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Mikołaj Melanowicz 

SHINGEKI 

Shingeki czyli „dramat współcze

sny". Teatr japoński, w przeciwień

stwie do powieści i filmu, nie 
wzbudził większego zainteresowa

nia w świecie. Znamy nazwy śre

dniowiecznego klasycznego teatru 
np. mieszczańskiego kabuki i tea

tru lalek bunraku z okresu nowo
żytnego. No bywa źródłem teatral

nych inspiracji, a niektóre środki 

teatru kabuki są też stosowane 
w europejskich przedstawieniach. 

Badacze japoniści zachowali 

postawę nostalgiczna-egzotyczną 

i poświęcili znacznie więcej uwagi 
sztukom unikatowym, typowo ja

pońskim. 

Teatr shingeki rozwija się pod 
wpływem europejskim, a więc jako 

rezultat naśladownictwa nie za
chęca Europejczyków do poszuki

wania w nim „tajemnic geniuszu 

japońskiego" . Zresztą w zestawie
niu z ewolucją powieści powstanie 

shingeki opóźniło się o kilkadzie

siąt lat. Nawet po tokijskiej pre-

mierze „Hamleta" i „Nory, czyli domu lalki" w roku 1911, trzeba by

ło czekać jeszcze wiele lat na pojawienie się aktorów „nowego sty
lu", na rodzime sztuki i zmianę gustów. Najtrudniej chyba widzowie 

przyzwyczajają się do poszukiwania w teatrze nie tylko rozrywki czy 

mistrzostwa technicznego, ale także obrazu codziennego życia, kon
fliktów społecznych czy gry intelektualnej. Przed II wojną światową 

Japończycy najchętniej oglądali barwne widowiska kabuki i senty
mentalne dramaty rodzinne „nowej szkoły" Gap. shimpa), czyli zmo

dernizowanej postaci kabuki. Niemniej w kręgu shingeki nie było 

zastoju: uporczywie uczono się zasad europejskiego teatru i wysta
wiano na różnych eksperymentalnych scenach wszystkich niemal 

modnych autorów i wielkich mistrzów. Okres szybkiego rozwoju 

shingeki rozpoczął się przedstawieniem „Wiśniowego sadu" Czecho
wa w grudniu 1945 roku. Powstały nowe zespoły, pojawili nowi dra

matopisarze i reżyserzy, zmienił się korzystnie dobór tłumaczonych 

sztuk. Źródłem inspiracji był z jednej strony Konstanty Stanisław
ski, a z drugiej - Bertolt Brecht: dwie świętości, przeciw którym 
odważyli się wystąpić eksperymentatorzy „teatrzyków podziemia" 

dopiero w latach sześćdziesiątych. Lecz już w latach pięćdziesiątych 

dwaj młodzi pisarze wnieśli do realistycznego shingeki nowe warto
ści zyskując sławę najambitniejszych dramatopisarzy „Nowego tea

tru". Byli to Kobo Abe, późniejszy autor „Kobiety z wydm" (PIW, 1968) 
i Yukio Mishima, znany w Polsce jako autor „Ballady o miłości" i „Na 

uwięzi" (PIW, 1973). Abe zaszokował widzów nadrealistyczną saty
rą społeczną w „Polowaniu na niewolników" (Doreigari, 1952), sztu

ką tematycznie bliską głównemu nurtowi shingeki, a mianowicie 

proletariackiemu protestowi, różniącą się jednak od niego środka
mi ekspresji. Mishima zaś zabłysnął znajomością języka klasyki, za

równo zachodniej jak rodzimej oraz wizją świata, w której zacierały 
się granice między etyką i estetyką. 



YUKIO MISHIMA 

1925 
14 stycznia w Tokio przyszedł na świat najstarszy syn Azusy Hiraoki, 
urzędnika Ministerstwa Rolnictwa i Shizue pochodzącej z rodziny kon
fucjańskich uczonych. Chłopcem, który otrzymał imię Kimitake, od 
pięćdziesiątego dnia jego życia zajęła się, wbrew zamiarom matki, bab
ka Natsu. Egoizm starej, schorowanej kobiety o arystokratycznych pre
tensjach wpłynął na rozwój przyszłego pisarza i jego stosunek do kobiet. 

1937 
W szkole Gakushuin Kimitake zamieszcza w szkolnej gazetce swe pier
wociny literackie. Jego ówczesne lektury tom.in. utwory O. Wilde' a, 
R. M. Rilkego, J. Tanizakiego. 

1944 
Kończy naukę w Gakushuin jako najlepszy uczeń i wstępuje na Wydział 
Prawa Uniwersytetu Tokijskiego. Wkrótce zostaje zmobilizowany do pra
cy w zakładach lotniczych. Debiutuje tomikiem opowiadań „Hanazaka
ri-no mori" (Las w pełnym rozkwicie) pod pseudonimem Yukio Mishima. 

1945 
W lutym komisja poborowa na podstawie niewłaściwej diagnozy lekar
skiej zwalnia go ze służby wojskowej. Zostaje zmobilizowany do pracy 
w zakładach marynarki wojennej w prefekturze Kanagawa. Uznany za cho
rego i zwolniony z obowiązku pracy udaje się do świątyni Gotokuji, gdzie 
schroniła się jego rodzina. 

1947 
Kończy Wydział Prawa i zostaje urzędnikiem Ministerstwa Finansów. 
Wydaje nowe opowiadania. Utrzymuje kontakty ze znanymi krytykami 

i pisarzami. 

1948 
Rezygnuje z posady. Wydaje opowiadania „Tozoku" (Złodziej). 

1949 
„Kamen-no kokuhaku" (Wyznania maski). 

1950 
„Ai-no kawaki" (Pragnienie miłości). Jest jednym z założycieli stowa
rzyszenia ludzi teatru (Kumo-no Kai). 

1951 
„Kinjiki" (Zakazane barwy), I część powieści. Odbywa podróż statkiem 
dookoła świata. 

1953 
„Manatsu-no shi" (Śmierć w środku lata), II część „Kinjiki". Sztuka „Yo
ru-no himawari" (Słoneczniki nocą). 

1954 
„Ballada o miłości" (Shiosai). 

1955 
Rozpoczyna ćwiczenia kulturystyczne. 

1956 
„Kinkakuji" (Złoty Pawilon) - otrzymuje Nagrodę Literacką Yomiuri. 
Zbiór współczesnych dramatów „No - Kindai - nogakushu". Sztuka 
„Shiroari-no su" (Gniazdo termitów). 

1957 
„Rokumeikan" (Pawilon Ryczącego Jelenia) - sztuka otrzymuje Na
grodę im. Kishidy. Pisarz odwiedza USA RFN, Meksyk. 



1958 
Poślubia Yoko Sugiyamę, córkę znanego malarza. Sztuka „Bara - to 

kaizoku" (Róże i piraci). 

1959 
Przenosi się do własnego domu w Magom. „Kyoko-no ie" (Dom Kyoko). 

1960 
„Utage-no ato" (Po bankiecie). Podróż z Yoko dookoła świata. 

1962 
Za sztukę „To ka-no kiku" (Dziewięciodniowa chryzantema) Mishima po 
raz drugi otrzymuje Nagrodę Literacką Yomiuri. „Utsunkushii hoshi" 

(Piękna gwiazda). 

1963 
„Na uwięzi" (Gogo-no eiko). 

1964 
„Kinu-to meisetsu" (Jedwab i intuicja) - Nagroda Artystyczna Mainichi. 

„Yorokobi-no koto" (Harfa radości). 

1965 
„Madame de Sade" (Sado-koshaku-fujin). 
Mishima gra w filmie, którego scenariusz oparty jest na jego opowia
daniu „Yukoku" (Umiłowanie ojczyzny). 
Odwiedza Anglię, USA, Azję Południowo-wschodnią. 
Rozpoczyna druk powieści „Haru-no umi" (Wiosenne morze), pierwszej 
części teatrologii „Hojo-no umi" (Płodne morze). 

1966 
Nagroda na dorocznym japońskim Festiwalu Sztuki za „Madame de Sade". 
„Firei-no koe" (Głosy zmarłych bohaterów). 

1967 
Sztuka „Suzaku-ke-no metsubo" (Upadek rodu Suzaku). 
Rozpoczyna druk II tomu „Płodnego morza" - „Homba" (Zbiegłe ko
nie). 
„Hagakure-nyumon" (Wstęp do Hagakure czyli księgi etyki samu
rajskiej). Poznaje życie żołnierza w szkołach i jednostkach wojsko
wych. 

1968 
Sztuka „Wagatomo hittora" (Mój przyjaciel Hitler). 
„Haru-no yuki" (Wiosenny śnieg). 
Mishima powołuje do życia Tate-no Kai czyli „Stworzenie Tarcz" - ugru
powanie jego zwolenników, które odbywało musztry w koszarach Sił 
Samoobrony. 

1969 
Sztuki: „Raio-no terrasu" (Taras trędowatego króla) i „Kurotokage" 
(Czarna jaszczurka). 
Ukazuje się III tom „Płodnego morza" - „Akatsuki-no tera" (Świątynia 
Świtu). 

1970 
IV tom „Płodnego morza" - „Tennin-gosui" (Upadek anioła). 
Otwarcie w domu towarowym To bu w Ikebukuro wystawy poświęco
nej Mishimie. 

25 listopada po sterroryzowaniu dowództwa garnizonu wojsk lądo
wych w Ichigaya w Tokio Mishima popełnia samobójstwo (seppuku). 

1973-1975 
Ukazują się „Dzieła zebrane" Mishimy w 36 tomach. 



RUDIGER SAFRANSKI 

ZŁO 

Donatien Alphonse Fran9ois mar
kiz de Sade wywodził się ze starej 
francuskiej szlachty. Urodzony 
w 1740 roku, jako czternastolatek 
zaciąga się do pułków królew
skich i bierze udział w wojnie 
siedmioletniej. Zwolniony ze służ
by frontowej, otrzymuje dziedzicz
ny w rodzinie urząd królewskiego 
namiestnika i gubernatora Pro
wansji i żeni się z córką de Mon
treuila, prezydenta najwyższego 
sądu podatkowego. Z początku 
młody markiz broni się przed tym 
małżeństwem, ale teściowa do
prowadza je do skutku. Przez wie
le lat będzie ona prześladować 
markiza swoją miłością zmiesza
ną z nienawiścią. Fatalny to stosu
nek, gdyż „prezydentowa", jak ją 
nazywa, posiada wielkie wpływy 
na dworze królewskim i dysponu
je jednym z osławionych lettres 
de cachet, tajnym rozkazem kró
la pozwalającym jej postępować 
z zięciem wedle własnego widzi
misię. I skorzysta z tej swojej mo
cy. Najpierw będzie go chronić 

przez więzieniem, później postara 
się o to, by de Sade ponad dziesięć 
lat spędził zamknięty w Vicennes 
i w Bastylii. 

Co mu się zarzuca? Prowadził, 
jak wielu ówczesnych szlachciców, 
życie libertyna. Nie był, rzecz ja
sna, wiernym małżonkiem, lecz 
otoczył się kochankami. Ale nie 
o to go oskarnano, taki libertynizm 
był wówczas czymś całkowicie 

zwyczajnym. Uwagę wzbudziły 

i doprowadziły do oskarżenia go 
bluźniercze ekscesy. W 1763 roku 
wynikła afera „Różowej Piwnicy". 
Sade wysmagał pejczem prostytut
kę, pokłuł ją nożem, w rany wlał 
wosk i kazał jej czynić sprośności 
z symbolami chrześcijańskimi 

w rozmaite otwory ciała wkładając 
jej hostie. Potrzebę naturalną zała
twiał w niestosownym miejscu. 
Oskarżenie obejmowało również 

sodomię, co wówczas oznaczało 
stosunek analny. Markiz zostaje 
uwięziony, do procesu jednak, 
dzięki interwencji teściowej, nie 
dochodzi. W 1772 Sade jest oskar
żony w marsylskiej tzw. „aferze 
z kantarydami". Otóż miał on jako
by uraczyć cztery nierządnice cu
kierkami podniecającymi; jedna 



z dziewczyn omal nie umarła. Mar
kiza zaocznie - gdyż zdołał zjed
nym służaicym i szwagierkai uciec 
do Włoch - skazano na karę 
śmierci. Fakt, że Sade utrzymuje 
stosunek z siostrai swej żony, 

zwiększa jeszcze nienawiść teścio
wej. Po powrocie do Francji Sade 
zostaje uwięziony, ale wnet udaje 
mu się schronić w swej posiadło
ści rodowej La Poste w Prowansji. 
W 1778 wyrok śmierci jest uchylo
ny, ale tymczasem mnożai się po
głoski o szkaradnych orgiach 
w La Poste, tak że Sade znów tra
fia do więzienia, w końcu zaś do 
Bastylii. 

W 1789 uwalnia go stamtaid re
wolucja. Rury do odprowadzania 
nieczystości Sade używa jako tu
by, podżegajaic tłum zebrany wo
kół Bastylii. Z dumai opowiada 
później, że garnizon twierdzy uda
ło mu się zjednać „dla sprawy lu
du". Swe uwolnienie przekształcił 
w fakt polityczny; świadectwem 
tego jest pisarska twórczość 

Sade'a. Ironia historii wszakże 
sprawiła, że część jego dzieła 

przepadła w zamęcie rewolucji 
i odnaleziono jai dopiero po jego 
śmierci. Na wolności pozostaje 

tylko przez parę lat. W 1794 po
nownie jest skazany na śmierć, 
unika jednak pojmania. W 1797 
wychodzi drukiem dziesięć to
mów Nowej Justyny [La Nouvelle 
Justine]. 

Sade procesuje się o prawa au
torskie. W 1801 zostaje uwięziony, 
w 1803 zaś osadzony w zakładzie 
dla umysłowo chorych w Charen
ton, gdzie wraz z wariatami insce
nizuje dla paryskiego wielkiego 
świata słynne przedstawienia tea
tralne. Umiera 2 grudnia 1814 roku. 

Gdy w 1777 roku Sade po raz 
pierwszy zostaje aresztowany z po
wodu swych orgii, które wzbudziły 
powszechne zgorszenie i których 
bronił często później używanym ar
gumentem, że trzeba w końcu do
prowadzić do triumfu natury nad 
kłamstwem kultury - swój trium
falny pochód, również we Francji, 
rozpoczyna Werter Goethego. Fe
towano to dzieło jako zwycięstwo 
naturalnego odczuwania nad ży
ciem konwencjonalnym. 

Tezę o trzymaniu się wyłaicznie 
natury sformułował również Sade. 

Co nakazuje natura? Nakazuje 
to, czego żaida również od Rousseau 
(na którego przecież powołuje się 



również Goethe): człowiek powi
nien wypowiedzieć kredyt moral
nym regułom cywilizacji, powinien 
słuchać samego siebie i folgować 
miłości własnej. Powinien-wbrew 
alienującej cywilizacji - zawła

szczyć własną naturę. 

U Sade'a jednak, inaczej niż 
u Rousseau i Goethego, ta „natu
ra" jest złowrogim molochem, 
którego zwie on „bestią". Odpo
wiada ona za to, że „nieszczęsna 
istota zwana człowiekiem została 
bez swej zgody wrzucona w ten 
nędzny świat". Pośród zimnego 
obojętnego wszechświata jest tyl
ko nieuchronna śmierć, życie peł
ne udręk oraz - jeśli zręcznie i bez 
skrupułów zabierzemy się do rze
czy - kilka chwil rozkoszy. Nic 
więcej. 

Sade raczej drastycznie zinter
pretowałby Schillerowską Odę do 
radości: „Miliony, niechaj uści

skiem mym was obejmę!" 
Dla Sade' a Inny jest przedmio

tem używania. Nie chodzi o to, by 
również sam ten obiekt odczuwał 
rozkosz. Libertyn nie ma zamiaru 
dzielić się używaniem, chce je 
w całości zatrzymać dla siebie. 
„Czego pragniemy, używając? Że-

by wszystko, co nas otacza, zajmo
wało się tylko nami, tylko o nas 
myślało i o nas się troszczyło . Kie
dy ci, co nam służą, sami używają, 
wówczas o wiele bardziej niż nami 
zajmują się samymi sobą, skut
kiem czego nasze używanie jest za
kłócone". 

Pojedynczy człowiek stoi w cen
trum własnego świata, całkowicie 
izolowany od innych. Sade nazywa 
to „izolizmem". Istnieje jedna tyl
ko więź - rozkosz płciowa. Jest 
ona nowym sacrum. Rozkosz jest 
tyranem. Pragnie samej sobie do
starczyć przyjemności. Tę zaś moż

na zwiększyć czyniąc zło drugie
m u, zadając mu ból. Dopiero 
wówczas można się czuć „tyra
nem". „Jakaż to różnica dla miło
ści własnej!". 

Sade w swym dziele Filozofia 
w buduarze rozwija model społe
czeństwa, w którym z absolutną 
konsekwencją realizowana jest te
za „wszystko jest dozwolone". 
Wykazuje, że rozumu można użyć 
do wszystkiego - nawet do sen
sownego uzasadnienia morder
stwa i okrucieństwa. 

A jednak Sade wikła się w sub
telną sprzeczność: skoro wszystko 



jest dozwolone, gdzie miejsce na 
uciechę z przekraczania granic? 
A przecież o nią chodzi. Rozkosz 
z ciała nie jest dość rozkoszna, do 
swego wzmożenia potrzebuje ona 
świadomości występku. Juliette, 
furia zła, potrzebuje Justyny, cno
tliwej dzieweczki, którą będzie 
mogła bezcześcić i dręczyć. Mu
szą być granice, które można by 
przekraczać stosując przemoc 
i dobywając oręża genitaliów. 
Gdzie rozkosz z profanacji, jeśli 
nie ma nic świętego? Toteż 

powieść Juliette zaczyna się roz
działem O zaletach bluźnierstwa 
w klasztorze. Tu niezbędny kon
trast jest zapewniony, jako że roz
pusta potrzebuje widzów pełnych 
wstrętu, aby w pełni napawać się 
sprośnością Niemniej, sprawo
wanej we dwoje w zamkniętym 
świecie czynności brak najważ
niejszego: zgorszenia; dlatego 
muszą być przy tym świadkowie -
uczestniczący i nie uczestniczący. 
Najsilniejszej podniety dostarcza 
wciągnięcie biernych świadków, 
nawet wbrew ich woli, w uczest
nictwo. Profanacja potrzebuje 
sceny; dlatego Sade pisze. Pisanie 
oznacza zwracanie się do publicz-
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ności i czynienie z niej świadka. 
Markiz podnieca się myślą, że 
swoim pisaniem będzie podniecał 
innych. Doznaje uczucia triumfu 
wyobrażając sobie, jak odraza sta
nie się dla jego czytelników pod
nietą zdolną uwieść nawet ludzi 
czcigodnych i zacnych. 

Markiz również pisząc chce 
uwodzić, pokazując w ten sposób 
swoją moc, gdyż ten posiada moc, 
kto ma swobodę działania. Sade 
gra na klawiaturze pożądliwości. 
Pozostaje rzeczywiście suwerenny, 
a w każdym razie może to sobie 
wmawiać - nawet w więzieniu, gdy 
zaczernia papier. Wprawdzie za
mknięto go, ale on potwierdza swą 
wolność oddając się wyimaginowa
nym ekscesom, chwilowo nawet 
poddając sobie wyimaginowaną 
publiczność. 

Tłumaczenie 

Ireneusz Kania 

Fragmenty z książki R. Safranskiego, Zlo, 
dramat wolności, Czytelnik 1999, s. 171-173, 
175, 178, 180 



ERICH FROMM 

SADYZM 

Ostatnio stało się bardzo modne wśród radykal
nych myślicieli politycznych - jak na przykład 
Herbert Marcuse - wychwalanie sadyzmu jako 
jednego z wymiarów ludzkiej wolności seksualnej. 
Pisma markiza de Sade'a przedrukowywane są 
przez radykalne czasopisma polityczne jako ma

nifestacje „wolności". Przyjmują one argument de 
Sade'a, że sadyzm stanowi treść ludzkiego pożą
dania oraz, że wolność wymaga, by ludzie mieli 
prawo do zaspokajania swych sadystycznych pra
gnień, podobnie zresztą jak wszelkich innych, j& 
żeli tylko czerpią z nich przyjemność. 

Argument, w myśl którego podążanie za wła
snymi pragnieniami stanowi naturalne prawo 
człowieka, a tym samym winno być uszanowane 
wydaje się raczej przestarzały. Wiemy już, że 
większość ludzkich pragnień jest irracjonalna, 
właśnie dlatego, że ich spełnienie czyni człowie
kowi krzywdę (czasami także innym) i blokuje j& 
go rozwój. Osoba motywowana pragnieniem zni
szczenia, która odczuwa przyjemność w akcie 
destrukcji, raczej nie może zasłaniać się wymów
ką, że ma pełne prawo do destrukcyjnych zacho
wań, ponieważ takie są jej pragnienia i źródło 
przyjemności. Obrońcy sadystycznej perwersji 
mogą na to odpowiedzieć, że nie optują przecież 
na rzecz zaspokajania destrukcyjnych, morder
czych żądz, że sadyzm jest tylko jedną z wielu ma-

nifestacji seksualności, „rzeczą gustu", nie gor
szą niż inne rodzaje seksualnej satysfakcji. 

Argument ten pomija istotę całej sprawy: czło
wiek, który podniecenie seksualne uzyskuje dzię
ki praktykom sadystycznym, ma sadystyczny 
charakter -tzn. jest sadystą, osobą, która inten
sywnie pragnie kontrolować, krzywdzić, poniżać 
inne osoby. To gwałtowność sadystycznych pra
grrień modeluje jego popędy seksualne; nie różni się 
to niczym od sytuacji, w której inne nieseksualne 

motywacje, jak upodobanie we władzy, bogactwie 
czy narcyzm, również wzbudzają pożądanie seksu
alne. W rzeczywistości w żadnej z pozostałych sfer 
ludzkiego zachowania charakter danej osoby nie 
ukazuje się tak jaskrawo jak w akcie seksualnym -
właśnie dlatego, że jest to najmniej „wyuczone" 
i ukształtowane zachowanie. Miłość danego człowi& 
ka, jego czułość, jego sadyzm czy masochizm, jego 
chciwość, narcyzm, lęki-wrzeczysamej, wszelkie 
cechy charakterologiczne - wyrażają się w zacho
waniach seksualnych. 

Czasami argument ten prezentuje się w na
stępującej formie: perwersja sadystyczna jest 
zdrowa, ponieważ dostarcza ona niewinnego wy
ładowania sadystycznych skłonności, obecnych 
u wszystkich ludzi. Według tej logiki strażnicy 
z obozów koncentracyjnych Hitlera byliby mili 
dla więźniów, gdyby dane im było zaspokoić swe 
sadystyczne skłonności w aktach seksualnych. 

Rdzeniem sadyzmu, wspólnym wszystkim j& 
go przejawom, jest pragnienie posiadania 
absolutnej i nieograniczonej kontroli 



nad istotami żywymi. Zmuszenie kogoś, by 
znosił ból i poniżenie, nie będąc w stanie się obro
nić, jest jedną z manifestacji absolutnej kontroli, 
ale w żadnym razie nie jedyną Osoba, która po
siada pełną kontrolę nad innymi istotami żywymi, 
zamienia je w rzeczy będące jej własnością, pod
czas gdy sama zajmuje względem nich pozycje 
boga. Doświadczenie absolutnej kontroli nad 
drugą istotą ludzką, wszechmocy wobec niej 
w istocie tworzy iluzję przekraczania ograniczeń 
ludzkiej egzystencji, w szczególności dla tych, 
których życie wyprane jest z produktywności i ra
dości. Sadyzm zasadniczo nie ma żadnego celu 
praktycznego; nie jest „trywialny" lecz „naboż
ny". Jest transformacją niemożności w doświadcze
nie wszechmocy; jest religią ludzkich kalek. 

Sadystyczne cechy charakteru nie mogą zo
stać zrozumiane, jeśli odizoluje się je od całości 
struktury charakterologicznej. Stanowią części 
syndromu, jaki zrozumieć można jedynie w pełni 
jego przejawów. Dla charakteru sadystycznego 
wszystko, co żyje, musi być poddane kontroli; 
istoty żywe zmieniają się w rzeczy. Albo bardziej 
precyzyjnie, istoty żywe przekształcane są w żyją
ce, chżące, pulsujące przedmioty kontroli. Ich re
akcje wymuszane są przez tego, kto je kontroluje. 
Sadysta chce stać się panem życia i dlatego też je
go ofiara powinna zachować własność życia. Oto 
jest cecha, która odróżnia go od osoby destrukcyj
nej. Tamta chce zniszczyć jednostkę, usunąć ją, 
unicestwić samo życie; sadysta pragnie wrażeń, 
jakie daje kontrola i dławienie życia. 

Kolejną cechą sadysty jest to, iż podniecają go 
jedynie bezbronni, nigdy ci, którzy są silni. Nie 
ma mowy o przyjemności sadystycznej, gdy na 
przykład uda się zadać ranę w walce z równym so
bie, ponieważ w takiej sytuacjri zadanie rany nie 
jest wyrazem kontroli. 

Charakter sadystyczny obawia się wszystkie
go, co nie jest pewne i przewidywalne, co może za
skoczyć niespodzianką, która zmusi go do sponta
nicznej i oryginalnej reakcji. Z tego powodu boi 
się życia. Życie przeraża go właśnie dlatego, że 
z samej swej natury jest nieprzewidywalne i nie
pewne. Jest ukształtowane, ale nie uporządkowa
ne. W życiu istnieje tylko jedna pewna rzecz - że 

wszyscy umierają Miłość jest podobnie niepew
na. Bycie kochanym wymaga zdolności do ko
chania, wzbudzania miłości, a to zawsze zakłada 
ryzyko porażki i odrzucenia. To właśnie dlatego 
charakter sadystyczny może „kochać" jedynie 
wówczas, gdy kontroluje, tzn. kiedy ma władzę 
nad obiektem swej miłości. 

Sadysta robi to, co robi, ponieważ czuje się 
pogrążony w niemożności, nieżywy i bezbronny. 
Próbuje skompensować sobie te braki, poprzez 
przemianę z robaka, którym się czuje, w boga. 

Tłumaczenie 

Jan Karłowski 

Fragmenty książki E. Fromma, Antologia ludzkiej 
destruktywności REBIS, Poznań 2002, s. 315-317, 323, 
325-326 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 
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SCENA GŁO'iVNA 
REWIZOR - Mikołaj Gogol. przekład 1 adaptacja - Aleksander Argentynow1cz. reżyseria -
Krzysztof Zaleski. scenografia - Zofia de lnes. muzyka - Wojciech Borkowski. choreografia 
- Emil Wesołowski 

FREDERICK CZVLI BULWAR ZBRODNI - Eric-Emmanuel Schmitt, przekład - Barbara 
Grzegorzewska. reżyseria - Wojciech Adamczyk. scenografia - Paweł Dobrzycki. kostiumy 
- Irena Biegańska. choreografia - Zofia Rudnicka 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzewska. reżyseria 
- Wojciech Adamczyk. scenografia - Marcin Stajewski 

KRÓL EDYP - Sofokles. tłumaczenie i adaptacja - Marcin Sosnowski. reżyseria - Gustaw 
Holoubek. scenografia - Marcin Stajewski. kostiumy - Irena Biegańska. muzyka - Wojciech 
Borkowski 

DEMONY - John Whiting. przekład - Krystyna Tarnowska. Andrzej Nowicki. reżyseria 
- Wojciech Adamczyk. dekoracje - Paweł Dobrzycki. kostiumy - Irena Biegańska. chore
ografia - Tomasz Tworkowski. muzyka - Piotr Salaber 

SCENA ó'J 
DWOJE NA HUŚTAWCE - William Gibson. przekład - Małgorzata Semil. Karol 
Jakubowicz. reżyseria - Wojciech Adamczyk. scenografia - Joanna Macha 

OCZV WIELKIEGO MIASTA - Kurt Tucholsky, tłumaczenie - Roman Kołakowski. 
reżyseria - Agnieszka Glińska. scenografia - Agnieszka Zawadowska. kierownictwo 
muzyczne - Urszula Borkowska 

VINCENT i URSZULA - Nicholas Wright. tłumaczen ie - Hanna Szczerkowska. reżyseria 
- Barbara Sass. scenografia - Zofia de lnes. muzyka - Michał Lorenc 

PAN INSPEKTOR PRZVSZEDl - John Boynton Priestley. tłumaczenie - Krystyna 
Podleska. Anna Wołek, reżyseria - Krzysztof Zaleski. scenografia - Marek Chowaniec. 
kostiumy - Zofia de lnes 

ZATRUDNIMY STAREGO CLOWNA- Matei Visniec. przekład - KrzysztofWarlikowski. 
adaptacja i reżyseria - Sebastian Chondrokostas. scenografia - Marcin Stajewski. muzyka 
- Urszula Borkowska. pantomima - Jerzy Winnicki 

MAŁE ZBRODNIE MAlŻEŃSKIE - Eric-Emmanuel Schmitt, przekład - Barbara 
Grzegorzewska. rezyseria - Marcin Sosnowski. scenografia - Marek Chowaniec. kostiumy -
Irena Biegańska 

SCENA NA DOlE 
TRZV RAZV PIAF - scenariusz i reżyseria - Artur Barciś. scenografia - Marcin Stajewski. 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski 

NOC Z WERTYŃSKIM - oprawa literacka - Janusz Głowacki. opieka artystyczna 
- Gustaw Holoubek. scenografia - Marcin Stajewski. opracowanie muzyczne - Marek 
Walawender 

MAGDA ZAWADZKA PAMIĘTNIK LIRYCZNY - reżyseria - Marcin Sosnowski. 
scenografia - Marcin Stajewski. kierownictwo muzyczne - Beata Wus 
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