


Maria Pakulnis - Tektonika uczuć to ,,nieustające 
wrzenie", w każdym z nas to jest, to uczucie, albo uśpione albo 

niezauważone, ale jest, niezależnie od wieku . Zdarza się nawet 
u ludzi, którzy mają swoje poukładane życie, mają swój pozorny 

spokój, ale to nieprawda. 
Każdy dzień przynosi coś nowego, nie jesteśmy pozbawieni 

przecież marzeń, wyobraźni, pragnień ukrytych. Ta tektonika może 

istnieć czasami tylko w naszej głowie, bo człowiek zawsze będzie 

za czymś nieokreślonym tęsknić, za uczuciem, bo tak jesteśmy 

skonstmowani . Uczucie to motor napędzający nas do życia. 

Bez tego człowiek jest pusty. Wszyscy chcemy być kochani, 
być zauważeni i przytuleni i od nas tylko zależy czy będziemy 
te uczucia niszczyć czy pielęgnować. 

Każdy człowiek składa się z tysiąca mgn1en, 
jest wielowymiarowy. Jeżeli potrafimy kogoś bezinteresownie 

obdarzyć uczuciem dobrym, to też jest tektonika - wtedy siejemy 

dobro. Uczucia to nie tylko zmysły i miłość, to też uczucia 
życzliwości i zrozumienia. 

Julia Wernio - Tektonika uczuć to szaleństwo, 
namiętność, pasja drzemiące w nas w ukryciu, nieświadome, gotowe 
w każdej chwili do wybuchu, do zatopienia w nas rozsądku, 

opanowania, mądrości . Żyjemy w przekonaniu, że jesteśmy w stanie 
zapanować nad stanem naszych uczuć, że rozumiemy, co dzieje się 
w sferze naszych emocji i toczymy ciągłą walkę o umiarkowany 
ich poziom. Tego wymaga od nas otoczenie, relacje międzyludzkie 
wytwarzają nasze banalnie uśmiechnięte twarze, puste, miłe słowa . 
Ze strachu przed odrzuceniem tkwimy w obłudzie skrywanych uczuć : 

miłości, nienawiści, zazdrości, uwielbienia. I dopiero w samotności, 

gdy nikt na nas nic patrzy, zapadamy się w sobie w poczuciu 
niespełnienia, braku, łez, pozornie bez powodu. Kultura, cywilizacja, 
dobre obyczaje wymuszają na nas skrywanie naszej tektoniki uczuć. 

Ale żeby ocalić w tym zwariowanym świecie nasze prawo do 
gwałtownych uczuć musimy znależć miejsce i czas i umiejętność 
na nasz krzyk, głośny i oczyszczający, krzyk miłości do nas, 
do świata, do ludzi . I nie bójmy się spadających z tego 
powodu lawin i wstrząsów, bo może w czasie tego uczuciowego 
kataklizmu pojawi się choć na chwilę nasza radość istnienia! 



Denis Diderot, Kubuś Fatalista i jego pan 

Gospodyni: ... nazywa się margrabia des Arcis. 
Był to człowiek lubiący żyć, mający szalone szczęście 
do kobiet i mało wierzący w ich cnotę. 

Kubuś: M.iał słuszność . 

Gospodyni: Panie Jakubie, przerywa pan. 

Kubuś: Pani gospodyni „Wielkiego Jelenia'', nie mówię do pani. 

Gospodyni: Znalazła się wszakże jedna na tyle dziwaczna, 
aby oprzeć się panu margrabiemu. 
Nazywała się pani de La Pommeraye. 
Była to wdowa szlachetnego rodu, cnotliwa, bogata i dumna. 
Pan des Arcis zerwał wszystkie znajomości, poświęcił się jedynie 
pani de La Pommeraye, otoczył ją najtkliwszymi staraniami. 
Za pomocą wszelkich poświęceń usiłował dowieść, 
że ją kocha, ofiarował jej nawet swą rękę; 
ale ta kobieta była tak nieszczęśliwa z pierwszym mężem, 
że ... wolałaby raczej wystawić się na wszelkie nieszczęścia niż na 
niebezpieczeństwo nowego związku. 

Kubuś: Och! Gdyby tak było zapisane w górze!( . . . ) 

Gospodyni: Wytrwałe zaloty margrabiego poparte jego 
osobistymi przymiotami, młodością, urodą, 
pozorami najszczerszego przywiązania, samotnością miłej wdowy, 
usposobieniem jej natury tkliwym, wszystkim, jednym słowem, 
co nas wydaje na pastwę męskich pokus odniosły skutek. 
Pani de La Pommeraye po kilkomiesięcznej walce przeciw 
margrabiemu, przeciw samej sobie, zażądawszy wedle zwyczaju 
najuroczystszych przysiąg, uszczęśliwiła margrabiego, który mógłby 
się cieszyć losem najbardziej błogim, gdyby umiał dochować 
kochance uczuć, jakie poprzysiągł i jakie ona żywiła do niego. 
Tak, panie, tylko kobiety umieją kochać, 
mężczyźni nie mają o tym pojęcia.( ... ) 

Owidiusz, Heroidy 
List dwudziesty: Akontios do Kydippe 

Inni z mieczem w dłoni uprowadzali swe wybranki, 
a mnie za zbrodnię poczytują zręcznie napisane słowa? 

Oby sprawili bogowie, bym mógł silniejsze nałożyć Ci więzy, 
by Twoje serce poczuło się w niewoli! 

ff51myślęjeszcze tysiąc podstępów. 
Mozolę się w pocie czoła dopiero u stóp gó1y, 
lecz mój zapal nie zlęknie się żadnych trudów. 

Choćby wszyscy zwątpili, że mogę Cię zdobyć, na pewno zdobędę. 
Choćby bogowie mi odmienili los, i tak Cię dostanę! 

Choćbyś raz umknęła, nie unikniesz wszystkich sieci Amora, 
więcej on ich na Ciebie zastawił, aniżeli sądzisz. 

A jeśli szluką nie zdołam osiągnąć celu, spróbuję oręża, 
aż przycisnę Cię, porwaną przemocą, do spragnionej piersi. 

Gospodyni: Pomału przywykł margrabia spędzać dzień, dwa dni 
bez widzenia swej pani; zaczął świecić nieobecnością na obiadach, 
których sam był inicjatorem; stopniowo skracał swoje odwiedziny; 

( ... )skoro się zjawiał, bąkał słówko, rozkładał się w fotelu, 
brał książkę, porzucał ją, rozmawiał z psem lub zasypiał. ( .. . ) 

Pani de La Pommeraye przeczuwała, że miłość margrabiego wygasła; 
trzeba było tylko zyskać pewność.( ... ) 

- Mój drogi, od dawna mam ochotę uczynić ci pewne zwierzenie, 
ale obawiam się zrobić ci przykrość. 

- Ty mogłabyś zrobić mi przykrość? Ty?( ... ) 
- Czy nie spostrzegasz, margrabio, że gdzieś się podziała 

moja dawna wesołość; straciłam ape't)'t, piję i jem jedynie z rozsądku; 
nie mogę sypiać . ( . .. ) W nocy rozmawiam sama z sobą, pytam się: 

„Czyżby się stał niegodny mych uczuć. Nie. 
Czy masz mu do zarzucenia bodaj cień zdrady? Nie. 

Czyżby czułość jego osłabła? Nie. Czemuż tedy, skoro on jest ten 
sam, serce twoje się zmieniło?( ... ) 

- Jak to, Pani? 
- Tyś ten sam, ale twoja kochanka się zmieniła: poważa cię, szanuje 

więcej niż kiedy; ale . „ ( „ .) nie może ukryć przed tobą, 
że miłość pierzchła. Odkrycie straszne, ale prawdziwe. 

To rzekłszy, pani de La Pommeraye osunęła się na fotel i zaczęła 
szlochać. On rzucił się jej do kolan i rzekł:( ... ) 
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- Tyś obwiniła się pierwsza, gdy ja pierwszy byłem winny. 
Otóż wyznam ci, że historia twego serca jest dosłownie i moją. 
Co ty sobie mówiłaś, i ja rzekłem sobie również, ale milczałem, 
cierpiałem i nie wiem, kiedy miałbym odwagę się odezwać. 
- Prawdę mówisz? 
- Najprawdziwszą.( ... ) 
- Cóż tedy będzie z nami? 
- Nie zawiedliśmy swego zaufania; ty masz pełne prawo 
do mego szacunk'll; ja, mniemam, również 
nic straciłem wszystkich praw do twego: będziemy się widywać 
nadal, będziemy kosztować ufnej i tkliwej przyjażni. ( ... ) 
Odzyskasz zupełną wolność, wrócisz mi moją.( ... ) 
Ty będziesz mnie wspierała radą, ja nie odmówię ci mojej, 
gdybyś w jakiej trudnej okoliczności jej potrzebowała. 
Któż wie, co może się zdarzyć? 

Kubuś: Nikt. 

- Bardzo prawdopodobne jest, że im więcej zdołam przeżyć, 
tym bardziej zyskasz na porównaniu, i że wrócę do ciebie 
gorętszy, czulszy, przekonany, żeś była jedyną kobietą zdolną 
mi dać szczęście, a wszystko przemawia za tym, 
że po takim powrocie zostanę już twoim na zawsze. 
- A gdybyś miał mnie nie zastać za powrotem? 
Po tej rozmowie zaczęli filozofować o niestałości serca, 
kruchości przysiąg, więzach małżeńskich ... 

List siódmy: Dynona do Eneasza 
A więc chcesz jednak odjechać i opu.frić nieszczęsną Dynonę. 
te same wiat1y zatem uniosą żagle jak i przysięgi wierności? 
A więc postanowiłeś, Eneju, zerwać nasz związek i razem liny 
kotwiczne, by zdążać do Italii po królestwo, 
o któl)l/11 sam nie wiesz, gdzie leży? 
Ani Cię nowa Kantago, ani Cię nęcąjej mury rosnące wz~ryż, 
ni potęga, którą mój sceptr Cię obdarzy. 
To, co masz w ręku, porzucasz, gonisz zaś za tym, co trzeba 
zdobywać. Szukasz po świecie innej ziemi, 
a przecież już tę znalazłeś. 
(. .. )Nowa Cię czeka tam miłość? Inną zdobędziesz Dynonę? 

List szesnasty: Parys do Heleny 

Czyż to więc dziwne, że kocham? 
Jakże mógłbym się oprzeć, skorom już z daleka trafiony 

strzałą wypuszczoną z łuku? 
Tak postanowiły fata, n.ie próbuj z nimi wojować. 
Przyjmij tę moją opowieść, wierną i prawdziwą. 

Gospodyni: Pamiętacie panowie, na czymśmy stanęli? 

Pan: Wszem, na konkluzji arcyprzewrotnego zwierzenia. 

Gospodyni: Margrabia des Arcis i pani de La Pommeraye uścisnęli 
się zachwyceni sobą nawzajem i tak się rozstali. 

Im lepiej ta dama panowała nad sobą wobec kochanka, 
tym gwałtowniejszy był jej ból po jego odejściu .. . 

- Więc to prawda - wykrzyknęła - nie kocha mnie już!( ... ) 
Powiedziałam, że była to osoba dumna, ale bardziej jeszcze mściwa. 

Skoro uspokoiła pierwszą wściekłość i nasyciła się oburzeniem, 
postanowiła się zemścić, ale zemścić w sposób okrutny, 

godny, aby się stał postrachem dla każdego, kto by w przyszłości 
zechciał uwieść i oszukać uczciwą kobietę. ( ... ) 

Wpadacie w szał na samo imię pani de La Pommeraye 
i wołacie ze zgrozą: „Och, cóż za straszna kobieta! och! obłudnica! 

och! zbrodniarka! ... " Przede wszystkim żadnych wykrzykników, 
żadnych gniewów, żadnej stronniczości: rozumujmy. 

Dzieją się co dnia uczynki bardziej niegodziwe, 
wykonane bez żadnego talentu. Możecie nienawidzić, 

możecie lękać się pani de La Pommeraye, ale nie będziecie nią 
gardzić. Zemsta jej jest okrutna, ale nie kazi jej 

żaden wzgląd osobistej korzyści. 
Nie powiedziano wam, że rzuciła w twarz margrabiemu piękny 

diament, jaki ofiarował jej w darze, ale uczyniła to: 
wiem, z najpewniejszego żródła. ( ... )Czy zastanawialiście się, 

jakie ofiary uczyniła pani de La Pommerayc dla margrabiego?( ... ) 
Była ambitna; raczej umarłaby z bólu, niżby po wstydzie zdeptanej 

cnoty miała obnosić w świecie śmieszność kobiety porzuconej. 
Zbliżała się do wieku, w którym stratę kochanka niełatwo zastąpić. 

Taki był jej charakter; cios ten skazywał ją na życic 
w nudzie i samotności. 



Mężczyzna rzuca się ze sztyletem na 
drugiego za jeden gest, 7..a błahą obrazę; 
i nie ma być wolno uczciwej kobiecie, 
zgubionej, zniesławionej, zdradzonej, 
pchnąć zdrajcę w ramiona ladacznicy? 
Och, czytelniku, lekki jesteś w pochwałach, 
surowy w potępieniu. 

Powiecie, że macie jej za złe sposób nie rzecz 
samą. Nie możecie się pogodzić z urazą tak 
wytrwałą; z tą pajęczą siecią szalbierstw 
i kłamstw ciągnącą się przez rok blisko. 
Ani ja, ani Kubuś, ani jego pan, ani 
gospodyni. Ale umiecie darować wszystko 
pierwszemu impetowi; otóż powiem wam, 
że pierwszy impet, który u innych trwa 
krótko, u pani de Pornmeraye i kobiet jej 
charakteru jest długi. Dusza ich zachowuje 
niekiedy całe życie pierwsze wrażenie 
zniewagi; cóż w tym niepodobnego do 
pojęcia lub usprawiedliwienia? 
Widzę tylko, iż niewierność stałaby się rzeczą 
mniej utartą; i przyklasnąłbym szczerze 
prawu skazującemu na towarzystwo 
ladacznic tego, kto by uwiódł i porzucił 
uczciwą kobietę: człowiek pospolity niech 
idzie do kobiet pospolitych. 

List drugi: Fyllis do Demofoonta 
Gdyby każde z tych bóstw, któreś obraził, 
chciało się zemścić na Tobie, nie dość 
by im było Ciebie jednego dla tylu kar. 
Aja w swym szaleńsf\·vie kazałam naprawić 
Twąjlotę, ażeby mocny był kil okrętu, 
na którym miałeś odpłynąć, 
by mnie opuścić na zawsze! 
Sama dałam Ci wioślarzy, byś mógł odjechać 
i uciec ode mnie. 
Ach! Cierpię od ran, które mi zadały me 
własne pociski! 
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