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SILKE 
HASSLER 

l rodzil.1 ~ii,: w ! 9ći9 r. \\' I-Jag ·n fu rcie. Srud iowa b lir -ra ru roz na w

sLwo po n)w nawczc ig ·rrn :i rn sryk i; w \ "ied ni u i l,o nd) nic. J\[ ie sz ka w 
Rcv (Doln.t ,\ usrria) . Jest tł urn:lcz ką. \\·1cht\\ ·cą, dramatu rgiem, 
lihn:cisrką i dr.tmaw 1~i sa rką . ::-- .t p i s:ił a li bretto <lo uref\' " .\ zrael" 
D irk a D'. \ se (rrarremicr1 \\ ,\ {ax im Bar \\' \\ 'icdniu, 1999) i do opery 
kameralnej "Endl i h Schłuss" (1 areszcie.: koni ·c) \\ol frnm:l \\' 'cig rk 'r>1 
(pr:ipn·m1cr:1 \I" Si:mper-D cp<Jt w \X'ied n iu. 2001). Dla O pc:r)· 'mvej 
\\' \\ "ied n1u rrz · tlum:icz 1· ła na 110\\'() librc Ltr) <l o "1-.:a nd yd a" LC() l1 :1rda 
Bernsteina (200()) i do "The I .igh t-h< •us ·" \ f axwella D :n icsa (200 I). 
I u blikmva ła rc: ksry, pr.1.c rno\1· ic ni a 1 ese je \\' gaze rach ("Der Stan
darJ", "Die Presse", " ll lustri cn · 1 1<.:ue \\'d t" , "Kurier") , c zaso pi s
mach l11crn kich ("I .itcratu r und J-.:riti k", "Podium "). książkac h i 
d zid:ich 7b inn 111) h (d la 11·!·d all'n ictw: Ch ristian Brand rs t ~i ttt:r \lc1·
la.~, l~cł in burgh 'n in~r~i n Press, „\ri;1d ne Pn:: s, Peter Lang, Suh r
kamr \ 'c rL1~). Pod jej r ·d a kcią ukazało sir; w ~ub rbmp \ 'e rlag 
obszerne _U-tomr_iwe \I' \ dan ie <l:tid Pcrera Tu rrinicgo. Jci publikacje 
b\ ł, rłumaczo m.: na angidsk i, francus ki, C/.cski, s ł o\\'có s ki , portu
g:dski i j.1 r () 1i ski. 
Z.a ~ \1 ·njc ~nuki teatralne "E inc kkinc ~:ich tmusik" ' l a ła nocna 

mu z!·k:i; raprc mi ·r;1 w Lai <l ·~ th ·:ner '.\:icdcro5tcrrei ch / T c:i1r Dolne j 
,\ Li'trii, 2()( 1-) i "Q uali fi ktrio nsspicl " (/'.awock; prap rcm 1cr:i \\' ·c uc Biih nc 
\' il lacl / 1 011·:1 Scena w \ ' iliach, _lJ<r ) została wvn)żninna nao-rndą kra ju 
Z\\ 1ą:1.k01\'t"go Dolnc i \ usrrii \\' lz1cdz inie ł i n.:rntu r) - '\! ~ zlec nic T ea tr u 
:\ficjsk icgo w 1-.::bgenfurc i<.: napi sa ł a (raz<.:m z Pete rem Turrinim, m uz1·b : 
Ro land, ' cuw irth) o pcrerkr; ludową ".J cde m das S ·inc" r-.: ażdcmu swoje . 



Kobieta, 
która 
napisała 

tę sztukę 

być 
. musi 

potworem 
Silke Hassler: 'Zaczyna się wściekłością, a kończy radością" 

Urodzona w Klagenfurcie autorka Silke Hass ler jest uważana dziś za jedną z 
najważniejs zych dramatopisarek eurnpc1 skich. Również w Stanach 
7.:jed noczonl'ch cieszy sii;: rosnącym zainteresowaniem. 

Jiikt' Hass/er 11rodzila sir JJJ Kla,~enfirrcie, a 111i„szka i pram;e tam, gdzii' Petf'r ·111rri11i 
znalazl .fll'ąpolo:..,pną ]/.' IJ.'ittiarsk iJll ok.r(~t! pustelnię - 111 Retz i okolicy lF'' ()'l!l llliesiąm 
od/1iera literacką nagrodę za rok 20U8 przyz111111w1ą p1z.ez kr"j z7/Jiązkowr, Km)'nlię. 

.lpytt1!d111)' z11a11ą da/dco pozt1 .~mnica111i .·lllstrii 011t()Jkę o tę "niespodziankę". Cz)' by/a 
nią? 

Silke Hassler: Tak. I przy1muji;; tę nagrodę rylko dlatego, że zaproponowało 
mnie do niej niezależ ne jury. Gd yby pochodzi ta ona od jakiegoś ug rupowania 
po litycznego, odmówiłabym. i\ więc cies:tę s ię z tCJ nagrody, ale jeszcze 
bardzie i cie s z~· si.;; razem ze starym mistrzem.Janko Messncrem, który dostaje 
nagrodę honorową. Karyncki Słoweniec i niemal mloda autorka jako 
tegoroczni laureac i - to naprawdę miłe. 

.fest Pani Kari •nD')ką, ,tfe 11'/J1'/l 'll )'lll sensie na e///igrayi 11· [)()/nr; Austrii. Czy ril'!pi Pani 
nirkiff!J' no Karptli(·( 

Silke Hassler: Prawdę mówiąc, rak. Na drugi ko niec i\ustrii przywiodla mnie 
miłość do innego emig ranta z Karyntii i chętnie tam mieszkam. Na l(aryntię 
można jednak cierpieć nie tylko na „emigracji" i czyni<;; to nie tylko niekiedy, 
lecz przeważ me. Wystarcz)' debata, która wła ś nie s ię toczy na temat tego, jak 
daleko ma prawo iść sztuka. r\le co tu znaczy debata? To byl rod zaj nagonki, w 
której argumentowa no takimi pojęciami 1ak "karyncka dusza ludowa" 
Uważam, że b)' lo to w ztym guście . A przy tym nie ma odpowied zi na pyra nie, 
jak daleko ma prawo pójść sztuka. Arty~cie wolno wszystko, o ile nie lamie 
przy tym paragrafów Kodeksu Cywi lnego. l to nic różni go w niczym od 
każdego innego obywa tela au striackiego. 

„ 

Stare pyta11ir do'.J'l"Z4r" ducha e:;;1s11: jak sla/flll)' sic tym, kim jtsteŚ/11)'? 

Silkc Hassler: \Y/ odróżnieniu od niektó rych w szkole po dstawowej w 
Fbenthanie nie wied z iałam jeszcze, że koniecznie chcę być autorką. 

Studiowałam literaturoznawstwo, bylam tłumacz ką, wydawcą, adaptowa ł am 
dzida literackie na scenę teatralną i operową. Przede wszystkim jako 
adaptatorka oclkrvlam w sobie z1awisko, że ci;ll!;le w głowie na nowo piszę 
dzieła inm·ch. To bd ten moment, kied)· wiedziałam, że sa ma musze tego 
spróbować. Napi sal;m więc swo 1ą pierwszą sz tuk~ (Line kl eine Nachtmus ik) i 
pierwsza reakcja na n ią bdo nieprzychylna. Pewien niemiecki kierownik 
literacki stwierdzi!: "Kobieta, która napisala tę sz tukę, mu si h1ć potworem." 
Coś takiego jes t, powiedzmy, pierwszą próbą, podczas której można ustalić, 
czi· rzeczywiście zna1dziemy w sobie przeko nanie i 1vytrzyma l ość do tego, aby 
prowadzić życ i e artysty. Tak, a po tem nagle pojawiają s i ę tacy ludz ie jak 
Dietmar Pfl ege rl cz\· ,\[ichael \X 'ege r, kt<'>rz1· nie zważając na zas trzeżenia 

zdob ;'\va1ą się na odwagę do czegoś nowego . 

Piem'SZJ' bodz.ier p1;v· /Jisa11i11: IJJJjJólcz11rie, 11•ś1iek luit', czy rado.id 

Silke Hassler: Zaczrna się wściekłością lu b mów iąc moic j dramat \'cznie, 
pasją do jakiegoś te~aru ; cora;, bardziej wczuw;im s ię w moje postaci i je śli 
podczas pi sa nia, pomimo ca lego wvsi ~ku, wsz1·s tko idzie dobrze, to stop

niowo rozwija s ii;:: też rado ść . 

Jakir są Pani 11as!ęp11e pro;ekty? 

Silke Hassler: Chodzi mi po głowic nowa sz tuka teatra lna, komedia o 
starzeniu się. I wlaśnie teraz zrobibśm;· z Peterem Turrinim sce nariusz z 
naszej wspó ln e j sztuki „"Każdemu swoje" (Jedem das Seioe), którą zleci\ nam 
Dietmar Pfl egerl 1ako ostatnią ze swoich produkcji. Pie !"\.v s;,e reakcje są 
pomyś ln e, jes t duże za inte resowanie ze stron y amerykańskiego producenta. 
.J edyna kropla goryczy: Dietmar Pflegerl nic przeż1·je ju ż tego, jak wspaniale 

rozwija się jego teatralne d ziecko. 

Silke Hassler: Jeśli .Jose f ki>pplinger pięści ami 1dilby do moich drzwi, 

natychmiast bym mu ot:worzyb. 



EINE 
KLEINE 
NACHTMUSIK 

fv/ s::;/11re "tim klmli' Nac/1111111-
sik" mlocla kohil'la poclrzfls j ednej 
llOC)' pró/l!tjC z110/eźi' li lll1!J'C!J /11c/z1 
slou'a i zcla11ir1 , które sobil' )~1)'!/lll 

rzJ'!a, ale ll{f!,cl)' 1c/111ic mlyszala, a!!/ 
nie n:)'powicclziala Jl'e ll'las1!)'111 
związk11. 
C/Jodzi lllic11111i n•idk.iep,o 111iasia 
1vlaś11ic porzflco!la przczpart11cra · / 
spot)'ka pr{erńżn)'ch l11dzi: su'o)i;~o 

hm/(/, ksitdza z mali:zo ko/riola, 
nir.r/l/ia ! 1;11,0 111 lor/1:11,u lllężc · •z11ę, 

!11recki1:!!,o sprzrclrlll-'CC róż, prosl_)'t11t
kę ijr:J klientó111, robotnika kolrjo1Fe
J;o, Pva11ą kobietę. 

Te spo!ka111~1 11ie lnl'ajq dlt{~O, o
prórzjerl111::;u z 11ich: ó11 1 llllocl) męż

c:v·zna zac:\)11111 deptac' li/ lu dej kobie
cie po piętach , .. 
~Ł' :r-v1s/ki.e postm·i )) ' ll'j .rzt11ce sz11-
ka;ą rozpacz!!n'il' zbliżmia, zroz11-
mi.eni.a, a j ednak nic pr::_ehyn ·r1;ą 

d!t~go ze .rohą. Są to krótkir spotka
ll!a, pośp1eszm pról!)' zmązr111ir1 się, 

ale potel// bohalcm//·'l{' szyhko się 11_')'

cofi.vą. 

Ora111at111:~ia szt11ki baz11je 1h1 s:;:yhkoki, z;aką postr1ri ;;_bliż.ają się do .rltbic I 
zaraz oc/c/alają, [IJI rlluż9 lm'1t sz!11ka, 1}'111 hrmlz/rj zrozj>r1cze11i i :;·;1i.ei-/;ę:u·111 
slają się bubaterou1if - to1mrzpZJ' lm111 '!'J'U!JOl!J ' lak! 111dro11011111, k!1)1T ,~lóu·11a 
pu.1lr1/sama llr!H!JOllllf a Ila /wrzątku szpiki i k.!Ól")' slafl' r/alt'jją n4ięr/::a. 

.\ zt11ka „ r::,illf klei11e S achtm11sik";es1jcc/1111k także ko111cdią, 111/111() tal!i hfz
naclzici il 'f il'Z[1Jl'1111!r111 od11a;dJ'u1r111i11 się. Spo.róh, ll'}aki 111lorla kohidr1 p rólm/11 

U)'llJllS/c' // '.J'{llallie 11/i/oJ'(/, 1!J' llfdzii' sza11t,1ż1'111 j>l"'{J'::;i/aJlic się do JJ 'l!IJ ', 11 ')'1/ '0lm' 
/ę:sk110/(', llS~) 'S~'.f/_Ji'rfllo zhr111 1/11il ///' rfjfl lliej zdi1J!ll', il'J>lml'cld{_rl ji{ .1·a111ą I .Jl'/ 
par!11f1·ó11' 111e i)'lko li ' 11ajrlzi11'11irpze, ale tl'ż llr!Jhlllrl:\_it'j koJJ1ic~·111' J)'ltw!f1'. 

" o SZTUCE MIŁOSCI 

Puuuc ic nsamo tnrcni:i \\Ywoluj c nicpokc"i j: sunowi ono w i'ro cic ż rc"idlo 

wszc.:l kicgo ni l' pokoju. Jestem osamo Ln io m· znacz1·, że j c ~tcm odrn,: ry, Że nic 
mog~ \I") ko11.0rać moic h ludzki h rnożl iwn'c i. Hyc samo tn u11 to zna zy lwć 

bczrad nym nic móc czi n nie zrni erzd ,;i e.: ,:c światem - rzeczam i, ludźm i; to 
znau1·, 1.c ~\\'i:u n rr>Ż c mn ie zaaraktm1 ·:1ć, podczas gd:· ja n ic mu/:{i,: się bronić. 
Tak o tn ~amorność srajc si<;: żn'>cll.cm intensnvncgo niepoko1u. Rocb·1 ona 
nadto uczucit: wstyd u i winy. l w ł:i ś ni e to poc7. ucit: wstydu i winy \.vyrażonc 
zostało \\' bibli jne j h istori.I ,\ dam:i i I ·:wy. Gch· Ada m i Fw:t Zj t:d!i z "drzewa 
\1 · i a do111ośc 1 dobrego i zł ego " , gth- o kaza li s i.,.- niepos I uszni (nie ma dobra i z 1:1, 
1 c ś l i nrc ma muż li 1nJści nicpos luszeńs t\\'a)- stali sic.: l udźmi ; W\'Z\\·oliw:;z1 si , z 
p icrn urnc j Z\\ ierzc;; e j harm onii z n, ru rą spostrzeg li , /.e "bdi nad1.1·" i 
zawstydz ili sif;:. Cz i / mami· przy j ąć, że mit uk stary i pods ta\\'ow1· jak ten 
w1Taża pnitk ryjną mora lność d:ócwi.;:rnasto-wiecznego spo1rzct11a na 'wi at i 
że: n : t j wa/nic j szą rzcc ;:ą , ja ką ta opowieść chce nam poc kazać, i ·s t 
zakłopotanie pic rn·sz1 eh rodz icc'J\.1· widokiem gcni ralic'l\v) Przcció ch\'b:i nic 
w tym rzecz, a gdyb 1· ~n 11· chcie li rozumieć te,: Dpowieść w duchu 

wi kto riaii skim , pont in.;liby'm> sp rawi;: zasadn i c7.ą , która, pk si" wydaje, 
przcdsta\\'ia się na s ti;: pu jąco: · i dy m ·żcz1 ,:na 1 kohit:t:i uświadom ili sobie 
S\1·ojc \\'łas n , 1 \\"z:1 jemne istnienie, zda li sobie :ta rn cm sprawę ze SWC/O 

odo so bnie n ia oraz z tc,t.~o. Że si<;: o d siebie różnią, ponieważ nale żą do 
oclm icnm eh pici. I ma1 ąc świadomość swojego odosobn ienia pozosta li sob ie 
obC\ , jako /c nic naucz1·i i -; ii,; je. zczc koch ać wzajemnie (na co wyraźnie 
ws kazu je rÓ\1·nic.:% fak t, 7.c 1\dam broni sic;: z rzuca1 ąc winę na Fwi;:, zam ia-; r 
s 1 anąć 1,· 1cj ubronic). Świadomość ludzkiego osamotnienia bez 
pono·wncgo połącz nia si ę przez miłość jes t źródłem wstydu. Jest 
zarazem źródłem poczu cia winy i n iepokoju. 

Tak ,, ·ięc n;i jg l ęh~zą purrzebą 

cz low1cka jes t przez\1·1·cii,:żcnil'. swl·go 
odosobnienia , opuszczenie więzienia 

,;amo tno ś ci. Ca łko w i ie niepowodzenie 
w osi<lt;nt,:ciu tc:go celu pro\1·adzi do 
oblc;:du, 1ak1> że pani zny li,'k przed 
nrpclną izo laqą można pr7.czwrci.; żvć 

jedynie p rzez raLkka ln c wyco fan ie sii;: 
ze Ś\\'tara ze\1 · 11 ęt 17ncgo, aż znika 
uuucic o-;amomienia - ponie\1·a:l świ a t 

/.ew ni,: trz m , L. kt 1 ~rcgo czlmnek s t<; 
\1·yobcrm·al, przes u jc is Ln id. 



Pragnienie zjednoczenia sic;: z drugim człowie 

kiio: m jest najpotc;:ż.niejszym dążeniem ludzi. Jest 
ono najbardziej podstawową namiętnością, 1est 
siłą cementującą cały rodzaj lud zki, klan, rodzin<;, 
spo teczd1stwo. ( ... ) 7. jednoczrn1e można os iągać 
różnymi drogami. ( ... ) Zespolc:nie osiągnięte w 
twórczej pracy n.ie zespala lud zi; zcsrolenie 
os iągane w stanach orgiastycznych jesr przejścio
we; zespolenie przez prz1·stosowan ie s ię 1cst jedy
nie pseudozespolcniem. A zarem wszystkie te 
rozwiązania są jedynie częściowym rozwiązaniem 
problemu istnienia. Pelne rozwiązanie leży w 

os iągnięciu międ ;-.yl udzk.i cgo zespole nia, w zjed
noczeniu się z inli\rn człowiekiem w miłości. 

\X1śród uczuć rozrozrua on uczucia czynne i 
bierne, "d zia łania" i "namiętności". Przv 
uczuciach czynnych człowiek jes t wolny, jes.t 
panem swego działania; natomiast przy biernych 
człowiek jest kierowany, 1cst przedmiotem 
działaiących nań motywów, z których nie zdaje 
sobie sprawy. Tak więc Spinoza dochodzi do 
stwierdzenia, że cnota i siła są tym samym. Za
wiść, zazdrość, ambicja, wszelkie formy pożą

dania są namiętnościami; miłość jest dziataniem, 
zastosowaniem ludzkiej sity, mogącym się przeja
wiać jedynie w warunkach wolności, nigdy zaś w 
wyniku przymusu. 

Miłość to dzialanie, a nie bierne doznawanie. 
Czynny ch arakter mi tości można najugulniej o
kreślić zdaniem, że kochać to przede wszystkim 
dawać, a nie brać . ( ... ) Co daje jeden człowiek 
drugiemu? Daje siebie, to, co jest w nim naj-

cenn iej sze, daje swo1e życie . • ie musi to oczywiście oznaczać, że poświęca 
"swoje życie" dla drugiego cztowieka, lecz że daje mu to, co jest w nim żywe; 
daje swoją radość, swo je zainteresowanie, zrozumienie, swoją wiedzę, humor 
i swó1 smu tek - wszystko, co jes t w nim żywe i co się ujawnia i znaiduje swój 
wvraz. \X' ten sposób, dając swoje życ ie, wzbogaca drugiego człowieka, 
wzmaga pocn1cie jego istoieni:-i, wzm;igając zarazem poczucie wtasnego 
istnienia. l\ic daje po to, aby otrzymać; dawanie samo w sobie jest doskoo;łą 
radością. Lecz dając nie może nie rodzić czegoś w drugim człowieku, a to, co 
zrodzone, otrzymuje w zam ian od obdarzonego; dając szczerze, musi także 
od bierać. Dając sprawiamy, że drugi człowiek srn je się również ofiarodawcą i 
że tera z wspólnie dzielim y rado ść z tego, co powsrnJo. W akcie dawania coś się 
rodzi i obie zaintereso\vane strony odczuwają wdzięczność dla życia, które 
zrodziło się dla nich obojga. Dzieje się tak zwlaszcza w dziedzinie miłości, 
oznacza to bowiem, że miłość jest silą, która tworzy miłość; brak tej siły 

oznacza niemożność obudzenia milości. 



i\Jiłuść 1est czrnm·m przcnik nic<cicm drug-ie1 osob1·, rr/, t:n ik nic,:ciun, w kt«>n ni 

moje prni.,•nie nic poznania /,Ostaje z:i.;,poko jone dz tc,: ki "e~pokn iu . \\ ' :ikcie 
zespo lenia poznaje; ciebie, poz11a1<;: siebie, po;;: n:t j<; w~" 1· s tki h - lecz nic: < 17.iqc 
sir; to 11· spnsob imc k:kt u;dny. 7.dobywam w jech 111· sposc'ih 11·icd 1.i,: or~ m, 1.e \\" 

dozna niu zcspokni a pr;;:eni!..n ii,: ie życi ;\ sta je 'ir; clo ' t ·pne dla u .lowi ck:t - 1 

1esr Lu wiedza, której nic mo :i'. L· dać nwsl. Sad) zm u111u ry11uwa111· 1est cl1 \'. c ią 

po"nania r.1jemnicy, a jednak nie pozwa ł a jej pm· nać. Rozsz:trpakm 
srwurzt:n ie na szti.1k i, kawa lek po kawal ku, a jednocz eśni<.: uda.Io mi ~ i<;: je rdko 
zn i ~zczyć. \fil ość j ·st j ·Lh-nym sposobt:m po zn, nia, ktc'i n · 11· akc ie zespo len ia 
da je mi odpowied;. na moje p1 tanie. \X ' akcie mi l ości, 11· akcie odd:1wani a si i,: , w 

akcic przen ikania drugic:gu cz lowicka znajd u1 c; siebie, odkrywam siflJic, 
odk.rnvam n;is obo je, odk rywa m człowieka . ( . .. ) J :d) na Jrvga do pd n ego 
poznania m ak t mil nśc i: akt ren wrkracza p<>7a myś l, W\'k ra /'a po:t:! ~Iowa . 

.J est śmia ł ym pogrąi.en icm si1; \\" przó vcie zcs r olenia. Jednaki.t: fl Cl/,J1,;nic 
111: slowt:, to znaczy poznanie psl"Cho!ogicznc, Jt:S t niezbc,:cln) 111 11·ar unkicm do 
os iągn i c,: cia pt:l ncg" po;rnania w akcie mił" s ci . 1\!us1 · obickty11·n ie po7n .ić 

drugiego cz lo\\'icka i siebie po to, ;ih1· móc wied z ie ć, j:1ki 1c~t 11aprnwJc,: , albo 
r;iczcj ah\· przezwycic,:żyć z łud zenia, ir rac jonalni e zniekszt:tl ·ony obraz, j;i k1 
sohie u nim wyrol.iilem . Jedn i.ie wtedi 1 cś l i znam ohiekt1·11 nic j .1k icgo ś 

czluwicb, mo.~ poznać w akcie miłn sc i j go na1g l ·bsz;\ i~ to t\; . 

!\'! ilość erotyczna; jest o na pragnieniem całkowitego połączeni a s i ę, 

zespolenia z drugim człowieki em. Z samej swej natu ry jest wyłączna i 
niepowszechna; jest ona również może najbardziej zwodnicza spośród 

wszystkich form miłoś ci. ( . .. ) Przede \.vszystkim często myli się j ą z 
gwałtownym uczuciem „zakochania s ię", nagłym opadnięciem barier 
i s tniej ących do pewnej chwili między dwojgiem obcych sobie ludzi.( . . . ) W ich 
odczuciu droga do zażyłości prowad zi głównie przez kontakt seksua lny. 
Ponieważ wiedzą z wl as nego doświadczenia, że odosobnienie drugiego 
człowieka jest przede wszystki m odosobn ieniem fi zycz nym, fi zycz ne 
zespolenie oznacza przezwyciężenie tego odosobnienia. 
Poza tym istnieją jeszcze inne czynniki, które cUa wielu ludzi oznaczają 

możliwość przezwyciężenia osamotn ienia. Rozmowy o swoim osobistym 
życiu, o swoich nadziejach i niepokojach, ukazywanie siebie od strony 
dziecinnej lub wręcz d ziecięcej, odnajd)'Wa nie wspólnych zainteresowa ń -
wszystko to uważa się za przezwyciężenie osamotnienia. Nawet okazywanie 
gniewu, nienawi ś ci czy całkowitego braku hamulców traktuje się jako for my 
zażyłości; można tym tłumaczyć wypaczony pociąg, jaki częsw odczuwa j ą 

wobec siebie pary mał żeńs kie, które wydają się so bie bli skie jedynie w ł óż ku 

albo wtedy, gdy dają up ust swojej wzajemnej nienawiści czy wśc i ekłości. r\le 
zażyłość przejawiająca się w takich formach zmierza do stopniowego za niku 
w miarę upływu czasu. W rezultacie zaczyna si ę sz ukać miłości z kimś innym, 
z ja kim ś nowym obcym. Znowu obcy człowi ek przekszta łca się w „buską" 
osobę , znowu uczuci e za koch ania się jest podniecające i mocne - i znowu 
powoi.i , stopniowo zaczyna tracić tę intensywność i kończy się pragnieniem 
nowego podboju, nowej miłości . I niezmien nie towarzyszy temu złud ze nie, 



i..c nowa mi ł ość będzie inna ni 7 popr7.cdnie. Tworzenie się rych z I ud ze ń w 
W)'Sok im stopniu wspomaga zwodniczy charakter pożądania seksualnego. 

Pożądanie seksua lne zmierza do zespolenia; nie jest ono bynajmnie1 Jl'dy
nie fizyczną żądzą, pozbyciem się bolesnego napięcia. Ale pożądanie sek
sua lne może pobudz ić niepokój \.VYwo ł any samotnością, pragn ie n.ie , ab\· 
zdobyć lub zostać zdobytym, próżność, chęć zadania b<">l u, a nawet niszczenia 
w tak.im samym sto pniu, jak może je pobudzić miłość. ( ... ) Miłość może 
budzić pragnienie seks ualnt:gO zespolen ia, a wted~ · Stosunek fi zyczny rozba
wiony jest 1apczywośc 1, pragnienia u1ar7.mienia kogoś lub chc;c1 , aby samemu 
zos tać ujarzmionym, pr:t.epojony jest natomiast czułością. Jci.di to nic mil ość 
pobudza pragnienie fi zycznego zespolenia, jeżeli miłość fi zl'czna nic jest 
równocześnie mil ością braterską, n.igcly nic prowad zi do związku , który b1· nic 

miał charakteru orgiastycznego i rue był rrzcmi1 ając\". 

Powiedz jedno ?..danie, żebym wiedziała, 
gdzie s ię ja zaczynam, a kończymy my. 

\ i /k,, 11ll.Uif "F. i111• l:Jri11r ,\"1r/J/!J//ISik" 
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