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Destrukcyjny charakter 

Może się zdarzyć, że ktoś, kto patrzy wstecz na swoje 
życie, dojdzie do wniosku, że niemal wszystkie 
poważniejsze zobowiązania, jakie podjął w jego trakcie, 
miały swoje źródło w ludziach, co do których 
„destrukcyjnego charakteru" wszyscy się zgodzą. Może 
natknąć się pewnego dnia na ten fakt, być może 
przypadkiem, i im głębszego dozna szoku, tym większa 
będzie szansa, że wyobrazi sobie destrukcyjny charakter. 
Destrukcyjny charakter zna tylko jedno hasło: robić 
miejsce. I tylko jedną czynność: sprzątać . Jego potrzeba 
świeżego powietrza i wolnego miejsca jest silniejsza niż 
jakakolwiek nienawiść. 
Destrukcyjny charakter jest miody i radosny. Niszczenie 
bowiem odmładza, ponieważ usuwa ślady naszego wieku. 
Napawa radością, ponieważ wszystko to, co zostało 
usunięte, oznacza dla niszczącego całkowitą redukcJłi 
zasadzie wykorzenienie jego własnej kondycji. 
apolliński obraz niszczyciela rodzi się z odkrycia, 
niezwykle świat zostaje uproszczony, gdy sprawdza 
jego podatność na zniszczenie. Jest to wielka wiązka, 
która obejmuje wszystko, co istnieje. W oczach 
destrukcyjnego charakteru to najgłębsza harmonia. 
Destrukcyjny charakter przy pracy jest zawsze pełen 
zapału. Tempo dyktuje mu zaś natura: ponieważ musi ją 
wyprzedzać. W przeciwnym razie to ona sama dokona 
dzieła zniszczenia. 

akter nie widzi nic trwałego. Ale 
zewsząd widzi drogi wyjścia. Nawet 
tykają mur albo skalę, on widzi 

ak wszędzie widzi drogę, wszystko 
ć. Nie zawsze bezwzględną prz 

ikatnie. Ponieważ wszędzie widzi 
m zawsze stoi na rozdrożu. W ża 

ie wiadomo, co stanie się za chwilę. W 
, obraca w ruinę, nie po to, żeby rujnowa 
źć wiodącą przez nie drogę. 
jny charakter żyje nie dzięki poczuciu, że 

:o przeżyć, ale że nie warto trudzić się samobójs 



Pistolet przy skroni 

Warunkiem wyparcia stała się zatem 
sytuacja polegająca na tym, te motyw 

brok.u rozkoszy zdobywa większą siłę niż 
rozkosz wynikająca z zaspokojenia. 

Sigmunt Freud, Wyparcie 

Hedda Tesman nie lubi przestarzałych pojęć. Takich jak 
„miłość" albo „szczęście". „Pani nie czuje się szczęśliwa" -
mówi asesor Braci<, stawiając trafną diagnozę. Ale Hedda 
nie rozumie, dlaczego miałaby czuć się szczęśliwa. 
Dlaczego w ogóle ktokolwiek miałby czuć się szczęśliwy. 
Szczęście nie jest istotne. Nie jest też racjonalne, więc nie 
jest potrzebne. Co więcej, przeszkadza, bo koncentrując 
się na dążeniu do niego, człowiek zatraca kontrolę nad 
sobą i swoim życiem. Tak jak wtedy, kiedy poniosą go 
emocje. Tego wszystkiego trzeba się wyzbyć. Bo przecież 
życie powinno być logiczne, przewidywalne i pozbawione 
przykrych niespodzianek. Dlatego należy wyjść za mąż za 
człowieka, którym w duchu się pogardza. Bo ma on przed 
sobą jakieś perspektywy i zapewni w przyszłości względny 
komfort materialny. W dodatku zakochał się w kobiecie, 
która mu wyrażnie imponuje, a to oznacza, że będzie się 
starał. Żeby było miło, żeby niczego nie brakowało, żeby 
zachcianki żony były spełniane. Ale racjonalizm ma to do 
siebie, że im bardziej konsekwentny i jednostronnyi tym 
więcej w nim tego, co irracjonalne. Hedda pragnie władzy. 
To jej narkotyk i prawdziwa - sekretna - miłość. Chciałaby 
„poczuć smak władzy nad człowiekiem". I kiedy zjawi się 
jedyny mężczyzna, do którego - wbrew sobie - naprawdę 
coś czuje, zrobi wszystko, aby nie stracić kontroli nad 
sobą, a zyskać jak największą - nad nim. Jest na to 
wspaniały sposób - doprowadzić go do samobójstwa, 
najlepiej w momencie, kiedy ich relacja osiąga największe 
erotyczne napięcie. O tak, to naprawdę podnieca Heddę. 
Tyle, że upajając się władzą nad najbardziej upragnioną 
osobą, daje się ponieść swoim ciemnym uczuciom. I robi 
rzeczy, których konsekwencji nie przewidziała. A te 
zaczynają ją teraz coraz bardziej osaczać. Zastawiła 
pułapkę, wktórąsamawpadła. 
Hedda podnosi pistolet i przykłada do skroni. Trzeba 
jedynie nacisnąć spust. Tylko co będzie, jeżeli kula 
przebije także twoją czaszkę? 

Andrzej Bartnikowski 
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„Sacrum to świat ludzki, stworzony przez zanegowanie 
zwierzęcości czy natury, który następnie neguje sam siebie 
i w tej drugiej negacji przekracza sam siebie, ale nie wraca 
do tego, co wcześniej zanegował." 

Moralność niemoralna 

Ludzie są szczęśliwi w warunkach, które moralność 
potępia. Najdelikatniejsi ludzie żyją pod kloszem, 
a instynktowne zaufanie do innych rzadko jest cechą tych, 
którzy zmagali się z przeciwnościami losu. Przymioty, 
o których mówimy, że cenimy je ponad wszystkie inne, nie 
wytrzymują konfrontacji z codziennym życiem. Na 
szczęście nie cenimy ich tak bardzo, jak gotowi jesteśmy 
twierdzić. Wiele z tego, co podziwiamy, bierze się z rzeczy, 
które oceniamy jako niewłaściwe i złe. Dotyczy to również 
samej moralności.( ... ) 
Lekcja płynąca z „Bajek o pszczołach" Bernarda 
de Mandeville'a głosi, że motorem dobrobytu jest grzech -
zachłanność, próżność i zazdrość. Jeżeli Nietzsche wciąż 
szokuje, to tylko dlatego, że pokazał, iż niektóre 
z najbardziej podziwianych przez nas cnót są sublimacjami 
motywów, które najbardziej potępiamy - takich jak 
okrucieństwo i resentyment. 
U tych pisarzy zakazana prawda wypowiedziana jest 
wprost. Dobre życie nie tylko ma niewiele wspólnego 
z „moralnością". Rozkwita dzięki „immoralizmowi" . 

John Gray, Defekty moralności , „Res Publica Nowa" 2003. 

Philip Larkin 
Myxomatosis 

Schwytany w środku pola bezdźwięcznego, gdy 
Godziny przepływają w upalnej niewiedzy, 
Co to za potrzask? Gdzie się kryły jego kły? 
Zdasz się pytać. 
Udzielam ostrej odpowiedzi, 
Potem czyszczę szpic laski - rad, że nie potrafię 
Nazwać szczęk , z których dzisiaj zgnilizną wyciekasz: 
Pewnie myślałeś, że się wszystko znów naprawi, 
Jeśli tylko cierpliwie, bez ruchu poczekasz. 

przełożył Stanislaw Barańczak 

Jeśli patrzeć na życie ludzkie całościowo, to jest ono 
dręczącym dążeniem do obfitości , dręczącym aż do bólu, aż 
do granicy, gdzie bólu już nie da się znieść" . 

Georges Bataille 

Zło 

Zło wyobrażone jest romantyczne , różnorodne , zło 
rzeczywiste - ponure, monotonne, pustynne , nudne . Dobro 
wyobrażone jest nudne, dobro rzeczywiste jest wiecznie 
nowe, cudowne, upajające. A zatem „literatura wyobraźni" 
jest albo nudna, albo niemoralna (albo jest mieszaniną 
jednego i drugiego) . Groźby tej alternatywy może uniknąć 
tylko wtedy, kiedy - mocą sztuki - przejdzie w jakimś sensie 
na stronę rzeczywistości - czego może dokonać tylko geniusz. 
Czy zło , którego nie czynimy, a tylko sobie wyobrażamy, 
rzeczywiście istnieje? Czy zło , które się czyni, nie wydaje się 
czymś prostym, naturalnym, narzucającym się? Czy zło nie 
jest czymś analogicznym do złudzenia? Kiedy padamy ofiarą 
złudzenia , nie odczuwamy go jako złudzenie , ale jako 
rzeczywistość. Może tak samo jest ze złem. Zło , kiedy się 
w nim tkwi , nie jest odczuwane jako zło , ale jako 
konieczność, a nawet jako obowiązek. 

Simone Weil , Świadomo5c nadprzyrodzona , 
przeł. Aleksandra Olędzka-Frybesowa , 1986. 

Świadomość nie może uznać zakazów za błąd , którego 
padliśmy ofiarą, musi ujrzeć w nich skutek zupełnie 
podstawowego uczucia, które przesądziło o naszym 
człowieczeństwie . Prawda zakazów jest kluczem do naszej 
ludzkiej postawy. Musimy i możemy dokładnie zdawać sobie 
sprawę z tego, że zakazy nie zostały nam narzucone 
z zewnątrz. Odkrywamy to z trwogą, gdy wykraczamy 
przeciwko zakazowi , zwłaszcza w owym momencie 
zawieszenia, gdy zakaz jeszcze działa i gdy mimo to ulegamy 
impulsowi, któremu zakaz się sprzeciwia. 

Georges Bataltle 




