny grób. 
Działanie światła wyprzedziło późniejszy 

proces gnicia, ciało, które miał na sobie, 
zostało jakby rozpuszczone, zniszczone, 

rozwiane w leciutką mgiełkę, a ostał się 
tylko misternie utoczony szkielet jego 
prawej ręki; dokoła pierwszego członu 

serdecznego palca widniał otaczający go 
luźno czarny sygnet, odziedziczony po 

dziadku: jeden z twardych przedmiotów 
tej ziemi, którym się zdobi ciało, przezna
czone do rozpłynięcia się pod nim, tak że, 

oswobodzony, dostaje się na inne ciało, 
które z kolei może go znowu przez chwilę 
ponosić. Oglądał teraz dobrze sobie znaną 

część swego ciała, oczami owej damy 
z rodziny Tienapplów, przeszywającymi 
na wskroś, jasnowidzącymi oczami, i po 

raz pierwszy w życiu zrozumiał, że 
umrze.(. .. ) 

MANN' CZARODZIEJSKA GÓRA 

PRZEŁOŻYŁ J. KRAMSZTYK 

(..) Co ma teraz uczynić? Co ja mam uczynić? 
Czy wybiec tak, jak stoję, po ulicy chodzić 

z włosami w rozwichrzeniu? A jutro co uczynić? 
Co uczynimy jutro? 
Kąpiel o dziesiątej, 

O czwartej powóz, aby przed deszczem się skryć. 
A potem partia szachów. I oczy bez powiek 

Przyciskamy oczekując na łoskot do drzwi. (. .. ) 

T HOMAS S TEARNS ELIOT' Z IEMIA JAŁOWA 

PRZEŁOŻYŁ A. P IOTROWSKI 

~~----------------
JOANNA CHOJKA 

CHOROBA 
B ohaterowie sztuki Ferdinanda Brucknera 

to w większości młodzi ludzie związ.ani 
z medycyną. Alt jest już lekarzem, choć 

stracił posadę w szpitalu za dokonanie eutana-
zji, zaś Maria, Desiree, Irena i - prawdopodol:r 

nie - również wieczny student Fred.er, pokorn.tją 
kolejne etapy drogi do dyplomu. Nieprzypadko

wość tego elementu biografii głównych osób 
dramatu zostaje potwierdzona w ich rozmo

wach.. Zaraz na początku sztuki Bruckner każe 
nam wysłuchru5 z ust p:reygotowqjącej się do 

egzaminu Desiree szczegółowego opisu oQjawów 
zaawansowanej gruźlicy - choroby z.ajmqjącej 

skądinąd w literaturze miejsce nadzwyazaj 
uprzywil.ęjowane, by przywołać choc'by C.za.ro
dziąjską górę Manna.Podobny chwyt, rozwinię

ty WI'ĘCZ do rozmiarow strategii dramaturgicznęj, 
odnajdziemy w tekście innego Austriaka, 

Thomasa Bernharda, który mniej więcej połowę 
swojego Jgnora.nt;a, i sz,a,Jeńaa wypełnił nauko
wym objaśnieniem sekąji zwłok, przeciwstawia
jąc trupa rozciągniętego na prosektoryjnym 
stole sztucznej "maszynie do koloratury" -
słynnej śpiewaczce operowej. Tyle że Bernhard 
napisał swoją sztukę niemal pół wieku po 
prapremierze Choroby młodośai. 

M1odych bohaterów Brucknera łączy jeszcze 
coś innego. Choć ani przez moment nie obct.tje
my ze światem spoza penąji pani Schimmel
brot, zarnlrnięci razem z postaciami wewnątrz 
domu, we "wspólnym pokoju", czas i miejsce 
akąji podane przez autora wiele nam dopowia
dają: Wiedeń, około 1923 roku. Zakończona 
pięć lat wcześniej I wojna światowa wydaje się 
dla Brucknera i jego bohaterów 

„ 



oolesną. traumą, od której zaaz.ęła się wstydliwa 
dla ludzkości droga w dół. Klęska monarchii 

austro-węgierskiej wstrząsnęła całą kulturą. czy
- szerzej - świadomością europejską, której 

jednym z bastionów był właśnie Wiedeń. Prze
czucie rychłego scbyłku tęj kultury, naznaczo

nej tandetą operetki, ale i p::>mieszaniem tra.dy
qji, narodowości, języków, p::>jawiło się znacznie 

wcześniej. Wystarczy prześledzić literaturę 
austriacką przełomu wieków, sięgając p::> 

utwory Brocha, Musila, Schnitzlera az;y, nieoo 
młodszego od nich, Horvatha, którymi ostatnio 
ooraz częściej interesują się także nasi reżyse
rzy, na czele z Krystianem Lupą. Robert Musil 

p::>wiecl.zia.ł kiedyś o Austrii, że jest „niczy-m 
innym jak szczególnie wyraźnym przypadkiem 

współczesnego świata". Moda na Austriaków 
w p::ilskim teatrze wynika prawdopodobnie 

właśnie z tego, że ich teksty doskonale oddają 
bezradność człowieka końca wieku, „śmiertel

nie dotlmiętego chaosem", tkwiącego w próżni, 
któręj nie da się niczy-m zapełnić. 

CHOROBA JAKO MOAFOM 
Jednym z symptomów zwiastowanej przez 

pisa.Pzy austriackich ap::ikalipsy jest choroba na 
śmierć. Obsesyjność paradygmatu świata jako 
choroby uderza zwłaszcza u - wsp::imnianego 

już - Bernharda, którego sztuki zaludniają 
starcy i kaleki, niep::>radnie p::ish.lgttjapy się 

swoimi ooraz mniej p::>słusznymi cia.łami, 
uzupełnionymi protezą czy- wózkiem inwalidz
kim. Moda na chorobę drążyła jednak literatu

rę niemieckojęzyczną oo najmniej od czasów 
romantyzmu. W dziewiętnastym wieku chory 

wygląd był wręcz uznawany za synonim urody, 
gruźlicę zaś uważano za pewien typ p::>wierz

chowności. „Chopin zachorował na gruźlicę 
akurat wtedy, kiedy 

zdrowie przestało być w modzie" - pisał 

prowokacyjnie w 1913 roku Ga.mille Saint
Saens. „Należało wyglądać blado i mdło; księż
niczka Belgiojoso snuła się bulwarami ... blada 
niczym śmierć". Wiele mirow literackich 
i erotycznych, skupionych wokół p::>jęcia „ro
mantycznego cierpienia", odwołqje się właśnie 
do gruźlicy i jej metaforycznych przeksztalreń. 
Cierpienie zyskiwało wymiar romantyczny 
dzięki stylizowanemu opisowi wczesnych 
objawów choroby, zaś prawdziwe cierpienie, 
połączone z fizycznym rozkładem, prooowan.o 
maskować. 

W ubieg1ym stuleciu choroba, której rzekomym 
źródłem miaJy być ukryte namiętności, stała 
się p::> prostu językiem ciała dramatyzi.:gącym 
stany mentalne - sp::>sobem ekspreąji we
wnętrznego ,ja". Jeden z psychiatrów ukuł 
kiedyś efektowną. formułę, która mówi, że 
choroba jest w zn.a.aznym stopniu tym, oo chory 
uczy-nił ze swym światem i z sobą samym - jest 
dramatem reżyserowanym przez nasze ,ja". 
Uznając duszę, psychikę, wolę czy- też podświa

domość za źródła fizycznej słalx:>ści, dokonano -
opisywanęj przez Susan Sontag - metaforyzaqji 
choroby. 'Ib sam człowiek p::inosi odp::iwiedziaJ.
ność za niemoc swego ciała, która w istocie jest 
chorobą duszy. I tylko on sam -jeśli zechce -
może się z niej wyleczyć. 

Dwuznaczna, podsycana przez dziewiętnasto
wieczną literaturę fascynaąja chorobą i śmier
cią, które miaJy uczy-nić ludzi bardziej interesu
jącymi i wyjątkowymi, wydaje się pochodną. 
romantycznej estetyki okrucieństwa, piękna 
patologii, które opisał w swojej książre Mari.o 
Praz. Niemiecka skłonność do „uwodzenia ku 
śmierci", która prowadzi od 
Cierpień młodego Wertera. Goethego 
aż do filmów VJBOOntiego, ma wszak jeszcze 

' 
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inny odcień. 
WJE7,e się 

z p::>trzebą 
oderwania od 

p::>sp::>litych 
drobiazgów 

podsuwanych 
przez życie -
z p::iszukiwa

niem absolutne-
go spełnienia, 
pragnieniem 

nieskończono

ści, które każe 
sięgnąć na 

„drugą stronę". 

Romantykom 
grób wydawał 

tylko szansą 
na przezwycię
żenie nędznej 

cielesności, 

któremu 
towarzyszy 
rozpłynięcie 

się, unicestwie
nie ,ja". 
Śmierć jest p::> 
prostu uciecz
ką w niebyt, 
która zaciera 
ślady naszego 
istnienia na 
tym bernadzięj
nym świecie, 
nadwyrężone

się nie tylko 
wyzwoleniem od 

ANNA DĄBKOWSKA - !RENA I GRZEGORZ (HOLUJ - mu przez "zghiłe 
czasy". 

doczesnej „p::>krywy :pJCZWarez.ęj", z której 
mógł wreszcie wyfrunąć motyl duszy, ale także 
początkiem fascymzjącej i odkrywczej podróży. 

Resztki tej literackiej mitologii choroby odnaleź.ć 
można jeszcze w dramacie Brucknera. Pisarz 
Petreli - nąjbardziej zniewolony przez słowa -

przywoh.tje tu sentenqję romantycznego p::>ety 
niemieckiego Novalisa, która jest ap::ilogią 

cierpienia jako świadectwa życia, a nawet 
warunku człowieczeństwa: „Nic tak nie różni 

człowieka od natury jak uwielbienie bólu 
i choroby, na które został skazany". Odczuwa
nie bólu, a także zadawanie go innym, wydaje 
się jedną. z ulubionych rozrywek „skazanych" 
na siebie oohaterów Choroby młodości. Drugą 

p::ikusąjest sen, który p::>zwaJa uciec z tego 
świata, uciec od samego siebie p::>przez pogrą:re

nie się w nirości. Sama śmierć utraciła jEdn.ak 
swQj metafizyczny wymiar. Dla Desiree bE;dzie już 

GDZIE JEST DUSZA? 
Bycie lekarzem kojarzy się oohaterkom Bruck
nera przede wszystkim z zapachem jodoformu 
i karoolu. Mari.i ten smród wydawał się kiedyś 
- zanim straciła swą wiarę w ludzi - piękną. 
muzyką, która miała siłę uśmierzania cierpie
nia niewinnych istnień. Desiree, skrzywdzona 
już w dzieciństwie, nigdy nie nosiła w sobie tej 
wiary w innych. „Nąjbardziej up::>karzające 
czy-nności, przez całe życie, przy obcych, nie 
mytych ludziach" - mówi w sztuce o zawodzie 
lekarza. „Co za g'łup::>ta tracić życie dla innych. 
Nawet jeśli uśmierza się ich cierpienia, woleliby 
być sami". 

Co zatem pchnęło te młode dziewczyny ku 
medycynie? Przede wszystkim - oo skłoniło do 
tego wyboru Desiree? Skoro życie kojarzy się 
jej wyłącznie z up::>karzającą cielesnością, 

-



dla.cz.ego ska.zl.lje siebie na bardziej intensywne 
z nią obcowanie? By zobaczyć na własne oczy 

proces rozkładu, wystawiający na pośmiewisko 
człowieka, razem z jego rojeniami i uzurpaąja
mi, które mi.aJy wynieść go ponad bezmyślną 

naturę? A może Desiree uległa pokusie dotknię
cia tajemnicy - znalezienia w ciele czegoś 

świętego; czegoś, co może sprawić, że ciało -
dają.ce się rozdzielić na drobne części - objawi 

się ilagle jako wykute z jednego kawałka? Ten 
cud jedności nazywaliśmy kiedyś duszą.. 

Jeśli nawet tęsknota za tak pojętą świętością -
bogiem, który jawi się pod postacią sensu -

towarzyszyła wyborowi Desiree na początku 
drogi, to po kilku semestracll studiów medycz

nych musiała ona z pewnością stracić nadzieję. 
Nauka, która pozwala zajrzeć do wnętrza 

człowieka, prześwietlić go promieniami rentge
nowskimi, raczej pozbawia złudzeń. Zamiast 

duszy prędzej odnajdziemy w ciele zapowiedź 
śmierci. „zjrcie to śmierć - mówi w Czarodzięj

skięj gó.rze radca Behrens - nie ma co wiele 
upiększać: une destruction organique, jak to 
kiedyś pewien Francuz określił z wrodzoną. 

sobie niefrasobliwością. zjrcie także tym pacil
nie". Na kliszy, która utrwaliła szkielet dłoni, 
rozwiewając w leciutką mgiełkę ciało, Hans 

<Jastorp widzi ja::lynie własn,y grot. Mecycyna, 
która trakb.:Ye śrniero jako cząść eycia., tylko 

boleśnie obnaż1 ludzką nifrlookonruość i kruchOOć. 

SZLAFMYCA ALBO 
SAMOBÓJSlWO 

Dla osób takich jak Desiree największym 
przekleństwem wydaje się świadomość. 

Frzecież ona zazdrości służącej Lucy, że ta 
żyje jak lunatyczka, pogrążona we śnie! 

'fylko bezmyślne, pozbawione reflekąji istnienie 
daje nadzieję na przetrwanie. Ale po co? 

2",daniem Desiree, wchodząc w dojrzałość - która 
postrzegana jest jako iniqjaąja w bezsens -
powinniśmy strzelić sobie w łeb, żeby uniknąć 
nieuchronnych rozczarowań. Jeśli tego nie 
zrobimy, ska.zl.ljemy się na kłamstwo - bo życie 
tylko wtedy staje się znośne, kiedy zaprzęgamy 
je w tryby codziennych rytuałów. Zmieszcza
nieć to jedyny ratunek przed katastrofą. -
uważa Fred.er.Wtedy żyjemy tak, jak w poema
cie Eliota: kąpiel o dziesiątej, o czwartęj powóz, 
a potem partia szachów. Karuzela jałowości. 
Ktoś, komu nie wystarcza pozór życia, nie ma 
innego wyboru jak ucieczka w śmierć. Czyż nie 
na nią czeka właśnie - znużona seksem 
i bogactwem - Wielka Dama, główna postać 
Ziemi jalowęj. „I oczy bez powiek/ Przyciskamy 
oozekltjąc na łoskot do drzwi" ... Bo dla Eliota 
urnrz.eć to przestać pragnąć, stracić ciekawość 
świata. „Teraz wiem już wszystko" - mówi 
Desiree tuż po zażyciu zabójczej dawki werona
lu. Konsekwenqją. utraty smaku życia jest 
bezpłodność, jałowość ziemi, którą. w jednęj 
z wefflji legendy o Królu Rybaku ma uzdrowić 
wędrowiec, zadając pytanie o znaczenie święte
go Graala - starodawnego symbolu życia, 
kojarzonego z rogiem obfitości, a potem także 
z kielichem ofiarnym z Ostatnięj Wieczerzy; do 
którego Józef z .Azyma.rei miał zebrać krew 
z przebitego włócznią. boku Chrystusa. Jak by 
zatem nie patrzeć, tajemnica życia zawsze 
styka się z tajemnicą. boskości - pozbawieni 
wiary, nie jesteśmy w stanie niczego pragnąć. 
Istotą śmierci zaś jest właśnie brak celów, który 
wiąże się z uśpieniem świadomości. 

Szukając przyczyn utraty woli życia przez 
Desiree, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jest 

ona hrabianką., należy zatem do ną.jbardziej 
„zdegenerowanego" - przez długotrwałe 

uprawianie „komedii ducha" - gatunku ludzko
ści. Wychowana w rodzinie wyćwiczonej 

w kultywowaniu pozorów - które kiedyś, 
dawno temu, były nawet wartościami - Desiree 

najszybciej potrafi przejrzeć żałosne ceremo
nie, na jakie skazqje nas dorosłe życie w 

zamian za spokojne, uśpione wegetowanie. Ale 
dlaczego samobójstwo stanie się także wybo

rem tej „tryskają.cej zdrowiem" córki majstra 
budowlanego, Marii? Tej, która - niczym jakaś 

pozytywistyczna siłaczka wierzy, preynajmniej 
do czasu, w służbę innym? 

Maria nie potrafi istnieć samodziel-
nie, bez uzależnienia się od drugiej 

osoby, które nazywa miłością.. Ta 
„zdrowa, chłopska" natura, która 
wydaje się wcieleniem siły życia, 

pilnuje miłości, bo to właśnie dzięki 
niej poszczególne elementy świa~ 
mogą. się ułożyć w całość. By odpę
dzić „metafizyczny lęk", potrzeba 

tylko właściwego rozdziału ról: 
matki i dziecka, żony i męża. Gdy 

zostanie wytrącona z tego schematu, 
odrzucona i pozbawiona „funkqji", 

nie potrafi dalej żyć. Wedle klasyfi
kaqji Nietzschego, Maria z pewno
ścią reprezentqje typ niewolnika. 

Spójrzmy jeszcze na jęj samobójstwo 
z pozyqji Freudowskiej psychoanalizy, która na 
pewno odcisnęła piętno na bohaterach Bruckne

ra. Autor eseju RJz,a, z,asaflą przyjemnośai 
podkreślał, że libido w obliczu śmierci zmienia 
swój sens i zostaje przekształcone w mityczne

go Erosa. 'Tu właśnie seksuaJność przeciwsta-
wia się Tanatosowi. Ale w osamotnionej 

istocie Freud znajdował już tylko rozkład 
śmierci, jako że naszym własnym bytem rządzi 
wewnętrzny ruch zmierzający do nicości. 
Człowiek może walczyć z ukrytymi w podświa
domości siłami autodestrukcyjnymi tylko przy 
pomocy drugiej osoby. Może go zbawić jedynie 
Eros, który przekształca świat w harmonijną. 
całość. Bo sens istnienia związany jest z pojmo
waniem świata jako pięknęj całości. zjrjemy 
w pełnym tego słowa znaczeniu dopóty, dopóki 
jesteśmy przekonani o harmonii bytu. Czyli 
dopóki trwa wpływ Erosa, który kojarzy dwa 
istnienia, przestraszone nędzą. swego losu. 

KAMA KOWAL EWSKA - LUCY I PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI - fREDER 

Ale tam gdzie jest miłość i seksualność, czai się 
także śmierć. Niep:reypadkowo to właśnie 
młodość jest nąjbardziej niebezpiecznym mo
mentem w życiu człowieka - bo akurat wtedy 
budzi się w nim jego seksuaJn.ość. 

„ 



KOMEDIA DUCHA I Ml:E życ1A 
DROBIAZGI 

Okazqje się jednak, że niektórzy znajdltją 
wyjście z tej - beznadziejnej, jakby się wydawało 

- sytuaąji. W eJX)C8 dekartenqji, czyli osłabienia 
ludzkiej energii, można zaryzykowru5 ekspery

ment: wyostrzyć świadomość do granic bólu, 
z.ahartowru5 wolę i wyhodować nadczłowieka, 

obda:r?Dnego przez Nietzschego zdolnością 
narzucania innym systemów wartości, oozywi

ście przy założeniu ich relatywności. Wtedy 
świadomość skojarzona z wolą nie jest już 

przekleństwem, a narzędzi.em. Tę rolę próbltją 
spełnić w sztuce Freder i Alt, którzy są jak 

dwaj bracia, tylko niepodobni do siebie: "noszą 
taką samą głowę na dwóch różnych tułowiach" . 

W głowie tej zrodziła się idea zapanowania na 
innymi. Dążąc do przejęcia władziy nad ludźmi -

Freder przez zło, Alt przez dobro - pro1Jltją 

jakoby ooalić maluczkich przed ich własnymi 
zdegenerowanymi naturami. „Warunkiem 

egzystenqji, jedynym argumentem przeciwko 
bezsensowi istnienia jest to, że swoje życie 
przeżywa się do końca. 'Ib już lepiej kogoś 

innego zabić"- mówi „dobry" Alt. Ale nadazło
wieczeństwo obu jest tylko ich mrzonką. 

Obaj są na to zbyt słabi. Alt - bo jest pozba
wiony seksualności, a w związku z tym 

oddalony od źródeł życia, uzbrojony jedy
nie w abstrakcyjne idee, które w jego 

ustach brzmią jak frazesy. Freder - bo, dla 
odmiany, jest zbyt uległy wobec własnych 

instynktów. Mimo zwycięstwa nad bezbron
ną, nieświadomą niczego Lucy, nie dorasta 

do nietzscheańskiego ideału. Rozjuszony 
przez kobietę, poddaje się zwierzęciu ukry

temu w jego ciele i przegrywa, na równi 
z Desiree i Marią. Co innego Irena - piękna, 

zatwardziała w dziewictwie 

bogini, która epatqje wszystkich swoim głodo
waniem złożonym nauce w ofierze. Ale Irena 
doskonale wie, czemu tak naprawdę służyła jej 
głodówka. Wybierając trudne warunki material
ne (sama mówi przecież, że ładne dziewczyny 
mają jeszcze inne wyjście), w rzeczywistości 
hartowała „ducha". 'Ib tylko jęj naprawdę udało 
się zrealizować postulat, którym bez przerwy 
s?.afq.je Alt - odnalezienia drogi do siebie i życia 
z caJą świadomością swego ,ja", poza moralno
ścią, poza dobrem i złem. I jedynie ona, nie 
dopuszcząjąc instynktów do głosu, trzymając je 
na smyczy woli, potrafi manipulować innymi. 

Skazą - i winą - bohaterów Brucknera jest ich 
oddalenie od rzeczywistości, tkwienie w za
mkniętym kręgu. A tuż obok nich musi prze
cież czaić się zwyczajne życie złożone z mnó
stwa okruchów, rnilych drobiazgów bytu: 
kroków, szelestów, głosów, zapachów, kolorów. 
Trzeba tylko obudzić się z ponurego snu 
i poszukać między tymi elementarni związku, 
zbudowru5 z rozsypanych kawałków harmonij
ną całość i poczuć się na powrót jej częścią. 

Sztuka Brucknera nie pokazqje jednak takiej 
d:Pogi. . .AustriaCki. pisarz nie wierzy po prostu 
w ocalającą moc życia. W wariancie finału, 
dopisanym już po prapremierze, Marii nie 
udaje się sprowokowru5 Fredera do odebrania jej 
życia. Bohaterka, z jej przywiązaniem do życia, 
jest niezdolna do popełnienia samobójstwa. 
z ustami pełnymi czekoladek godzi się na 
:maJżeństwo z Frederem. Tragizm istnienia 
zostaje oswojony przez trywialną materię 
życia. Za.miast kulrninaąji Bruckner proponltje 
nam kolaqję ... 

' ,.. J.1! 

UCIECZKA 
PRZED 

• 
ZYCIEM 
StABY TO CZtOWIEK 

I TCHÓRZ, KTO ZADAJE 
SOBIE ŚMIERĆ Z POWODU 

BÓLU, 
ALE GtUPI„ KTO ŻYJE 

TYLKO PO TO, 
BY ZNOSIĆ BÓL. 

SENEKA 

Niemal każdy akt samobójczy budzi grozę , 
jest swoistym wyzwaniem rzuconym przez 
samobójcę otoczeniu, utartym kanonom, 
zwyczajom, a przede wszystkim życiu. 

Samobójstwo jest poważnym problemem 
społecznym. Liczba samobójczych prób 

wzrasta z każdym rokiem i jest to zjawi- „ 
sko ogólnoświatowe. Co więcęj, rządzą nim 
niepokqjące prawidłowości. Jedna z nich - to staJe 
:nasilający się OOset:ek rnłOOzieży wśrćx:i samobój-
ców, wzglĘdnie wśrćx:i niooasztrch samolx?jOOw. 
Paryski sędzia dla nieletnich Goorges Uzan 
p:r.zyjmllie, że samolx?jstwo zajml!ie clrug1e mięj-
sce wśrćx:i przyczyn nieprzypadkowych zgonów 
chłopców, a trzooi.e - w odniesieniu do dziewcząt, 
zabierając tym samym więcęj ofiar niż chorooo 
Heinego Mediny i różne formy gruźlicy. W Sta-
nach Ęiednoczonych, w grupie rnłOOzie'ŻiY w wieku 
od 15 do 24 lat, samolx?jstwa stanowią trzooi.ą 
pod~ ważności przyczynę zgonów, 
podczas gdy w dorosłęj populaqji tego kraju -
dopiero jedenastą. w świecie zachodnim, także 
w Polsce, ooraz drascyaznięj oQjawia się problem 
tzw. nieprzystosowania Illiodzi.eey, który nierzad-
ko uz.ewnętPmia się w postaci kontestaqji 
i protestu rnb:lego pokolenia, posuniętego aż do 
negaqji istnięjącego spolooz.eństwa. Ta negaąja 
może oczywiście prowadzić do kwestionowania 
wartości życia nie tylko społreznego, aJe i własne
go. Często zaś wiOOzie do samolx?jstw utajonych, 
takich jak narkomania, szaleńcza jazda na 
matycklu crzy- wynis?.CZanie organizmu. 

Interpret:aąje zjawiska oocyh.tją wokół dwfuh 
pxlstawowyth klasyfikaQji: pzychiatrycznęj 
i SCXiiolog1cznęj. WOOług tęj pi.erwsząj każdy kandy
dat na samo~ to osobnik chory p:;ychkznie. 
Aczkolwiek rozliczne OOdania nie potwieKlzey 
słuszoości tęj interpretaąji, to jOOnak jęj :reJiktor do 
dziś drzemią w świadom.OOci szerokiego ogółu. 



Z kolei interpreta.Qia soqjologtczna upa.trqje 
w samo~stwie reakcję na warunki eycia. 

WOOług Durkheima, jOOnego z klasyków soqjolo
gtcznęj szko]y, samo~stwa są wskaźnikiem 

dezintegraąji ~ a nie dezintegraąji 
indywiduaJnęj osol:xJwości ofiary. W zamożnych 

krajach euroMiskich wysoki prooont proo samo
~czych związany jest z erozją więzi ~ 

brakiem integrl:!iących sp:>ła:zność rerernonii 
IXJtwierUzających wsµ)lne wartości. Cywiliracyj
ny I'O'ZWQj sJX)łrez.eństw zachodnich pJtwieroził 

i wypełnil: nowymi treściami model samo~stwa 
egoistycznego, WSJX)laz.eśnie związanego z rozpa

az.ą ludzi "samotnych w tłumie" - nadmiernie 
indywiduaJistyc wrorcem eycia. Durkheim 
wyróżnia też samo~stwa anorniame, które są 

rezultatem „rozregulowania" istnięjąrego }Xlrz.ąd-
ku S}Xlłooznego, }Xllitycz;nego i ekonomicznego, 

charakterystycz cl1a okresów gwaltownych 
transfo:rrnallii, rodzącego poczucie zagubienia 
się jednostki w obliczu zaJamania się dotych-

czasowych norm. Tak czy inaczej, samobój
stwo zawsze wiąże się z utratą woli życia. 

Niezwykle interesu~ interpreta.Qię zjawiska dał 
jOOen. z JX>lski.ch p:;ychiatrów, L. Korz.e:niow

ski.WyOOrębnll: on mianowicie grupę samo~stw 
„reaktywnych", u których możliwe jest uchwyre-

nie rnotywu t.argru.ę::ia się na własne eyci.e. Druga 
grupg. ro samo~stwa „bez motywu", które 
wynikają raaząj z biolog1cznych właściwości 

Ustroju i jego odchyleń od normy - daremnie 
doszukiwać się ich przyczyn w przei;yai.ach 

Samo~stwa "bez motywu" JX>prza:iza spa.dek 
met:alx>lizmu ustrąju, którego i.st.otną o:cl1ą jest 

brak wskaźnika świadcz.ąrego o aktywności 
tendenQii samozachowawczych w obliazu ~ 

śmierci, azyli braku lęku. Lęk zootał wyparty 
przez rezygnaąję, całkowitą destrukąję sił wital

nych organizmu, depreąię, brak jakichkolwiek 

IXJt;rwb, azyli utratę woli eycia. 'Ibwarzyszy temu 
wychudnięcie i wynisznz.enie organizmu, spadek 
a~ liczne z.aburz.enia gruczołów wewnętru 
nego wydzielania.. Słowem: }XlStronny obserwator 
moż.e niemal naocznie przekonać się o przewadze 
tendenQii autOOestrukcyjn u taki.ego człowieka 
nad dążeniem do koreynuacy eycia. 'fylko jOOen. 
wyjątek }Xltwi.eroza tu regulę, a mianoWicie tzw. 
raptus melanaholirus - nagly zryw do azynu 
samo~az.ego, świadczący o seybkim opanowaniu 
przez sily autodestrukGji ostatnich szańców 
obrony sił samozachowawczych. 

W przyp3.dku samo~stw „reaktywnych" ustale
nie tylko jOOnego rnotywujest barozo trudne, o ile 
w ogóle możliwe. Często wchodzi tu OOwiem w grę 
jOOnocześnie wiele p:rzyccyn, a zamach samo~
azy stanowi tylko epilog i końoowy a.koro nara
stająrego konfliktu i kryzysu. Wśrod najczęścięj 
}XlWtarz.ającyc się motywów samo~czych są 
konflikty rodzinne, zawód miłosny, niepJWOdz& 
nia erotyczne, rlleuloozaJne choroby i kaJootwa. 
Czasem :niOOoszli samo~cy zgłaszają mocywy 
w rodz.aju: „wszystko prz.eey-łem"' "eyć nie 
wart.o"' „JXl oo się rnę:cyć"' „byłam. wściekła". 
Wl.8lu ni.OOosz1;ych desperatów; zwłaszara. :mło
dych, w ogóle nie }Xltrafi cxi}XlwiOOzi.OO na pytanie, 
dla.czego chcieli UIDI'ZOO. Tu zamachów samo~
czych dochodzi jOOnak zwykle w czasie ostrego 
konfliktu z otnczeniem, w chwili :narastająrego 
p:xzucia krzywdy i gniewu. Często }Xlt:enąjaJne 
ofiary myślą o tym, jak ich krok :wstanie orenio
ny przez ludzi., na któcych im zale2;,v, jakie wyrzu
ty sumienia będą ich drę::zyć. WOOług Freuda 
i Menni.ngera idea samotąjcza łączy w sobie 
zawsze eyaz.enie śmierci własnęj z pragnieniem 
zabicia kogoś drug1.ego.Trudno bybby czbwiekowi 
znaleźć tyle energn w sobie, by targnąć się na 
własne eyci.e, jeśli nie utażsamja się on z kimś, 
komu eyazy śmierci. Mocywy te, łączą.oo się 

zwykle z uczuci.em gniewu, z.emst;y, urazu, w:rogb

ści, są zepIDnięte g1ęlxlko w~ 
i JXlkcyte ruzmaitymi motywami JXlZOI'DYIIli. 

Zawodzą statystyki samo~stw. Wiele przypłd
ków nie wymagających interwenGii lekarza jest 

osbniętych t.ajemni.cą przez niedoszłego samol:tjj
~ i jego otcxzenie. Zapewne wiele samo~stw 
rnażna by doszukać się w kronire wypadków, 

ZWła87(Za wśn5d ofiar wypadków looowych Tak 
azy inaazęj, „ciemna liczba" jest tu z rałą. :p3WilC!" 

ścią barozo wysoka. SpajaJiści dość }XlWS?rebnie 
przyjm'Qją, że liczba prDb samo~czych wielokrot

nie prz.ewyższa liczbę samo~stw dokonanych. 
Mię:lzynarOOowa Organizaąja do Spraw Samo

~stw sugerqje, że liczba nieudanych samo~stw 
pxięjr:nowarzyc przez młodzież jest oo najmnięj 

14 -16 razy większa od liczby samo~stw 
dokonanych. Ną.jbardzięj nie}Xlkąją właśnie 

samo~stwa dziooi i młodzieży. Ich liczba OOwiem 
systematycznie JUIDie. z jOOnęj strony świadCZiV 

ro o tym, że w delikatnym moohanizmie rozwija
~ się dopiero psycbiki. mbdego czbwieka roś 

z.grzyt:a i wadliwie funkqjomtje, i ro t.ak dala:E, że 
wybiera on najradykaJnięjsey SJnSOD zniwelowa-

nia zachwianęj równowagi.. Z drug1.ęj strony - te 
same azynniki sprawcze, które jOOnego osobnika 

JX>pychąją. do t.argru.ę::ia się na własne eyci.e, 
u innego od.działttją. moż.e nieoo łagOOni.ęj, ale 

prz.ooież istnięją. i stwarzają }Xlt:enąjaJne niebezpi& 
czeństwo. eo ~. wciąż czai się i 1UIDie grozoo 
~się samo~stw jako swego 

rodzaju met.OOy ro?.grywki ze starseym JX>kole
niem, jako radykalnego SJnSC>bu na J:X:iiawlająre 

się trudności. eyci.awe. Badania wykazqją, 
że w okresie JX>kwitania akty samo~cze są 

rodz.ajem rE'2kąji emoąjonaJnęj wywoła..nęj zazwy
czaj jakimś wrorem. Słowem: niema:Ją rolę 
oogrywa tu zwykłe naśladownictwo. 'Ibteż 

niekiOOy mówi się o swoistąj modzie na samol:tjj-
stwa, nawet o epidemii. 
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SpajaJiści zgoorn są oo do tego, że samo~stwo 
mbdego czbwieka równoznaazne jest 
z ,;wolaniem o JX>IDOO". Pragnienie śmiem nie jest 
wywołane rzrezywistym zamiarem rozst:ania się 
z eyci.em. Jest ro IX> prostu spektakularna 
manifestaąja protestu, krzyk rozpaczy, drama
tyczny SJXlSÓb zwr<renia na siebie uwagt. Anglicy 
ukuli nawet ~a.lny termin: „Czy for help" -
wezwanie }Xlmocy. Dziooko w wieku szkolnym 
doskonale rozumie J:X:iięci.e śmierci, jOOnak nie 
moż.e P:/iąć, że z jęj nadęjściem końazy się defini
tywnie nasza egzyst.en.ąja, że ro kres rnys1i, 
emocji, życia wewnętrznego. 

ZBIGNIEW ANTONIEWICZ - ALT 



Rrekomo µ:ikrzywdrona ofiara z preyjemnością 
cxzami wyobraźni ogląda się w trumnie, a nad 
nią rozpaczających „krzywdzicieli" . U starsz.ęj 

rn3odzieżiY :reakqje rozumowe, chłodna reflekąja 
i niOOoskonala jesz.cze psychika JX)ZOSt.ają 

w cieniu emoqji. WJ)ływ uczucia uniemożliwia 
nieomal wytworz.enie się jakiegoś dystansu woboo 

siebie i otocz.enia. Przy- braku cląj:rza.lości. p:>y

cbiaznąj - niestałości dążeń, chwięjności uczuć, 

weryflkaąji WJXlionych zasad. i µ:igJądów JX>łapz.o
nęj az.ęstD z ich całkowitym OOrzureniem, p:dat

ności na sugestię - rnlocly człowiek akooptq:je 
g1ównie ro wseystko, oo kqjarey mu się z „przywi

ląjami dorosłych". W kształtDwaniu się dooyzji 
motywacyjnych główną rolę odgrywają azynniki 

wychowawaze - brak harmonii w domu rcdzin
nym, rozp:id mrużeństwa rodziOOw, chłód uczucio

wy. Dezorganizaąja i załamanie się struktury 
rodzinnęj prowadzi do ~ izolaąji dzi.ooka, 
sµJtęgowa:nąj przez okres dqjrz.ewania, oochl.łiący 

się swoistą ~ą i dezintegraąją osoOOwości. 
Nieznane, niaxzeki.wane lęki - związane głównie 

z prz.e:zyciarni e~ - cx:lrywają ro1odą 
osobą od dotychczasowych p:JWią:zań uazucio

wych, uniemożliwiają zawiąZanie nowych związ
ków, zresztą bardzo upragnionych. Marzyciel

stwo, skrajne sądy, impulsywność ~na 
z nia:lqjrz.alością stwarzają koreystne µ:>dłoż.e 

i klimat dJa samoagreąji. Tym barozi.ęj' że węcie 
śmierci mrelektualizqje się - staje się czymś ooraz 
barozi.ęj odleg!;ym i fascyrn:gącym, przyciB,ga swą 

tajernniaz.ością. 

Najczęstseymi. motywami samoOOjstw rn3odzieżiY 
są - w rożnym prooonci.e - konflikty ro1zinne 

i :niąxJwodzenia szkolne. DaJsze mięjsra zajmlłią 
konlikty z rówieśnikami, tmagogami, szantaż 

aJOO protest woboo otoczenia, lęk p:rz.a:i karą. Rxi 
µ:>jęcie „konflikty ro1zinne" trz.eoo µ:>dst.a.wić 

także JX)Sl:awy rod.ziOOw wyrażająre się 

w zaniedbywaniu oOOwiązków rodzicielski.eh 
na skutek aJkobolizmu., niezgcdy maJżeńskięj, 
przesadnego ograruczania swolxldy :rnłOOegb 
człowieka - i odwrotnie. Spo:radycznie do proo 
samoOOjccych u :młOOziezy dochodzi z chĘci 
zailllµ:>nowania odwagą bądź z falseywie i:xnmo
wanęj solidarności koleżeński.ęj (samooojstwa 
grupowe).Cz.ęść niOOoszl;yeh samo00j00w żalt.tje 
swego kroku azy wstydzi się go nawet, inni -
pn.ooiwnie, chełpią się, pragnąc w ten SIXX36b 
zwrOO.ć na siebie większą uwagę otocz.enia. 
W zachowaniu się młodego człowieka, jak 
w soczewre, odbijają się słatości struktur sp:>]ooz
nych, w których tkwią i eyją desperaci. 

Niełatwo jest przystosować się WSJX)łczesnemu 
człowiekowi do szaJ.eńcz.ego tampa cywilizacyj
nych przemian. Konieczność - zdawaroby się 
naturaJna - przęjścia ze środowiska biolog1cznego 
do środowiska trohnicznego, rozerwanie wielu 
dotychczasowych struktur mo:raJ:nych, obyczajo
wych, relig1jnych, kosztqje. Czynniki wywoh.tjąre 
stres w,ają się niemal na k:ażczy"m kroku, 
a groz'ba samotności w tłumie, nieuchro:nnęj 
anonimowości ludzki.ego eycia jest ooraz barozi.ęj 
reaJna. 

OPRACOWANO WG: JANUSZ ESKNER, UCIECZKA 

PRZED ŹYCIEM, „POLITYKA" 1974, NR 40; 
MAREK CzvżEwSKI, KRz'lszroF ROSA, 

8AMOBĆIJ8TWA W OKRESIE TRANSFDRMACJI: FAKTY I 
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SPODNIE 

W 1990 roku w Polsce statystyki policyjne 
odnotowały 248 zamachów samobójczych 
dokonanych przez osoby w wieku do 20 
lat. Cztery lata później było ich już 556. 
Liczba ta wciąż rośnie. 

W okresie dojrzewania młody człowiek 
ma kłopoty z tożsamością . Już nie 

jest tym, kim był, ale jeszcze nie wie, kim 
będzie. To się dopiero w nim kształtuje. 
Na rożsamość zresztą składają się różne 
elementy. Poczucie odrębności, zaznaczenie 
własnej indywiduaJności, µ:>łączone jest 
z µ:itrzebą przynależności do jakiejś grupy. 
Protest przeciwko rodzioom µ:ijawia się częsro .,. 
jako forma indywidualiz.a.qji. Z kolei poprzez ~ 
stroje określonej marki, µ:>przez subkultury, 
młodzież reaJizuje µ:itrzebą przynależności. 

Psychologiczna specyfika wieku dorastania 
jest niezmienna. Zmieniają się naromiast 
warunki, w których owo dorastanie się odby
wa: rodzina, szkoła, hierarchie wartości, układ 
społeczny. Dziś rodzice, zagubieni, przestrasze
ni zachodzącymi zmianami społecznymi, nie 
potrafią dać swoim dzieciom oparcia. Zagonie
ni, pracqjący na kilku etatach, nie mają dla 
nich czasu. Z kolei :zarabiający słabo, w pań
stwowej firmie, nie wzbudzają w nich szacun
ku. Mało który młody człowiek chce chodzić 
w zwykłych trampkach. Pogłębia się różnica 
między ideaJnym, wyobrażonym modelem 
siebie a tym, co jest dostępne w rzeczywisto
ści. Jest duży rozziew między młodzieżą, która 
wszystko ma na dobrym µ:>ziomie: eduka.ąję, 
rozrywkę, ubranie, a młodzieżą ze szkół 
zasadniczych, która wie, czego mieć nie będzie 
- standardy, obowiązujące marki, są bowiem 
doskonale znane z wszechobecnej reklamy. 
Młodzież z tej grupy ma poczucie braku 
sukcesu. To częsro wyzwaJa agresję. Bywa ona 
skierowana na zewnątrz, co wyraża się mię
dzy innymi wzrostem przestępczości nielet
nich. Bywa ukierunkowana na samego siebie 
i przybiera różne formy aut:Ddestrukąji. 

OPRACOWANO WG: RYSZARDA SOCHA, PlłzERWANA 

MŁODOŚĆ, „POI.JTYKA" 1996, NR 25. 
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