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onsternacj~ i wspólc2uci2 w4-
wolują w nas kultur4. dla któ
r4ch akt plciow4 ni2 j2st c2-
lem sam4m w sobie. dla któr4rh 
seksualność ni2 jest śmiertel-

„ • •• me powazną sprawą 2n2rgu. 
którą tr22ba w42wolić. ejaku
lacji. którą trz2ba sprowoko
wać . produkcji za ws22lką r2n~ 
cz4 higi2nirznej ekonomii ciata. 
Te kultur4. które zachowaŁ4 rozbudowane 
procedur4 uwodzenia i zm4sŁowości. w któ

rej seksualność to jedna z usŁug w sekwencji darów i rewanż4 . a akt 
miŁosn4 to t4lko ewentualne zwieńczenie ow4ch gestów odwzajem
nienia. w4kon4wan4ch w ramach z gór4 określonego r4tuaŁu. nLa nas 
nie ma to już sensu. dla nas seksualność to już t4Lko i w4Łącznie speŁ
nienie pożądania w rozkosz4. a cala reszta to Literatura. me2w4kŁość 
kr4stali2acji wokół funkcji orgiast4cznej. a ogólniej -wokóŁ funkcji 

energet4r2nej . 



~m lu~rlllar~ . D u1ndml1 

worz4m4 k11lt11re przedwczesne
go w4tr4sk11. Uwodzenie i towa
rz4sząc4 m11 rozb11dowan4 r4t11aŁ. 
ws2elkie jego techniki - wsz4st
ko to zostaje stopniowo wqparte 
prze2 znat11ralizowan4 imperat4w 
seks11alności. dą2enie do nat4ch
miastowego spelnienia. imperat4w 
po2ądania. P11nkt cie2kości w4ra2-
nie przemieścil sie w stron~ eko
nomii popedll. w której jest miejsce 
j112 t4lko na nat11ralizacje poEąda
nia. po2ądania poslllsznego popedo
wi cz4 realiz11jącego si~ w mecha
niczn4m d2ialani11. nade wsz4stko 
jednak posŁ11sznego w4obra2ni w4-

parcia i w4zwolenia L..l. 

wodzenie nie ma czas11. któr4 b4 je w4-
znacz4Ł. ani swojej por4. posiada nato
miast r4tm. bez którego nie moglob4 
fonkcjonować. W przeciwieństwie do in
strnmentalnie traktowan4ch strategii. 
mająr4ch swe stadia pośrednie. uwodze
nie dziala nieprzerwanie. w jedn4m rn-

chu i zawsze stanowi dla siebie cel. 

wodzenie dziala w c4kl11 
ciągŁ4m. Uwodzi sie kogoś 
po to. b4 11wie ść kogoś inne
go. ale te2 uwieść kogoś in
nego po to. b4 spodobać sie 
sobie samem11. ~ak2e sub
telne zludzenie pozwala 

przejść od jednego do drngiego. na cz4m polega 11w odzi cielskość. na 
11wodzeni11. cz4 na b4ci1111wiedzion4m? ~ednak2e najsk11teczniej 11wo
dzi sie. dając sie 11wieść . l tak bez końca. me mo2na mówić o jakiejś ak
t4wnej cz4 biernej metodzie 11wodzenia= nie ma podzialll na podmiot 
i przedmiot. wnetrze i zewnetrze -uwodzenie dziala ob11stronnie i nie 
istnieje granica. która b4 je oddzielala. me sposób uwodz ić inn4ch.je-

śli nie zostaŁo sie 11wiedzion4m. 



dran hudrillard o UlllDfZUIU 

wad2enia nigd4 nie 2astanawia prawda 2naków. Lec2 2Łud2enie 
i sekret. inauguruje ana obieg. któr4 sarn jest sekretn4 i r4tual
n4. ta swego rodzaju be zp o średnia inicjacja. która ra2gr4wa s ię 

2gadnie 2 wlasn4rni regularni. 

4ć uwied2ian4rn ta t4Le. ca dać się odwieść 
ad prawd4. Uwad2ić ta t4Le. ca odwodzić ko
goś ad jego/jej prawd4. Owa prawda sta
je się nast~pnie w4rn4kającą się rn11~ej ta
jernnicą [Uincent Descambes. b'incanscient 

malgre Luil. 

d11n hutrillud D u~adzmu 

U 
wad2enie jest autarnat4c2nie odwracalne i tę odwracalność 2a
wd2i~E2a w42wani11. jakie 22 ń w4~ika. i taj 2rn nic4. w której si~ 

pagrą2a. 

a sila pr24ciągania i adp4chania. pachla
niania i fasc4nawania. sila. która kru
s24 nie t4Lka seks11alnaść. Lec2 tak2e 
caŁą r2ec24wistaść. ta sila w424wająca 
-w 2adn4rn ra2ie ekanarnia seks11 i sta
wa. Lec2 Lic4tacja pr2ernac4 i Łaski. na
t4chrniastawa narniętnaść . która rna2e 
11jawnić si~ w seksie. którajednak rna2e 
równie2 sarna 2 siebie si~ w4c 2 erpać 
w trakcie stawiania oparu i dą2 e nia da 
śrnierci. w 2asadnic22j nieokreśloności 
jaka pr2edrniatu. choć 2ara2ern określo
ności jaka siŁ4 i pac2ątku . padc2as gd4 
narniętnaść uwad2enia jest asubstan
cjalna i nie posiada pac2ątk11. Jej sila 
nie w4nika 2 2aangażawania Libidalne
ga.jakiejś energii pażądania . lec2 2 c24-
sta farrnalnej gr4 i c24sta farrnalnega 

2Łud2enia L..1. 



Jm ludrilliri. I uwdmiu 

4zwanie i uwodzenie lącz4 bardzo bli
skie pokrewieństwo. fljednak jest mię
dz4 nimi różnica. l.114zwanie polega na 
wciąganiu kogoś na teren dzialania 
własnej sil4. która także i jemu się 
udzieli z uwagi na niemającą końca Li
c4tację. natomiast strategia [?] uwo
dzenia polega na sprowa4~niu kogoś 
na teren własnej słabości. która sta
nie się też jego udziałem . Slab ości UJ4-
liczonej. choć nieobliczalnej: rzuca się 
drugiemu człowiekowi w4zwanit żeb4 

się jej poddał: slab ości albo sieci: cz4ż zapach panter4 nie jest sie
cią. otchłanią. do której ściągają upoj one zwierzęta? fljakże. mit4cz
na pantera rozsiewająca zapach to epicentrum śmierci i to właśnie 

z tej sieci pl4ną delikatne fluid4. 

Y 
wodzić to t4 le. co osłabiać. Uwodzić to t4le. co słabnąć. Uwodzi
m4 nas zą slab ością. nigd4 silą cz4 jej oznakami. ta właśnie sla

bość jest stawką w grze uwodzenia i to ona daje taką silę . 

Y 
wodzim4 naszą śmiercią. naszą słabością i pustką. która nas na
wiedza. Sekret polega na t4m. b4 umieć grać ze śmiercią. nie ope

rując spojrzeniem. gestem. wiedzą. sensem. 

dun hudrlllar' D 1111adml1 

s4choanaliza powiada. żeh4 
uznać własną bierność. wla
sną słabość. ale zaleca to 
jako rez4gnację. pogodzenie 
się. do tego w kategoriach 
omal religijn4ch -ażeb4 osią
gnąć umiarkowaną równo
wagę ps4chiczną. Uwodzenie 
triumfalnie w4korz4stuje tę 
słabość. i gra nią - według 

wlasn4ch reguŁ. 

Im hdrllhri I 1•••11111 
!mihi 111111 ~1111hll M1ltHlrł•1 Sit! 1111 



Htidig~r Safranski 

r tqc 
2 I plq 
q rt L' 
otrzeźwieniem. p 
cem Lunatqcznej pe 
W momentach najbardziej 
bezlitosnej samowied2q ro

tq2m Jest świadom. że 
trzen r 2 sowa 

s 2J 2 -
c pusta. 
c lktem 

Jawi mi si' jako obraz nasze o 1 - rzelotna ra
dość. z nicości się rodząca t w mcośf zapadaj ca. w gór' 
i dól. nie wiadomo dlaczego; radosna zielona wqsepka 
pełna blasku. śpiewu i zgiełku. plqwająca po ciemnqm. nie-

zglębionqm oceanie „ - pisze einrich Wackenroder. 

= 2Ło. Dramat UJalności h1 



romant4czn4m entnzja
zmie pl4ni2 jakiś podskór
n4 n11rt Lek11. uek11 przed 
otrzeźwieniem. przed koń
cem L11nat4cznej pewności. 
W momentach najbardziej 
bezlitosnej samawiedz4 ra
mant4zm jest świadom. że 
przestrzeń rezonansowa 
dlajeya niebiańskiej m11z4-
kijest zatrważająca p11sta . 
..1 oto j11ż m11z4ka całkiem 

jawi mi sie jaka obraz naszeya ż4cia - przelotna ra
dość. z niraści sie radząca i w niraść zapadająca. w yóre 
i w dól. nie wiadoma dlaczeya; radosna zielona w4sepka 
pełna blask11. śpiewu i zyielku. pl4wająca pa ciemn4m. nie-

zylehian4m oceanie" -pisze fleinrich Wackenroder. 



lldiur Safmslll· Zll. ~m11t 1nlnlłcl 

amant4r4. pa wielkim 2mier2rhu boyów 
praynąr4 a wŁasn4rh siŁarh stwar24ć 
wŁasn4rh boyów. yr2ę2ną w takim ata 
d4Lemarie: wier24ć w ta. ro sami spa
r2ądzili. bąd2 też traktować ta jaka roś 
otr24maneya. [hrieli wielki spektakl 
pad2iwiać z widowni. ajednorześnie zza 
kulis pariąyać za sznurki. _SJ reż4sera
mi. któr24 sami prayną się zarzarawać. 

amant4r2na reliyia s2tuki 
praynie niernażliwaśri. [hre 
ona w sposób w4rafinawan4 
pawrórić da naiwnośri. a sku
tek teyajest taki. że na miej
srn dawn4rh substanrji po

jawia się yabinet Luster mnażąr4 odbicia= odr2ucie adr2ucia. wiara 
w wiarę. m4ślenie a m4śli. Mażde parus2enie ducha patrz4 sarno na 
siebie. ~ależnie od nastroju daje ta bądź ra2kas2 2 nieskańc2enie wie-

Laks2taŁtneya [2eyaś. bądź udrękę nic ości L.J. 

Hdltrr Safranslli, Zh . bra„t w1lnłci 

ak więr ramant4zm uwalnia niszrz4rieLską i sa111 anisz
rz4rielską patęyę siŁ4 w4abra2ni. ~óżni się to ad kla
s4rzneyo. wielawiekaweya parad4ymatu sztuki jaka 
dobra. Jak już mówiliśm4 . trad4r~na kanreprja opiera 
się na idei mimesis. naśladowania danej rzerz4wista
śri za pamarą jej idealizarji. bąd2 w relarh kr4t4rz
n4rh. natomiast w ramant4zmie. pa raz druyi od rzasu 
renesansu. kulminuje idea poiesis. ~dalnaść art4st4rz
neyo tworzenia. wolność twórr2a stają w centrum uwa
yi i dumnej samaświadamaśri. ~ rhwilą. yd4 art4sta 

nie rhee już naśladować yataweya stworzenia. Lerz praynie stać się 
wspólnikiem praresu stwórrzeyo. a więr yd4 uwalnia się ad kanceprji 
mimesis i zarz4na uprawiać poiesis. wikŁa się w problem creatio eH ni
hilo. Otwiera si~ na daświadrzenie niraśri. znikamaśri. la niraść 2aś. 
ta 2nikamość wsąr2a się w d2ieŁojako padejr2enie. 2wątpienie wsie
bie. 2atrwożenie . flrt4sta papr2ez tan4. 2dania. fikrje jak yd4b4 sŁ4-
s2aŁ pust4 s2um atrhŁani. S2tuka w4pŁ4wająra 2 niraści swobodnej 
siŁ4 w4abraźni maże na powrót w tę nirnść 2apaść. llJ Łanie samej s2tu
ki tworz4 się patencjaŁ destrukrji i autadestrukrji. Wówc2as mówi 
się a kr4z4sie narrarji. a razm4śln4rn stosowaniu fraymntu. a ra2pa
dzie farm itd. Podejrzenie a bŁahaść . a ta. że wizerunki twar2one prze2 
s2tukę są rhimerami. a więc c24mś be2 2nac2enia. padejr2enie rad2ą
re się 2 nihil pr24 aka2ji creatio eH nihil -2 pewnoś ciąjest dla s2tuki 
rz4rnś 2Ł4m. ~est ta zŁa szture immanentne. skutkiem któreyo sama 

rnaże się ana kwestionować i trari da sarnej siebie 2aufanie. 



iildlter Sifranskl eh . bm"at walnoścl 

Ło pŁ4n i l!' dla s2tt1ki 2jej twórc2ej 
tajemnic4. fako creatio ex nihilo 
niesie ona 2e sobą nicość . me 2na 
tego niebe2piec2eństwa ur2ednik 
bankow4. naukowiec ani kuchar2. 
Parają sie oni w2glednie solid
n4.mi sprawami. Sztuka ma jed
nak do c24nienia 2 sens~m . któr4 
nie jest sam pr2e2 sie· zro2um 1ia
Ł4. nLatego wŁaśnie 2agraża mu 
s2c2ególnie nicość braiku sensu. 
meoc24wist4 sam pr2e2 sie sens 
jest kruch4; pod cie~arem p4tania 
„po co to ws24stko" Łatwo może 

sie 2aŁamać. 

Rudlgrr Safranski 1 Zia . bmut 111a lna!c1 

• 

l.fl. floffman pr24tac2a anegdote o kimś. 
kto w absolutn4m pr2ejeciu sŁucha uwer
tur4 do ~on 6iouanniego Jllo2arta. Wtem są
siad trąca go w bok i p4ta= „na co nam to 

potr2ebner 

02ostaje t4lko nad2ieja. że Hamienn4 
6ość. pojawiając4 sie pod koniec ope
r4. porwie 2e sobą do piekŁa również 

takich sąsiadów . 

hil1rr ldr111l1 li• lr1•1ł „tulo 
prul!1I lrmm luli f1.łrllll ,Ili 
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m~go mot~wu. kr 



d4 w 1111 Sade po ra2 pierws24 zo
staje ares2towan4 2 powodu sw4ch 
orgii. które w2bud2il4 pows2echne 
zgorszenie i któr4ch bronił c2~sto 
uż4wan4m argumentem. że trzeba 
UJ końcu doprowad2if do triumfu na
tur4 nad kłamstwem -swój triumfal
n4 porhód. również w2 francji. ro2po
c24na Werter 6oethego. fetowano to 
dzielo jako zw4riestwo naturalneyo odrzuwa. 
nia nad ż4riern konwenrjonaln4rn . Jllarn4 tu do 
rz4nienia z jasną. niewinniejszą stroną teyo sa. 

rneyo rnot4wu. któr4 nek al również markiza. 



Audi grr Satrmk1 • Zie bmut wolno!cl 

a utwierdzala mnie w postanowieniu 
. pisze w Liście l!Jerter. bohater 6a
ethega . b4 na prz4szlaść tr24mać 
sie t4lka natur4. Dna jedna jest nie
skończenie bogata i anajedna twarz4 
wielkiego art4st~ . na kar24ść regul 
można r2H wiele. mniej wiecej ta. CD 

można r2H na pochwal~ mi s2c2ań
skiega spatieczeństwa. [zlÓwiek. któ
r4 si~ wedle nich ksztalcl. nie w4da 

, , ni1gd4 nic niesmacznego i 2lega. tak 
jak tm któr4 daje sie iks2taŁtawać 

prawom. nigd4 nie stanie sie nieznaśn4m sąsiadem' . nigd4 wielkim zla
c24ńcą; ale wszelka reguŁa. mówcie CD chcecie. niszc24 1prawd2iwe ad. 
czucie natur4 i prawdziw4 jej w4ra2 Ll. O. moi przlUaciele! nlaczega 
strumień geniuszu w4tr4ska tak rzadka. tak r2adka wzbiera w4saką 
falą. wstrząsa wasz4mi zdumian4mi duszami? nrodz4 prz~aciele. ata 
mieszkają pa obu stronach w4brzeża spokojni panowie. któr4m 2nisz. 
c2al4b4 damki w ogródkach. gr2ed4 tulipanów i pala kapust4 i którz4 
przeto 2awczasu budowaniem tam i adpl4wów umieją zapobiec grożą. 

remu w prz4szlaści niebe2piHzeństwu". 

Rud 1grr Safranskl Zie . bm1~t 111olno!rl 

ez~ a trz4maniu si~ w4lącznie natur4 sfarmulawal rów
nież Sade. również an pragnąl uwolnić „strumień swego 
geniuszu". któr4 mial zatopić s4stem spaleczn4ch re. 

gul maraln4ch. 

a nakazuje natura? naka2uje ta. czego 
żąda również ad ~ausseau [na którego 
przecież pawaluje sie i 6oetheJ: czlowiek 
powinien w4pawiedzieć kred4t maraln4 
regulam c4wilizacji. powinien sluchać 
samego siebie i folgować milaści wlas
nej. Powinien. wbrew alienującej c4wili-

zacji. zawŁaszc24ć wŁasną nature. 
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Sade'ajednak. inaczej niż u ~auss eau i 6aethega. ta 
„natura" jest ztawrogim molochem. którego zwie 
an „bestią". Odpowiada ona za t ~. że „nieszczesna 
istota zwana czŁawi1ekiem zostata bez swej zgo
d4 wrzucana w ten nędzn4 świat". hże mu ana żqć. 
ab4 później znów go pachtanąć. [zemuż mielib4śm4 
agraniczon4 okres ż4cia dodatkowa abcią2ać mo
ralnością i w4nlkając4mi z niej klapata!1Ji sumie
nia? Trzeba otrząsnąć sie ze zwodnic2 4ch nadziei 
i glupich Leków. [zemuż b4 nie „prz4s4pać garścią 

róż cierni żqcia". poszerzając „obszar swqch skŁannaści i upodobań" 
oraz „paświecając wszqstka rozkasz4"? 

azkasz należ4 da umeblowania azqlu. Pośród 
zimnego. obojętnego wszechświata jest tqlka 
nieuchronna śmierć. żqcie pelne udręk oraz -je
śli zręcznie i bez skrupulów zabierzem4 się da 

rzecz4 -kilka chwil razkosą me więcej. 

~ 
ak wiem4. akt plciaw4 we wszqstkich m o żli 
wqch odmianach i kom binacjach jest d~a Sa
de'a najwiekszą okazją do rozkosz4. 2ądza 

pobudza w4nalazczość . Sade okaże sie takim mi
strzem we wzmaganiu sek sualnej ra2kosz4. że 

w końrn przeksztatca sie ana w roś innego. 
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ie należ4 mqlić rozkasz4 z miŁaścią. 
JJliŁaść wqtwarza związki. walna zaś 
rozkosz domaga sie zmian4 i w4mia
n4 obiektów. lJJ ogóle zre sztą muszą ta 
bqć abiektq. nie asab4. alba. ściślej bio
rąc. muszą ta bqć osab41

• które w momen
cie rotkaszq ulegają przeksztalceniu 
w abiekt4. „Póki trwa akt plciawq. nie 
ma wątpliwości. że potrzebuje doń tego 
przedmiotu jaka wspólnika: gd4 jednak 
już go zaspakailem. p4tam pana. ca pa. 
zastaje miedz4; nim a mną". me. adpa. 
wiada Sade. 14Lka moralność spalecz
na narzuca z.obawiązania. abq postawić 
jakąś tame poszukiwaniu now4ch obiek
tów ro zkosą len. kto plonie miŁością. 

zastaje uczepion4 swego obiektu i oszukuje sie ze wzgledu na dal
sze rozkosze L.l Jlliedz4 Ludźmi nie ma nic świetega oprócz kopulacji. 

~est ana nawqm sacrum. 
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La Sade'a lnn4 jest przedrn iobrn uż4wania . nie 
chodzi o to. b4 również sarn ten obiekt odczuwaŁ 
rozkosz. Libert4n nie ma zamiaru dzielić się uż4-
waniem. chce je w calości zatrz4m ać dla siebie . 
..Czego pragniem4. uż4wając? 2eb4 wsz4stko. co 
nas otacza. zajmowalo się t4Lko nami. t4Lko o nas 
m4ślalo i o nas się troszcz4Ło . Mied4 ci. co narn 
slużą. sami uż4wają. wówczas o wiele ard2iej 
niż narni 2 ajm ują się sam4mi sobą. skutkiem c2e-

go nasze uż4wanie jest zaklócone". 

oj ed4nc24 czlowiek stoi w centrum wlasnego świa
ta. calkowicie i20Lowan4 od inn4ch. Sade na24wa 
to ..izoli2mern". Istnieje jedna t4Lka więź - ro2kosz 
plciowa i zadawane drugiemu rnęki. które u dręc24-
ciela w4w0Łują „reakcję zwrotną". dostarczając 

szczególn4ch „Łaskotek" jego rozkosą 
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ade. sarn więzion4 prze2 wiele lat. wręc2 ob
ses~nie w4rn4śla warownie do uprawiania 
2Łowrogiej rozpust4. calkowicie odcięte od 
reszt4 świata. Platoni2rn a rebours. Jflonstru
alne przeciwświat4 Sade'a są platońskirnija
skiniarnijesH2e pDniżejjaskini Platona. Jego 
tęsknota nie w4r4wa się 2 jaskini na świat
Ło. nic go nie nęci w ow4rn nad-świecie c24-
st4ch idei. Sade transcenduje nie w górę. lecz 
w poświat ekscesu. w jeszcze glębs zą j aski

nię . Juliette 2 powie śc i o t4rn sarn41rn t4tule 
zostaje wtajemniczona przez rnistrz4nię or
giast4czn4ch ceremonii w sposób następują
c4= „Dowiedz się zatern. niewiniątko rnoje L.J 
że zbierarn4 się tutaj t4Lko dla rnilości i po

pelniania cz4nów oh4dn4ch. Jeśli zstępujern4 w region4 śmierci. to 
t4lko po to. b4jak najdalej uciec od ż4w4ch. 6d4 rna się skŁonnośc i tak 
znieprawione jak rn4. najchętniej chcialob4 się wpeŁznąć w sarn śro
dek zierni. ażeb4 t4rn skuteczniej uciec przed ludżrni i ich bezsensow-

n4rni prawami". 

n Lacz e g óż to morderstwo nie mialob4 b4ć doz wolone? I4Lko trz4 
instancje mogl4b4 przes2kodzić w t4rn rzlawiekowi= Bóg. natura 

bądź prawo. a więc spolerzne uzgodnienia. 



a się t4CZ4 prawa. uzgodnienia te są kon
wencjonalne. mażnaje więc zastępować 
inn4mi. Sade wskazuje na pewne kultu
r4 i zw4czaje plemienne w4raźnie da
pllszczające morderstwa -prz4najmniej 
w określan4ch s4tuacjai:h.jak wojna. r4-
tuaŁ. krwawa zemsta itd. Uzgodnienia 
nie opierają się na żadn4m abs9.Lutn4m 
kr4terillm . Są w4rarnn zbiorowej ar
bitralnej wali [WiLLklirl. nie opartej na 
żadnej prawdzie. nlatego również apar
t4 na spoŁei:znej ug odzie zakaz zab ija
nia nie ma w tle żadnej gtębszej praw
d4. ~eśli zaś idzie a Haga. to trzeba weń 
wierz4ć . nla markiza jest an w4Łąi:z
nie wz n iosŁą konwencją. nicz4rn wl~cej . 
fl poza t4m -i:z4ż nie b4Ła również bogów 
podżegając4ch da mordu i zabijania? 
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jak w4gląda sprawa z naturą 
pad kątem zakazu zabijania? 
[z4 natura prz4w iąz uje wagę 
da jednostki? H4najmniej - od
powiada Sade. Jllaże interesu
je ją t4lka gatunek. ale i ta nie 
jest pewne. [zemuż b4 z !Punktu 
widzenia natur4 przetrwanie 
czŁawieka miaŁa b4ć ważniej
sze niż sŁani bądź szczurów? 
[z4 nie pasŁuguje się ana nisz
czeniem? ~ gnoju ż4cia. ca się 
skańcz4Ła. twarz4 nowe ż4cle . 
niszczenie ta nic 'innego jak 
„przemiana farm „. z czego w4-
nika. że „ponieważ ntszczenie 
jest jedn4m z najpierwsz4ch 
praw natur4. żaden akt nisz

czenia nie maże b4ć w4stępkiem". natura nie przeszkadza mordowa
niu. owszem. nawet da niego podbechtuje poprzez rozkosz z bezeceń
stwa. fl przecież tam. gdzie jest rozk os z. jest równie ż popęd . a tam. 
gdzie jest popęd. zabiera gŁas natura i daje swe prz42wolenie. lam. 
gdzie jest prz4zwolenie natur4. nie może b4ć w4stępku -alba też . ca 

najedna w4chadzi. sama naturajest w4stępna. 
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rzenikliw4 Sade nie rnógl nie spostrzec. że ar
gumentacja usprawiedliwiająca w4stępek za
wsze odwoluje się do natur4 jako wielkości do
datniej. Jeśli natura legit4rnizuje wsz4stko. to 
wówczas również zlo.jakie rnożna popelnić. sta
je się raptern funkcją tejże natur4. l4rn sarn4rn 
więc niesie ono z sobą coś „dobrego". nawet więc 
poprzez eksces czlowiek sŁuż4 jakie llJ!,lŚ celowi 
natur4. na szcz4tach w4stępku Sade pragnie od
kr4ć swą wolność. a oto spostrzega. że natura 
nadal wodzi go na sw4,rn pasku. lateż UJ końcu 
cal4 swój niszcz4cielski szal zwraca przeciw-

ko niej= „a. ślepa i glupkowata silo! nawet gd4b4.rn starŁ z powierzch
ni zierni wsz4stkie stworzenia wiodące na niej swój b4t. i tak ch4bil
b4rn celu. bo oddalb4rn ci w4radna rnatkojed4nie prz4slugę ... fl rnnie 
przecież chodzi t4lko o to. b4 się na tobie zernścif za glupotę i zlość. 
od któr4ch każesz cierpieć ludziorn,jednocześni.e zawsze wzbraniając 
irn folgowania sobie UJ szkaradn4ch sklonnościach.jakie sarna UJ nich 

wsączasz . 
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óż to jest owa „najszkaradniejsza 
sklonnośt". jaką natura najwi
doczniej UJ nas urnieściŁa i jakiej 
nie rnożern4 zaspokoić w chcia
n4rn przez nas stopniu? Jest to 
żąd~a c aŁk owitego unic~stwie
nia. Jllając możliwość powiedzenia 
„nie". porn 4 ś lenia własnej śrnierci 
i UJ ogóle cokolwiek -i tak jeste
śrn4 bodajjed4nie ll:lspólnikarni ni
cości. nie na t4le jednak glęboko 
jej doświadczając4rni. ab4śrn 4 zu
pełnie rn ogli się uUJolnić od [t2-

goś. uecz UJlaś m ie to UJ4ZUJOlenie 
jest wie lką obsesją Sade'a. lll4-
zwolenie nie poprzez rn1 ist4czną 
glębię [to droga Łagodna]. ale po
p rz~ z akt bezmiernej gwaŁtowno
ści. poprzez piekielną eksplozję. 
Sade rnarz4 o tak irn zatrzaśnię
ciu drzwi za sobą. żeb4 zatrząsl 
się caŁ4 wszechświat i pogasl4 
wsz 4stk ie światla. 

ltllttt SitrmU· !tt łra•lł 11l11Jc1 
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pontanic2ne emocje są w s2erokim 2a
kresie tłumione i 2ast~powane pr2e2 
pseudouc2ucia. freud 2ająl się jedn4m 2 tqch 
tlumień . a mianowicie tlumieniem instqnktu sek
sualnego. Jakkolwiek w4daje mi się . że 2niechę
ranie do pr2~emności plciow4ch nie jest jed4ną 
ważną represją reakcji spontanic2n4rh. Lec2 tql
ko jedną 2 wielu. nie sądą bq należalo lekcewa
ż4ć jej znaczenie. Skutki są oc24wiste w w4pad
kach 2ahamowań seksualn4rh. a także tam. gdzie 
popęd plciowq nabiera charakteru pr2qrnusu i do-
2nanie seksualne traktowane jest jak alk ohol Lub 

narkot4k po2bawion4 specjalnego smaku. ale dając4 zapomnienie. me-
2ależnie od tego tlumienie spontanic2ności w sfer2e żqcia plciowego. 
wskutek intens4wności pragnień seksualn4ch. nie tqlko oddzial4wa 
ujemnie na tę sferę. Lec2 oslabia także odwagę spontanicznej ekspre-

sji c2lowieka we ws2elkich pozostal4ch dziedzinach ż4cia. 
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nasz4m spoleczeństwie na ogól nie 
pochwala sie uczuć. [hociaż niewątp
liwie twórcze m4ślenie - podobnie 
jak każda inna twórcza dzialalność 
. wiąże sie niepodzielnie z uczuciem. 
ideatem stalo sie m4śleć i ż4ć bez 
wzruszeń . „Uczuciowość" stala sie 
s4nonimem niezrównowa(e ia albo 
chorob4. flkceptując ten wzór. jed
nostka stracila ogromnie na sile; jej 
m 4śl1enie zostalo wbożone i spl4rn
ne. 2 drngiej stron4. skoro nie można 

rnlkowicie unicestwić uczuć. muszą one istnieć z 11p2Łnie niezależnie 
od intelektualnej stron4 osobowośrL efektem jest tani. zaktaman4 
sent4mentalizm. kUr4 dzieki filmowi i popularn4m przeboj om stano-

wi pokarm milionów spragnion4,ch wzruszeń konsumentów. 

stni·eje jeszcze jedno zabronione uczucie. na które chce spe
cjalnie zwrócić uwage. jako że tłumien ie go siega głęboko. 
do korzeni osobowości= jest nim poczucie trag edii. świado
mość śmierc i i tragic2n4ch aspektów ż4cia -obojętne. mgli
sta c24 11.14rażna -jest jedn4m z podstawow4ch r4sów czlo
wieka. hżda kultura na swój wlasn4 sposób radzi sobie 
z problemem śmierci. nLa społeczeństw. w któr4ch proces 
ind4widualizacji zaledwie się zaczął. kres ind4widualnego 
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istnienia nie stanowi żadneg o problemu. ponieważ poczucie ind4widu
alnej egz4stencji nie jest w4raźne. a śmierci nie uważa siejeszcze za 
rnś zasadniczo odmiennego od ż 4c ia. MuLtur4. w któr4rh ind4widuaLi
zacja osiągneŁa w4 ższ4 stopień rozwoju. odnosil4 się do śm ierci zgod
nie ze swoją społeczną i ps4chologiczną strukturą. 6rec4 prz4kładali 
wagę w4łąc.znie do ż4cia i w4obrażaLi sobie. że śmierć nie jest nicz4m 
wiecej jak mroczną i posępną jego kont4nuacją. L..l [hrześcijaństwo 
odebrało śmierci jej realność i u.siłowało pociesz4ć nieszczęśliwego 
człowieka obie tnicą ż4cia po śmierc L nasza epoka śmierć po prostu 
ignoruje. odrzucając tqm sam4m jeden z fu.ndamenhln4ch aspektów 
ż4cia. 2amiast pozwolić świadomości cierpienia stać sięjedn4m znaj
silniejsz4ch bodźców ż4ciuw4ch. p1odstawą Lu.dzkiej solidarności. do
świadczeniem. bez którego radość i entu.zjazm pozbawione są int~n
s4umości i głebi -jednostka zmuszona jest ją tłumić. ~ak to jednak 
zawsze b4wa z tłumieniem. element4 ttum.ione. przez samo u.sunię 
cie ich z pola widzenia. nie zostają b4najmniej zlikwidowane. lak wiec 
Lęk przed śmiercią wiedzie wśród nas swój niele ~aln4 ż4wot. lstnieje 
w dalsz4m ciągu. mimo że usiŁujem4 go odrzucić ; tqle że tłumion4. 
staje się Lękiem bezpŁodn4m . Uto jedno ze źródeł pł4tk. ości inn4ch 
doświadczeń i niepokoju. prz enikającego świat to tak że . śmiem 
twierdzić. tłu.macz4 ogromne s11m4 wqdawane przez fl mer4k anów 

na pogrzeb4. 
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dqbq nie przecz11cie milości i śmierci. 
cierP.ielibqśmq nudę już w Łonach na
szqch matek. Skr4ci2j2dnak ocz2kuj2rn4 t4Ch 
dwóch pokus. już od koŁ4ski buduj2rn4 rusztowa
nia fikcji istnienia. JlliŁość zbliża si~ i w4p2Łnia 
Lata. l~rnczasern. poprzez p~knięcia najej kruchej 
nieskończoności. wzrnk urn4ka ku [zE!muś JnnE!mu. 
[hornbUwa [iekawość zagęszcza czas. przez któ
r4 wleczern4 si~ ku końcowi. [hwile p~cznieją= to 
już g~stośf [zasu umierania„. I w prześwitach rni
Łości odkr4warn4 ostateczne ciemności. gd4ż kr4-
je ona dwuznaczność. która zrnienia narni~tność 

w paroks4zrn4 gnicia. nieskończoność. w której bawią się robaki -oto 
dwuznacznaiść rniŁości. 



ilość nie zdoŁa nas w4Lecz4ć 
z Czegoś Innego. naszej fa
talnej n amietności. 6d4 po
dążam4 za nim do końca. od
stania w nasz4ch glebiach 
jakieś nie wiadomo ro. które 
mogtohq hqt -oto tragiczna 
bariera dla naszej ciekawo
ści. B4ć m aże nie skłaniali

'b4śm4 ku Temu jesieni na
sz4ch serc. gd4b4 nie b4Ła 
źródłową bezpośredniością. 
gd4b4śm4 nie musieli znosić 
prz4gadnej nud4. Bez ustan
ku mknąc ku 6ranic4. razga
r4czeni dowolnością. chciwi 

pewna śr i. cz4nim4 ś mierć godną dużej liter4. Ba anajest fikcją. której 
pazwalam4 na wsz4stka.j est nie nap rawialną banalnaśrią czasu. 

La um4slu [oś Innego istnirje w równie nie
wielk.im stopniu jak cokolwiek. flle on prz4-
znaje sie da tego. prz4111uszon4 przez krew. 
przez stare prawd4. prz~z trad4cje serca. 
Ulega. Ta Ja" mu ta narzuca. I w ten sposób 
dostosowuje sie da fikcji bardziej. niż one na 
ta zasługują. Skarn wszqstka sie tego dama. 
ga. dlaczego [oś Innego nie mogŁab41 :istnieć? 
- z niesm akiem p4ta scept4czn4 um 4sŁ. bla
czegóż odbierać czlawiekowi najważniejsze 
spośród jego kłamstw? Potrzebuje go. więc 
niech je ma. Skora nie umie w4m4ślić w4god
niejszej fikcji. uż4cze mu swojej siŁ4. b4 bra-

nil tej. mech umiera za śmierć! 

ak sądzi llm4sl i oddz ie lająr sie od siebie samego. zamiera 
w milczeniu. 
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ozart zmarł 5 [rudnia 1791 rok11. 
ni2 doczekawsz4 świt11. pi~f mi
n11t przed [odziną pierwszą po 
póŁnocq. [anstanze. nieomal odcho
dząc ad zm4słów. opłakiwała zmar
łego me2a. a w nac4 z s na 6 grudnia 
poła24la sie na jego łó2ku. apetana 
pragnieniem. ab4 umrzeć na t~ samą 
infekcj~ . Po za24ciu środków uspoka
jając4ch. podan4ch przez doktora [Los
s eta. udała si~ wraz z dwoma rnał4rn 

s4narni do zaprz~a2nianej rodzin4. 
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ficjalnie o śmierci Jllozarta mieszkańc4 lJJiednia 
doUJiedzieli się dopiero 1 grndnia z notatki opubli-

koUJanej UJ „llliener Zeitung". 
„lJJ noc4 z~ na s bm. marl tutaj cesarsko-króleUJ
ski nadUJorn4 kom poz4tor lJJolfgang Jllozart. Znan4 
UJ calej foropie od najmlodsz4ch Lat z niezUJ4kle 
rzadkiego wrodzonego talentu muz4cznego. któ
r4 najszczęśliwiej razUJijal potem UJ4trwąl . osią
gnąl pozium najui4,bitniejsz4ch mistrzóUJ; świad
czą o t4m jego powszechnie: Lubiane i podziwiane 
utwor4. które ukazują miarę tej niepowetoUJa
nej strat4 poniesionej wraz z jego śmiercią przez 

szlachetną sztukę muz4ki". śmierć Jl1ozarta oplakiUJ ano UJ wielu gaze
tach UJ4daUJan4ch UJe wsz4stk.ich UJiększqch miasta·ch forop4. ca zno
UJU zadaje klam twierdzeniu. ja:kob4 Jllozart 1mial po śmierci popaść 

UJ zapomnienie. 
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a podstaUJie UJszelkich dostępn4ch źródel. zin
terpretowan4ch UJ ś UJietle óUJczesnej i obecnej 
UJiedz4 med4cz nej. ch orobę Jllozarta. która ab
jaUJiala się : gorączką. abfit4m UJ4dzielaniem 
potu i UJ4S4pką. jak róUJnież stanem zapaln4m 
i obrzmieniem UJ obrębie kończ4n oraz unieru
chomieniem ciala z poUJadu silnego bólu -moż
na zdiagnozoUJać niemal z calkowitą pewnością 
jako ostrą gorączkę reum at4czną z obrazem 
kliniczn4m nawrotu reumatoidalnego zapalenia 
stawów a rokowaniach t4m garsz4ch. że w mla
daści następawal4 kilkakrotnie ataki ostrego 

reumat4zmu stawowego. nie trzeba uzasadniać. że wówczas choroba 
ta b4la a wiele groźniejsza niż dziś . O gwaltown4m. fataln4mjej prze
biegu u Jllazarta zdec4dawalo wspólw4stąp ie n ie innego schorzenia. 
nieum iejętnie wówczas leczone go. tak zwanego reumat4zmu mózgo
UJego palączanega z bardzo w4soką temperaturą i paraliżem najUJaż 
niejsz4ch ośrodków mózgu. ~ednak za bezpośrednią prz4cz4nę śmierci 
powinna się uznać upust krwi zaord4nawan4 dwie godzin4 przed zgo
nem . PrzedstaUJiana tu diagnoza śmiertelnej choro b4 Jllazarta ma tę 
przewagę nad inn4mi interpretacjami. że harmonijnie Łącz4 wsz4stkie 
wiar4godne informacje źródŁawe. Jllażna więc mieć nadzieję. że ustaną 

wreszcie d4skusje na temat ostatniej chorob4 kompo24tora. 
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bqrektor namlnq i artqstqcznq fimgorz Jmqna 
2astepca dqrektora naczelnego Io111m Janowski 

Monsultant proyrarnowq flgnlmka Tusz ńska 
Mierownik drarnaturgimq Piotr 6rusmqński 

~oordqnacja pracq artqstqmej Jllalgorzata Jllmr 
Promocja Jllagdalrna Jllajewska 
flrchiwum flnna Rochowska 
Biuro Obslugi Widzów uta Zaborek-Sroka 

Mimwnik technimq Pawet K1111ionka 
2astepca kierownika technicznego flndmj bastowski 
~imwnik pracowni elektroakustqcznej Piotr Pawlik 
Specjalista do spraw dźwieku Piotr bomióski 
~ealimja światŁa briusz fldamski 
Jllikroportq bllkuz faliński 
Wideo Jllmin 6ruszka 
Brqgadier mnq flndmj Iumwicz 
Jllmqniści PawtŁ firomek. bukm Winkowski. ftrtur l!Jqźq111mak 
~ekwizqtor Tomasz Trojanowski 
fiardmbiane Hżbieta Koltonowicz. h1a Sakolowska 
Charakterqzatorki Jllonika fetda. ftnna Jabłońska 
Stolarze Strfan bukala. Tadeusz Tomaszewski 
ślusarz Karol Konitko 
2aopatmnie Bohdan Jllazurek 

~edakcja programu ftgmmka Iuszqńska 
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DOM BIANCO 
- dyst rybutor s p rz~tu SMEG 

~ 

61ouflnn1 
MI ASTO STOŁECZ N E WARSZAWA 

-'-WARTA 

Mecenasi spekt ak lu 
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