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Pana postacie są bardzo złośliwe.[ ... ] 

Są złośliwe, bo takie są warunki w jakich żyją. Lu
dzie źli z natury nie istnieją. Człowiek sam z siebie jest 
oczywiście dobry. Wszystko zostaje kwestią przyzwy
czajenia. Może pan powtórzyć za Rousseau, że to spo
łeczeństwo uczyniło ich złymi. 

W yd a je się, że jednym z pana ulubionych tematów 
jest właśnie niemożliwość istnienia harmonii w związ
kach uczuciowych. Czy to znaczy, że mogą istnieć tyl
ko związki oparte na histerii lub sadomasochizmie? 

To jest mój sposób widzenia świata. Wyjąwszy tych, 
którzy w swoim kącie urządzają sobie małe szczęście, 
żyjemy w systemie, który nie daje ludziom możliwości 
nawiązywania kontaktów, komunikowania się. Sposób, 
w jaki różne pokolenia są wychowywane, powoduje 
niemożność wzajemnego porozumienia. Autentyczne 
porozumienie między ludźmi byłoby rewolucją. 

„Film na świecie" 1983, nr 1 
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[ ... ] Już w połowie lat sześćdziesiątych Rainer Werner Fassbinder zrealizował 
pierwsze filmy krótkometrażowe, ale dopiero spotkanie z Jean-Marie Straubem 
i praca w jego Action Theater stała się dla przyszłego reżysera pierwszym kontaktem 
z profesjonalnie pojmowaną sztuką. Tym bardziej, że awangardowy teatr niemiec
kojęzyczny (wywodzący się zarówno z RFN, jak i Austrii) był wówczas niezwykłym 
w skali światowej fenomenem artystycznym. Twórcy teatralni i autorzy happenin
gów znacznie intensywniej niż filmowcy wpisali się w społeczno-polityczną rewoltę 
końca lat sześćdziesiątych. Liczne działające wówczas grupy prześcigały się w agre
sywnych, skandalizujących spektaklach, redukujących dystans między widzem 
a sceną, wkraczających w sferę kulturowego tabu. Ideologicznie zaangażowany 
teatr skupiał wokół siebie wielu wybitnych dramaturgów, literatów, intelektualistów 
czy kontestując.ą młodzież. Warto przy tym przypomnieć, że medialny sukces jego 
wczesnych filmów stał się w dużej mierze konsekwencją działalności teatralnej: 
krytyka na tyle ceniła dokonania niemieckiej sceny, że debiutujący w kinie reżyserzy 
teatralni mogli jeszcze przed premierą liczyć na przychylne oceny. 

Fassbinder trafił do monachijskiego Action Theater w 1968 roku, grywając z re
guły role gwałtownych, wywodzących się z proletariatu przestępców w sztukach 
Strauba i jego żony Danielle Huillet. Dzięki swym protektorom pojawił się również 
na planie zdjęciowym: pierwszą poważną kreację stworzył w ich filmie Pan miody, 
aktorka i alfons (1968). Po rozpadzie grupy w 1969 roku, Fassbinder założył w zban
krutowanym, monachijskim kinie własny teatr, którego sama nazwa wskazywa
ła na kontrkulturowy charakter - Antyteatr. Zafascynowany w równym stopniu 
koncepcjami teatralnymi Bertolta Brechta, jak i Andy' ego Warhola (nowojorski 
Factory Theatre), skupił wokół siebie grupę przyjaciół - aktorów, dramaturgów, 
scenografów, z której w niedalekiej przyszłości stworzy wierną ekipę filmową. 
Choć w pierwszym okresie działalności Antyteatru Fassbinder inscenizował przede 
wszystkim klasyczne teksty Sofoklesa, Johanna Wolfganga Goethego, Ferdinanda 
Brucknera, Petera Weissa czy Alfreda Jarry'ego, każdy spektakl stanowił dla niego 
formę demonstracji, wizję przyszłych zdarzeń, próbę przed mającą nastąpić na 
ulicach rewolucją. Jego teatr unikał klasycznego podziału na scenę i widownię, 
angażując w akcję widzów, zmuszając ich do reakcji na aktorskie działania. W jed
nej ze scen z Antygony Sofoklesa Fassbinder kazał lektorowi trzykrotnie czytać 
opis bitwy, za każdym razem w coraz bardziej gwałtowny sposób, włączając do 
spektaklu odbiorców. Walka miała rozgrywać się nie tylko na scenie czy widowni, 
ale również w umyśle widza. Zdaniem reżysera, tylko dzięki takiemu zabiegowi 
można zrozumieć szał brutalności, pojąć i przeżyć okrucieństwo. 
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Po pierwszych sukcesach adaptacji 
klasycznych tekstów, Fassbinder za
czął pisywać własne sztuki, które au
tomatycznie stawały się scenariuszami 
przyszłych filmów. Jego lewicowe i pro
letariackie dramaty operowały progra
mowym kiczem, były skandalizujące 
i agresywne. W Dzieciorobie ( 1969) na 
przykładzie czterech rodzin sportre
tował niemieckie społeczeństwo, de
terminujące je drobne konflikty, fałsz, 
narastającą frustrację i złość. W finało
wej scenie bohaterowie wyzbyli się go
ryczy, uczestnicząc w rytuale znęcania 
i ośmieszania człowieka (greckiego ga
starbeitera), który zajmował najniższą 
pozycję w hierarchii społecznej. Reży
ser znakomicie wpisywał się w modny 
w kontrkulturowych Niemczech nurt 
filmów i spektakli teatralnych, które 
analizowały źródła faszyzmu i podkre
ślały jego stałą obecność w drobno
mieszczańskiej mentalności (na przy
kład głośne Sceny myśliwskie z Dolnej 
Bawarii, 1969, Petera Fleischmanna). 
Zrealizowana wkrótce po scenicznej 
premierze ekranowa adaptacja Dzie
cioroba stała się pierwszym poważnym 
(choć poprzedzonym kilkoma gangster
skimi opowieściami), psychologicznym 
filmem Rainera Wernera Fassbindera. 

Z doświadczeń teatralnych reżyser 
wyniósł charakterystyczny typ pracy 
z zespołami aktorskim i technicznym, 
która - zwłaszcza w jego wczesnych 
filmach - stanowiła dla niewprawnego 
widza trudną do pokonania barierę. 
Fassbinder traktował plan zdjęciowy 
w tych samych kategoriach, w jakich 
reżyserzy teatralni czy autorzy happe
ningów traktowali scenę (akcja filmów 
niezwykle rzadko wykorzystywała au
tentyczny plener). Kamera zazwyczaj 
nieruchomo i z kilkumetrowej odległo
ści obserwowała wykonujących me
chaniczne czynności aktorów. Reżyser 
niwelował rytmiczną i dramaturgiczną 
rolę montażu, operując długimi ujęcia
mi, które obejmowały niekiedy całość 
rozgrywającej się w danej przestrzeni 
akcji. Złośliwi krytycy pisali o Dziecioro
bie, że „montaż tego filmu przypominał 
przestawianie kanałów telewizyjnych 
z jednego na drugi"'. W technicznej nie
doskonałości Fassbinder widział zresztą 
powód do dumy, twierdząc, że „ludzie są 
w życiu [równie - dop. R.S.] nieporadni 
i patrzy się na nich przypadkowo: nie 
trzeba więc stwarzać pozorów kompo
zycji"2. Znakiem rozpoznawczym jego 
filmów stał się odtąd charakterystyczny 
dobór scenerii, którą stanowiły zazwy-
czaj: bar, restauracja, pokój lub kuchnia. 

Fassbinder nie dbał o naturalność wnętrz, operując pojedynczymi, oznaczającymi dane 
miejsce rekwizytami. Przestrzenie w jego dziełach zamazują się, łączą w całość, trudno 
je od siebie oddzielić czy odróżnić.[ ... ] 

Po dziś dzień przeszkodą dla publiczności pozostaje również charakterystyczna dla 
filmów Fassbindera gra aktorska, przez niektórych krytyków porównywana nawet z kon
cepcją modeli Roberta Bressona, przez innych związana z tradycją teatralną Brechta 
i charakterystycznym dla niego „efektem obcości"[ ... ]. Reżyser praktycznie uniemożli
wiał utożsamienie się widza z postaciami, ich psychologiczną ewolucję sprowadzając 
do kilku sztucznych zachowań, min czy gestów. Gra aktorska ograniczała się do bezna
miętnego wygłaszania tekstu, po którym zazwyczaj nie następowała logiczna reakcja 
interlokutora (co stanowiło specyficzną „werbalizację" typowego dla niemieckiego 
kina motywu komunikacyjnego kalectwa). Według Fassbindera, w klasycznym kinie 
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wykonawcy byli pozbawionymi swobody myślenia i działania figurami, ograniczany
mi ideologią otaczającego świata i konwencjami. Zgodnie z tym przekonaniem, praca 
odtwórcy roli sprowadzona jest jedynie do prezentacji politycznej tezy - tradycyjne, 
realistyczne aktorstwo (typowe choćby dla kina hollywoodzkiego) stanowi dla widza akt 
ideologicznego (a przez to niezauważalnego) oddziaływania. Publiczność w tym procesie 
staje się całkowicie bezradna. U Fassbindera aktor, akcentując sztuczność, mechaniczność 
swych zachowań, staje się uczciwszy wobec odbiorcy3• Odległy od klasycznych technik 
sposób wyrażania słowa i emocji mógł uświadomić publiczności indoktrynujący charak
ter klasycznego kina, niedostrzegane wcześniej konwencje, fałsz i stereotypy.[ ... ] 

Eksperymentem z oczekiwaniami i umie
jętnościami percepcyjnymi widza był także, 
kolejny po Dzieciorobie, quasi-teatralny dra
mat Dlaczego pan R. oszalał? (1970) z Kurtem 
Raabem w roli głównej. W historii wiodące
go monotonne życie urzędnika, który pew
nego dnia zabija wiecznie narzekającą żonę, 
dziecko i przyjaciółkę, a następnie popełnia 
w biurze samobójstwo, Fassbinder znako
micie odtworzył nastrój monotonii i nudy 
(stanie się on odtąd jednym ze znaków 
rozpoznawczych jego filmowego świata). 
Reżyser zmusił widzów do przysłuchiwania 
się niekończącym się tyradom, pretensjom 
i żalom otaczających bohatera ludzi; odbior
cy musieli dzielić kondycję psychiczną Pana 
R., ulec wściekłości, doprowadzającej do 
wybuchu jego agresji. Morderstwo - choć 
nie wyjaśnione przez reżysera - przyjęte zo
stało przez publiczność z trudem ukrywaną 
satysfakcją, kończyło bowiem niekończącą 
się, irytującą gadaninę. 

Teatralne inklinacje zaważyły na cha
rakterze filmów Fassbindera i choć 
w drugiej połowie lat siedemdzie
siątych reżyser wzbogacił swój język 
filmowy o chwyty charakterystyczne 
dla kinowego medium, jednak specy
fika planu zdjęciowego, pracy kamery, 
montażu czy aktorstwa pozostawały 
pod wpływem teatralnych doświad
czeń. Najdoskonalej tę prawidłowość 
można dostrzec w jego ostatnim dzie
le - Querelle, pochodzącej z 1982 roku 
adaptacji powieści Jeana Geneta. 

Operując oniryczną poetyką, zdobiąc 
sferę wizualną niezwykłymi rekwizy
tami, reżyser stworzył rozgrywający 
się w sferze pożądania i zmysłowości 
spektakl erotyczny. Filmowa prze
strzeń staje się w Querelle nie tyle 
tłem zdarzeń, co raczej zwierciadłem 

emocji i homoseksualnych fascynacji, jakim ulegają powiązani ze sobą marynarze, ka
pitan statku, właściciel tawerny i jego - obco czująca się w tym świecie - żona (Jeanne 
Moreau). Fassbinder nie ukrywał sztuczności plenerów (wszystkie zdjęcia realizowano 
w atelier), aktorom kazał grać jakby w zwolnionym tempie, nienaturalnie, sprowadza
jąc relacje między postaciami do rangi rytuałów czy wystudiowanych ceremoniałów. 
Przyjęty bardzo chłodno stanowił w twórczości Fassbindera szczytowe osiągnięcie kina, 
operującego teatralnym charakterem przestrzeni i w jednoznaczny sposób deszyfro
wanymi przez publiczność symbolicznymi przedmiotami, gestami, zachowaniami czy 
wypowiadanymi kwestiami. Traktując film w kategoriach happeningu, reżyser zmuszał 
widzów do odległego od klasycznych wzorców charakteru percepcji, operując zredu
kowaną do podstawowych znaków rzeczywistością czy uproszczoną, stereotypową 
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intrygą. Repertuar konwencji i ikonografii pozwalał Fassbinderowi zbudować czytelną 
dla widza ramę, w której bez przeszkód mógł ukryć bliski mu przekaz ideologiczny. 
Zapewne źródłem tej strategii była nie tylko tradycja teatralna, ale równieź fascynacje 
amerykańskim kinem gatunków.[ ... ] 

Niniejszy artykuł stanowi fragment pracy Rainer Werner Fassbinder. Rewolucja, która I 
nie nadeszła, [w:] Autorzy kina europejskiego, t. 1, red. G. Stachówna, J. Wojnicka, 

Rabid, Wrocław 2003. 
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Jerzy Uszyński 

Fassbinder w okolicach Brechta 

„Chciałbym być dla kina tym, kim Szekspir dla teatru, Marks dla polityki i Freud dla 
psychologii. Tym, począwszy od którego nic nie może wrócić do poprzedniego stanu 
rzeczy, wszystko musi się już toczyć naprzód"'. 

Być może w tym wyznaniu mieści się wszystko, co wyraża twórczość Rainera Wernera 
Fassbindera, twórcy, który niczym meteor przeorał pejzaż niemieckiego kina w niepełnym 
piętnastoleciu po przełomowym roku 1968, rozpalając skrajne emocje wśród krytyki. Ale 
też- jako pierwszy wśród twórców nowego kina niemieckiego - wzbudzając wśród wi
dzów szerokie zainteresowanie dla swoich filmów, po czym spalił się wchodząc w ziemską 
atmosferę czasów, te okazały się mniej idealistyczne niż epoka, która go uformowała. Bez 
względu na osobiste namiętności i idiosynkrazje, bez względu na patetyczny ton i przesadne 
wyobrażenie o własnej misji, bez względu na pośpiech, artystyczną niedoskonałość czy zało
żoną niedbałość formy, z pewnością nie ma mytu do czynienia z kometą, ciałem gazowym, 
które wywołuje widowiskowe efekty, lecz znika za horyzontem nie powodując trzęsienia 
ziemi. Fassbinder, jak każdy wielki artysta, stworzył własny styl, który narzuci/ odbiorcom 
jako klucz interpretacji świata oraz zakreślił własny krąg tematów[ ... ] istotnych w społecznej 
wymianie znaków i wartości.[ .. . ] 

Fassbinder swoją twórczość traktuje dość utylitarnie, przede wszystkim jako narzędzie 
lub broń w prowadzonej walce rewolucyjnej . Zarówno jego filmy z okresu antyteatru 
(w rodzaju Dziecioroba), jak i późniejsze „zaangażowane melodramaty" (w rodzaju Han
dlarza czterech pórroku czy Strach zżerać duszę), a także ekranizacje klasyki literackiej 
(i to nie tylko tematycznie w pewnym sensie bliskiego Berlin Alexanderplatz Alfreda Dó
blina, ale i zdawałoby się odległej Effi BriestTheodora Fontanego)- mają służyć czemuś, 
co w modnej wówczas terminologii określano „wnoszeniem świadomości". To traktaty 
krytyczne z tezą, których celem jest wybić odbiorcę ze stanu gnuśnego zadowolenia 
i przekonać do konieczności zmian lub zaakceptowania nadchodzącej zmiany. 

Fassbinder, który sam rozpoczynał od teatru, później przez długi czas kręcił bardzo 
,,ilustracyjne" w sensie formalnym, czyli bardzo teatralne filmy; przyjmując podobną do 
brechtowskiej koncepcję sztuki zaangażowanej politycznie i społecznie odcinał się od 
swego starszego kolegi. Trudno oprzeć się wrażeniu, że główną sprawą, która ich różni
ła, był stosunek do kanonu marksistowskich dogmatów, a nie istota rozumienia sztuki. 
„[.„] Moje kino nie jest ideologiczne" - mówił w wywiadzie dla „Cinema 74" Jacques'owi 
Grantowi. „Tu leży cała różnica między mną a Brechtem, który był dramaturgiem komu
nistycznym. Brecht był dużo bardziej religijny niż ja, on wierzył. Aja nie wiem, w co mam 
«wierzyb>"s. Mając świadomość, że jednak uprawia kino polityczne, podkreśla/ różnice: 
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„Tak, ale nie w tym samym sensie co Brecht czy jakaś partia. To dlatego, że nie wiem, co 
w danej chwili jest prawdą. Myślę, że nie ma rzeczywistego, stałego punktu odniesienia . 
Nie mogę powiedzieć, że gdzieś na świecie istnieje ideologia odpowiadająca pozycji, 
jaką zająłem, moim wahaniom. Stoję na pozycji, z której mogę stwierdzić, że coś jest 
fałszywe, że coś nie działa, ale to wszystko. Stwierdzam jeszcze, że w komunizmie jest 
dużo więcej rzeczy słusznych niż w kapitalizmie, ale jest też mnóstwo innych - nie do 
zaakceptowania"6• I jeszcze jedna, przypisywana sobie różnica: „U Brechta widzicie emo
cje i, obserwując je, zastanawiacie się nad nimi, ale nigdy naprawdę ich nie odczuwacie. 
Tak o tym myślę i sam poszedłem dalej od niego, gdy skłaniam publiczność do tego, by 
i czuła , i myślała"'. [ ... ] 

Jeszcze w czasach aktywności scenicznej w roku 1975 na łamach „Sonntag" Fassbinder 
tak definiował zadania swojego antyteatru: „Do tego momentu teatry były opanowane 
przez «nurzanie się w protoplazmie»: Ionesco, Beckett„„ a więc przez odchodzenie od 
człowieka, od społeczeństwa, od realiów do filozoficznych konstrukcji ze szlamu i nie
czystości. Sztuka powinna być realistyczna, zaludniona postaciami żyjącymi tu i teraz, 
małymi ludźmi, którzy stanowią większość ludności"8 . Niewiele brakowało, a otrzymali
byśmy kolejny manifest socrealizmu. A może właśnie otrzymaliśmy, tyle że na miarę swej 
epoki. Brecht też.borykał się z głęboko zakodowanym w świadomości imperatywem 
sztuki socjalistycznej i swą własną praktyką twórczą (i talentem), która nieustannie owe 
założenia przekraczała. Na szczęście w późniejszym okresie Fassbinder zrezygnował 
z tak jednoznacznych deklaracji.[ .. . ] 

Przynależność klasowa jest w optyce Fassbindera[ ... ] wyborem. To krytyczna świado
mość stanu, w jakim znajduje się społeczeństwo niemieckie, pozwala wybrać mu war
tości, za którymi się opowiada i grupę, warstwę, klasę, w imieniu której i na rzecz której 
działa . Jako człowiek i jako artysta. „W życiu prywatnym zawsze szukałem kontaktów 
z ludźmi «poduprzywilejowanymi», (wolę ten termin zamiast «proletariat»). A to dlate
go, że zorientowałem się, iż problemy wielkiej i drobnej burżuazji są dużo mniej istotne 
z punktu widzenia historycznego, niż problemy proletariatu. Nie jestem tego zdania, gdy 
myślę o swojej własnej historii, a to ze względu na moje pochodzenie, ale przychodzi 
taka chwila, kiedy należy przeskoczyć własny cień. Jest to kwestia decyzji"9

. I jako artysta 
w pełni świadomy społecznej funkcji swojej sztuki wyrusza na poszukiwanie form i te
matów, które przyniosą spodziewany efekt - jak wspomniałem - bardziej społeczny niż 
artystyczny. Wtedy nawet tak „paternalistyczny" (to sugestia Granta) gatunek jak melo
dramat zasługuje na uwagę krytycznego artysty. „Jest to prawdą (ukryty paternalizm -
J. U.)[ ... ], gdy te melodramaty poruszają problemy interesujące burżuazję, lecz w istocie 
spojrzenie to jest bardzo nieprawdziwe, wręcz kłamliwe. Trzeba wyruszyć na poszukiwa
nie melodramatów, które przeżywa proletariat, a nie tych, w których burżuazja sili się na 
wymyślanie jego życia" 10 • 

Jak widać, powyższe stwierdzenia niekoniecznie świadczą o przejmowaniu się Fass
bindera klasycznym kanonem dogmatów marksizmu. Spośród wielu „złotych myśli" 
klasyków wybiera on tę o przewodniej roli awangardy, która do nieuświadomionej 
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(w dzisiejszych czasach nie tyle umysłowo niewinnej, ile po prostu zgnuśniałej) klasy 
robotniczej wnosi „świadomość klasową'; z dużą umownością traktując te, które od
noszą się do tezy, iż to byt społeczny kształtuje społeczną świadomość. W działalno
ści twórczej pociąga go przede wszystkim krytyka „umierającej burżuazji': tropienie 
przejawów „fałszywej świadomości'; a o wiele mniej pozytywne przykłady duchowego 
rozwoju proletariatu, którego zresztą - jak się okazuje - coraz mniej w społeczeństwie 
zdominowanym przez klasę średnią[ . . . ]. 

Tak, Fassbinder był pierwszym i chyba jedynym reżyserem, który tak konsekwentnie 
dal w obrębie kina wyraz społecznej filozofii „nowej lewicy". Zaproponował pewien 
nowy model kina zaangażowanego niewiele mający wspólnego chociażby z modelem 
włoskim spod znaku Ettore Scoli czy braci Paola i Vittoria Tavianich, gdzie z inspiracji lub 
pod opieką Komunistycznej Partii Włoch wyłonił się cały nurt kina społecznego, z kinem 
brytyjskim, unikającym ideologizowania, czy z ciekawymi, lecz niezbyt konsekwentny
mi, nietworzącymi „systemu" próbami innych lewicujących reżyserów. W imię pewnych 
założeń ideologicznych, z pełną świadomością służebnej roli sztuki podjął się Fassbin
der zadania wspomożenia owej wielkiej zmiany, którą zapowiadały lata sześćdziesiąte, 
a w latach siedemdziesiątych nie wygasła jeszcze nadzieja na jej spełnienie. Inna sprawa, 
na ile te oczekiwania były złudne. 

W każdym razie w twórczości filmowej Fassbindera znajdziemy cały katalog wątków 
i tematów socjo-psychoanalitycznych. Kultura jako źródło cierpień to chyba jedyny tekst, 
w którym Freud bezpośrednio odnosił się do rzeczywistości kultury jako formy sublima
cji czy też swoistego kamuflażu prawdziwych pożądań jednostki.[ ... ] Społeczeństwo to 
skomplikowany system zależności i dominacji jednych nad drugimi. A sama dominacja tyl
ko niekiedy przybiera charakter brutalny przejawiający się w użyciu siły fizycznej; w więk
szości przypadków ma ona bardziej subtelny i ukryty charakter-właśnie dzięki kulturze. 
Panuje ten, kto ma moc panowania nad słowami; ten, kto jest w stanie narzucić swój język 
(i światopogląd, który kryje się w tym języku) innym[ ... ]. 

To dlatego - poza oczywistymi osobistymi inklinacjami - temat przemocy nabiera 
u Fassbindera takiego znaczenia. W podręcznikowy niemal sposób zdeterminowany 
rywal zabierze tytułowemu Handlarzowi czterech pór roku wszystko: żonę, pracę, miesz
kanie. Paradoksalnie, nie dlatego że jest silniejszy, ale dlatego, że potrafił mu to wmówić. 
To dlatego tak nieprawdopodobna fabula, jak ta z filmu Chcę tylko, aby mnie kochano, 
w której bohater zaharowuje się na śmierć wyłącznie dla innych, skamląc w zamian, bez
skutecznie, o odrobinę uczucia, zawiera jakiś rys prawdy. Dal sobie po prostu wmówić 
- bezrefleksyjnie wpisując się w stereotypowe role społeczne -że tak być powinno, a za
tracił zarazem zdolność zdystansowania się do stereotypu, co nakazuje choćby zwykły 
instynkt samozachowawczy. Taka jest potęga kreowania wzorów zachowań przez kulturę 
mieszczańską - zdaje się dowodzić Fassbinder. 

J. Uszyński, Fassbinder w okolicach Brechta, [w:] Fi/morób, czyli kino nieustające I 
Rainera Wernera Fassbindera, red. A. Gwóźdź, Ra bid, Kraków 2005. 



16 I <ł Piotr Jakub Wąsowski I Masochista, który za głośno chodzi( .. .) 

Piotr Jakub Wąsowski 

Masochista, który za głośno chodzi -
sadomasochizm w Kroplach wody na rozpalone 

kamienie i Gorzkich Izach Petry von Kant 
Rainera Wernera Fassbindera 

Sadomasochista bawi się w cierpienie i zadawanie bólu. Masochista odczuwa praw
dziwy ból, a sadysta prawdziwy ból zadaje. Ekscentryczna zabawa daje im obu przyjem
ność. Dzięki tej przyjemności uszczęśliwiają się i spełniają. Dlaczego? Jakiego rodzaju 
to przyjemność? Jakie sensy rodzą się w bólach tortur? Czy można je zakomunikować? 
Richard von Krafft-Ebing, autor monumentalnego seksuologicznego kompendium 
z XIX wieku pt. Psychopathia sexua/is, właśnie od nazwiska Sacher-Masocha i markiza 
de Sade' a ukuł imię perwersji sadomasochizmu. Terminologiczny wynalazek spopula
ryzował się dzięki kilkunastu wydaniom jego książki. Dlatego aby zrozumieć, czym jest 
sadomasochizm, sięgniemy do twórczości eponimów perwersji: Leopolda von Sacher
Masocha i A. D. de Sade'a. 

Jakim językiem przemawia sadysta? Georges Bataille mówi: „gwałt jest niemy" 1 '.Tylko 
torturowany używa języka przemocy. Kat syci się władzą i wyraża porządek . Nie bro
ni ofiar, ale władzy, którą je zniewala. Język prześladowców usprawiedliwia potrzebę 
gwałtu i poddaje w wątpliwość prawo głosu ofiar 12 • Dlatego -zdaniem autora - Sade 
przemawia językiem ofiary, przeciwstawnym obłudnemu dyskursowi prześladowcy. 
Sade, w paradoksalnych do głębi słowach, głosi prawo libertyna do rozkoszy językiem 
ofiary, mając na względzie poddane ich woli i niewoli jednostki. 

Pana nie interesują odczucia niewolnika. Liczą się tylko jego własne pragnienia 
i ich zaspokojenie. Zadaje ból i daje przyjemność. Konsekwencje jego kaźni w trakcie 
„zabawy" pozostają poza sferą jego zainteresowań . Rozpustni oprawcy Sade' a zwra
cają się do siebie, pisze dalej Bataille". Nie rozmawiają, lecz wyglaszają tyrady. O ile 
dobrze rozumiem intencję francuskiego filozofa, to chce on powiedzieć, że postaci 
Sade'a nie dialogują, czynią także coś mniej niż soliloquium . Całkowicie wsobne 
wypowiedzi nie trafiają do żadnego audytorium. Sadyści oznajmiają i nie oczekują 
odzewu. Stąd, „sadysta potrzebuje instytucji, masochista - kontraktów'; pisze De
leuze 14

• Instytucjonalna przemoc, ze swej istoty pełna hipokryzji i, jakbyśmy dziś 
powiedzieli„,mowy nienawiści '; władcza, niemająca sobie równych konfrontuje się 
z kontraktowym, negocjacyjnym masochizmem. 
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Mechanizm instytucjonalnego sadyzmu rządzi relacjami między postaciami dramatu 
Fassbindera Gorzkie łzy Petry von Kant(l 972). Petra von Kant, dyktatorka mody, żyje wraz 
ze swą służącą i prawą ręką, Marlene. Marlene przez całą sztukę nie mówi ani słowa . 
Komunikuje swoje emocje jedynie przez stukanie na maszynie, gdy chce zagłuszyć flirt 
swej pracodawczyni z młodą modelką. Służąca nie tylko ubiera Petrę, przygotowuje 
posiłki i sprząta . Zdaje się takźe, że cały biznes madowy kręci się dzięki jej zdolnościom. 
Petrę zajmuje filozofowanie i prokrastynacja. To Marlene cały czas szyje. Petra rozmyśla 
o swoim życiu, dyskutuje z matką, z najlepszą przyjaciółką, wreszcie poznaje młodą 
modelkę Karin, w której się zakochuje. Petra upokarza Marlene przy Karin. Pomimo 
braku zainteresowania życiem wewnętrznym służącej, bez zmrużenia oka wykonuje 
ona wszystkie polecenia Petry. Gdy Karin łamie serce Petry i odchodzi od niej, załamana 
projektantka po raz pierwszy przemawia do Marlene tymi słowy: „opowiedz mi o swoim 
życiu". W tym momencie Marlene pakuje manatki i opuszcza swą Panią. Relacja Pan
Niewolnik opiera się na instytucjonalnej, władczej mowie w próżnię . Gdy władza chce 
porozmawiać z poddanym, wówczas poddaństwo się kończy. 

Masochista podczas sadomasochistycznej „zabawy" parodiuje samego siebie. W świe
cie rzeczywistym musi funkcjonować w społeczeństwie i podporządkować się jego re
gułom . Reguły te nieuchronnie prowadzą ku poniżeniu . Czy jako pracownik realizujący 
polecenie zarabiającego krocie przełożonego, kelner usługujący aroganckim klientom 
czy nauczyciel uczący lekceważących go uczniów- masochista odczuwa funkcjono
wanie w społeczeństwie jako niewygodne i poniżające. Masochista płaci wysoką cenę 
za uroki socjalizacji. „Odpłaca się" jednak podczas sadomasochistycznej orgietki. 
Przerysowuje emblematy socjalizacji. Ta przesada daje mu rozkosz. W realnym świecie 
musi być posłuszny, podczas sadomasochistycznej sesji parodiuje swoje posłuszeństwo, 
będąc w przerysowany sposób usłużnym. Masochista godzi się na wszystko, wykonuje 
nawet najbardziej absurdalne polecenia. W ten sposób, przez teatralne odgrywanie, 
przepracowuje niedogodności życia społecznego. 

Zachowanie sadysty służy odkupieniu tych samych obciążeń cywilizacji i współistnie
nia. Za nieuchronne negocjacyjne współistnienie z innymi ludźmi, odpłaca się podczas 
sesji BDSM radykalnym „ma być tak, jakja chcę'; „samotnym rozumowaniem"". Tubalne 
sine qua non sadysty, limitowane kontekstem zabawy, gwarantuje mu poczytalność 
w„normalnej" egzystencji, tworzy bowiem bufor, w którym jego nieznoszące sprzeciwu 
„ja" może się wyżyć. 

Z tych wszystkich względów społeczeństwo nagradza masochistę, wabiącego się Le
opold von Sacher-Masach, natomiast karze banicją sadystę, nazywającego się Alphonse 
Donatien de Sade. Tak jak Sacher-Ma soch oszczędnie dawkuje negliże, tak Fassbinder 
w Kroplach wody na rozpalone kamienie nie pokazuje relacji Franza i Leopolda w całej jej 
okazałości. Z tego względu należy uznać dramat Fassbindera za tekst masochistyczny, 
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dający jedynie przedsmak tego, co dzieje się pomiędzy bohaterami. Ponadto w Kroplach 
wody na rozpalone kamienie jak w Gorzkich Izach Petry von Kant nikt nikomu nie wyrzą
dza fizycznej krzywdy, U Fassbindera BDSM rozgrywa się w zaciszu domowego ogniska. 
Więcej tu sugestii nic prawdziwej krzywdy. 

Zarówno Sadysta, jak masochista w pewnej mierze odrzucają status quo, ale to ze
rwanie przyjmuje odmienne postaci. Poróżniony ze „światem" masochista poszukuje 
pogodzenia. Chciałby uratować swoją autonomię, rozumie jednak, że musi iść na ustęp
stwa. Kompromisy. Konfliktuje się z władzą, ale widzi nieuchronność zakończenia waśni. 
Negatywność napędzająca sadyzm dokonuje zerwania pełniejszego, bez możliwości 
rekoncyliacji. Sadyczne „nie" to krytyka totalna, zero-jedynkowa. Deleuze wskazuje, że 
sadyczną negatywność podszywa freudowska koncepcja Popędu Śmierci jako absolut
nej negacji 16

• Masochista, twierdzi francuski filozof, ma w ręku subtelniejsze narzędzie. 
Nie odrzuca świata, nie neguje go, lecz idealizuje. Przekształca w fantazję. Dezawuuje 
świat przez fantazjowanie, fetysz i suspens. 

W interpretacji Deleuze'a masochista widzi w świecie to, co odnalazł w sztuce. Bohate
rem Kropliwody na rozpalone kamienie Fassbinder uczynił trzydziestopięciolatka. Trudno 
nam uwierzyć, czym ten podtatusiały biznesmen z branży ubezpieczeń podbija serce 
efeba Franza. Zagadka wyjaśnia się, gdy przypominamy sobie sen chłopaka o kochan
ku jego matki o muskularnych nogach i włosach na klatce piersiowej. Obojętny wyraz 
twarzy Franza zmienia się, gdy Leopold, usłyszawszy zwierzenie chłopaka o jego wy
śnionym kochanku, wciela się w to wyobrażenie. Akt pierwszy sztuki wieńczy pierwsza 
noc dwóch mężczyzn. Leopold przebiera się za postać ze snu i w ten sposób zdobywa 
młodego Franza. Fassbinder pokazuje, jak fantazje masochisty odrealniają i unieważ
niają rzeczywiste cechy sadysty. W Gorzkich Łzach Petry von Kant, Petra zawdzięcza swój 
olśniewający image peruce i makijażowi. W domu, w obecności masochistki Marlene, 
może jednak pozostać sobą - okrutne zbliżenia kamery Fassbindera ukazują mysią, 
świecącą się twarz Petry i jej nieefektowną, poranną fryzurę. 

Masochista kawałkuje w wyobraźni obiekt afektu, wybiera z całościowego obrazu 
osoby jedną rzecz zgodną z jego wizją. „Masochista chce wierzyć, że śni nawet, gdy 
nie śni"". Masochista nie panuje nad zabawą. Ustala jej granice (czego nie wolno z nim 
zrobić), ale nie nadaje tonu. Nigdy nie wie do końca, co go spotka. Ta niewiadoma musi 
go niepokoić, jeśli bowiem będzie znał scenariusz, sadyście pozostałaby jedynie re
żyseria chronologii kaźni. Tymczasem sadysta nie tylko wprowadza w życie fantazje 
masochisty, ale ma również własne. Sadysta reżyseruje spektakl, dlatego nie fantazjuje, 
lecz od razu wciela swoje pomysły w życie. Masochista nie ma takiej władzy. Pozostaje 
mu dopasowywać to, co się dzieje, do jego wyobrażeń. Porównuje obraz w lustrze, jaki 
udaje mu się w mgnieniu oka zobaczyć, do wykreowanych przez siebie wizji. Masochi
sta nie zmienia świata, wystarczą mu manipulacje w jego percepcji. Świat jest nie do 



Piotr Jakub Wąsowski I Masochista, który za głośno chodzi ( .. .) (ł I 21 

zmiany. Jedyne co można zrobić, to znaleźć dla siebie miejsce, uchronić siebie za cenę 
pewnych ustępstw. Sadysta dąży do obiektywnej zmiany w świecie. Projektowanie 
zmian w wyobraźni nie zaspokaja go18

• 

Jednak w masochistycznej uległości znać także krytykę, choć inaczej upostaciowaną. 
Masochista poddaje się, ulega prawu, na które sam się zgodził. Okrutna jest litera tego 
prawa. Skrupulatnie, bez szemrania, poddaje się wyzyskowi, wymyślnym zabiegom na 
bezlitosnych machinach o wymyślnych nazwach. Nadmierne uniżenie, zgoda na tak 
przesadne, niemotywowane racjonalnie cierpienia i pieczołowita wierność literalnemu 
brzmieniu kontraktu podpowiadają drugie znaczenie masochizmu. Zobacz, jakie prawo, 
które rządzi światem, jest absurdalne, jak niesprawiedliwy jest stosunek winy i kary, 
zdaje się mówić masochista. „To manifestacja absurdalności prawa·: pisze Deleuze '9 . 

Twórca filozofii dekonstrukcji dekonstruuje jedność sadomasochizmu, jako poję
cia, które zaciera różnice między sadyzmem i masochizmem. Jego zdaniem praw
dziwy sadysta nie toleruje masochistycznej ofiary, która chce tortur i marzy o biczu. 
Sadysta nie chce bowiem zadawać przyjemności. Wdzięczny, chętny masochista 
napawa go odrazą. Libertyn odsyła dziewczynę, która się do niego zgłasza. Zajmuje 
go tylko ta, która ucieka. 

libertyni rozkoszują się uwięzieniem i cierpieniem swoich młodych orgiastycznych 
towarzyszy niedoli. Bo w chwili zabawy masochista cierpi „naprawdę': bowiem zgoda 
na ból nie umniejsza jego realności. Sadysta gra oprawcę w tym sensie, że świadomość 
sprawiania masochiście przyjemności niweczyłaby jego własną. Dlatego w trakcie „za
bawy" światy sadysty i masochisty rzeczywiście pozostają sobie obce. Sade w swojej 
twórczości opisuje „zabawę" i punkt widzenia sadysty tylko w jej trakcie. Przed i po za
bawie sadysta traktuje swoje „ofiary" jak równych sobie, pertraktuje warunki „zabawy" 
i zawiera umowę z masochistą. Gdyby było inaczej, to mielibyśmy do czynienia z prze
mocą a nie z sadomasochizmem. 

Wytłumaczyć w tym miejscu należy różnicę między sadomasochizmem a fetyszy
zmem. W bardziej rozpowszechnionych, tradycyjnych formach erotyzmu, partnerzy 
dają sobie przyjemność w tym samym czasie. Wybierają rzeczy, które obopólnie dają im 
rozkosz. Unikają za ś sprawiania drugiej osobie przykrości, nieprzyjemności. Fetyszyzm 
pozostaje wierny temu prawu. U Brunona Schulza wśród fetyszy króluje stopa lub, lepiej, 
filigranowa, delikatna stópka: w bucie na obcasie lub w negliżu . Fetysz nie musi być 
przedmiotem należącym do ukochanej osoby (lub tylko partnera w perwersji). Fetyszem 
może być także coś niematerialnego, czynność, taka jak np. zadawanie bólu, jeśli ból 
sprawia przyjemność w chwili tortury obu stronom. Sadomasochizm radykalnie odrzu-
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ca powszechną ekonomię przyjemności. Sadomasochistyczni partnerzy nie odczuwają 
przyjemności w tym samym czasie, Właśnie dlatego to perwersja parexcellance. Koniec 
przyjemności sadysty oznacza początek przyjemności masochisty. 

Sadomasochizm godzi w instynkt samozachowawczy, który nakazuje unikać źródeł 
bólu, Masochisty nie podnieca ból. Masochista nienawidzi bólu, boi się go. Masochistę 
podnieca jego własna zgoda na poddanie się bólowi, zgoda na coś, czego nienawi
dzi i czego się boi. Przyjemność przychodzi z czasem, w retrospekcji , w fantazji. Dzięki 
udanej sadomasochistycznej sesji wola masochisty tryumfuje. W jej trakcie wiedział on 
bowiem, że w każdej chwili mógł przerwać „misterium''. Ale tego nie zrobił, wytrzyma/, 
Tryumfuje w pamięci, przypominając sobie swoje poddanie. Pisze Deleuze: „masochista 
czeka na przyjemność jako na coś, co musi się spóźniać, zaś na cierpienie jako na waru
nek zapewniający doznanie przyjemności "20• Podobnie stwierdza Theodor Reik: „maso
chista odnosi prawdziwą przyjemność po poniesieniu «kary»"". Sadysta dąży do złama
nia paktu, do powiedzenia „dość" przez torturowanego, Mimo, że po wypowiedzeniu 
umowy oprawca przestanie odczuwać przyjemność. Masochista - przeciwnie, Zacznie 
odczuwać przyjemność w chwili, gdy powie dość. Miarą tej przyjemności będzie czas, 
przez który wytrzymał. Im więcej tortur zniósł, tym większa nagroda w przyszłości. 

N ie oznacza to, że fetysz nie gra roli w sadomasochizmie, Gra, i to dużą - jako nagroda. 
Fetysz na krótko przywraca zasadę odczuwania przyjemności przez obu partnerów 
w tym samym czasie, Za wytrwałość i odraczanie rezygnacji z zabawy masochista zosta
je nagrodzony krótką celebracją pantofelka, stopy. Dostaje coś, co lubi. To pozwala mu 
przetrwać zabawę. Ale zaraz przedmiotu kultu zostanie mu odebrany, Fetysz na chwilę 
uchyla i przez to stabilizuje sprzeczną z instynktem samozachowawczym sadomasochi
styczną zabawę, W Kroplach wody na rozpalone kamienie rolę sadomasochizmu gra życie 
codzienne, zaś fetyszu -życie seksualne. Mechanizm stabilizowania BDSM przez fetysz 
ten wychodzi na jaw w scenie powrotu Leopolda do domu. Leopold poniża Franza. Ten 
nie broni się przed niesprawiedliwym, bezsensownym atakom Leopolda. Sprzeczkę 
uspokaja natomiast pójście bohaterów do łóżka. 

Z Sade' a czerpie swój rodowód zarówno sadyzm, jak okrucieństwo. Wydaje mi się 
potrzebne ścisłe rozróżnienie okrutnika i sadysty. Z de Sade'a czytanego wprost wy
wodzić można nazizm, odczłowieczenie, bestialstwo, Nie czytam Boskiego Markiza 
w tym duchu, ponieważ sadomasochizm nikogo nie krzywdzi. Odwrotnie! Pomaga 
skrzywdzonemu zrozumieć jego krzywdy, Myślę, że nie można odczytywać sadyzmu 
zbyt serio. Bezecny, sadomasochistyczny teatr przemocy tylko bawi się w przemoc, fin
guje ją, ale nie afirmuje. Raczej obezwładnia, dezawuuje i rozbraja niż popiera. Pytanie 
o znaczenie przemocy w sadomasochizmie dotyczy znaczenia gry w przemoc, a nie 
przemocy samej w sobie. Paradoksalne pisarstwo Markiza de Sade, z jego głębokim 
przejęciem rolą libertyna, ukazuje jedynie punkt widzenia Pana w momencie zabawy, 
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w pełni zaakceptowanym przez niewolnika na mocy wcześniejszej umowy. W żadnej 
mierze nie ma to wpływu na sytuację sprzed „kontraktu". Dlatego też słowo „ofiara" nie 
pasuje do „niewolnika" jak ulał, a jedynie na mocy przenośni, ponieważ sadysta nie 
zadaje przemocy, a jedynie ją odgrywa. 

Deleuze przywołuje passus z Fedona Platona. Fedon, bohater dialogu, wspomina chwi
lę śmierci Sokratesa tymi słowy: „i wszystkim nam, obecnym tam, jakoś tak było: raz się 
człowiek śmiał, a raz płaka/"22 • Oto bowiem Sokrates, głoszący, że prawo realizuje ideę 
Dobra, musi udowodnić słuszność swojej filozofii przez poddanie się egzekucji, jakiej 
domaga się prawo. By nie być gołosłownym, musi zginąć, ponieważ inaczej zaprzeczył
by, że prawo stanowi ucieleśnienie niezmiennej i wiecznej idei Dobra. Filozof wskazuje 
na dwie możliwe reakcje na ten akt. Jedni opłakują tragedię mistrza, inni jednak widzą 
w niej ironiczne zwieńczenie kariery Sokratesa. „Ironia i humor to główne formy, przez 
które pojmujemy prawo': podsumowuje dekonstrukcjonista 23

, W Kroplach wody na 
rozpalone kamienie Leopold narzuca Franzowi prawo, którego ten ma przestrzegać („za 
głośno chodzisz [.„] Zakładaj kapcie") . Gdy Franz podporządkowuje się temu prawu, 
Leopold zarzuca Franzowi ironię (,,Nie musisz mnie przepraszać z taką ironią, bo dobrze 
wiesz, że mam rację"). Masochista trzyma się litery prawa i pieczołowicie ją wypełnia. 
Stąd trudność w interpretacji masochistycznego działania. Skoro masochista wypełnia 
obowiązek, to wszystko jest w porządku. Ale czemu, skoro jest nie w porządku, że wy
pełnia go aż z takim pietyzmem? Tylko sadysta, wyczulony na gierki swego partnera, 
potrafi w masochistycznym „tak" odczytać tkwiące „Tak, ale". Ironia masochisty się skry
wa, dlatego niekiedy tak trudno ją dostrzec 

Jak walczyć z opresją? Jak zmienić status quo? Jak przekabacić panujący system (czym
kolwiek by on nie był) na swoją stronę? Jak sprzeciwiać się władzy w imię własnych 
idei? Na dworze sadysta błaznuje, obraża Króla, wywraca porządek na nice, obala go 
(chociażby w swoich diatrybach), Na takim dworze masochista wcieliłby się w rolę naj
wierniejszego z dworzan, Rzucałby się do stóp władcy, zorientowanym dając znak rebelii 
poprzez swoją psią, klakierską wierność, Deleuze nazywa sadyczny sprzeciw „ironią': zaś 
masochistyczną przesadę „humorem". 

Sadysta i masochista należą do „kliki antyrządowej". Ich strategie oporu diametral
nie się jednak różnią. Masochista akceptuje formy zastane, Chce ich odrzucenia, ale 
wybiera drogę skrupulatnego biurokraty, postępującego w duchu paremii summum 
ius, summa iniuria, 

Pewny siebie sadysta proponuje zupełnie inne kategorie, kontestuje formy zastane 
w całej okazałości, atakuje frontalnie24

• 
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Który sposób buntu skuteczniej zmienia status quo? W pewnym sensie bunt sadystycz
ny jest łatwiejszy. Burzy niesprawiedliwy porządek i przemeblowuje całość pojęciowej 
narzędziowni. Masochizm wkupuje się w łaski władzy, by ją zmienić. Cierpi na tym, ak
ceptuje to cierpienie i dąży do zmiany panującego porządku. Daje się upokorzyć w hie
rarchicznym rytuale oddawania hołdu zwierzchnikowi. Być może władzy o wiele trudniej 
sprzeciwić się krytyce z jej własnego porządku, szermującej jej własnymi kategoriami. 

Sacher-Masoch planował swoje pisarstwo jako cykl, który ochrzcił nazwą Dziedzictwem 
Kaina. Poszczególne powieści i opowiadania realizowały sześć motywów: miłość, wła
sność, pieniądze, Państwo, wojnę i śmierć25 • Co pisarz rozumiał przez dziedzictwo Kaina? 
Kain ucieleśnia wszechobecność zbrodni w historii ludzkości i ogrom cierpienia, jakie 
ponosi. Kain, ulubieniec matki Ewy, morduje brata Abla, ukochanego przez ojca Adama. 
Mord na Ablu ma unicestwić podobieństwo do Adama w potomstwie pierwszych ludzi 
i zapewnić dominację matce. Deleuze interpretuje rolę Kaina w twórczości Ma socha jako 
masochistyczne dążenie do unieważnienia tego, co ojcowskie i uwzniośleniu tego, co 
matczyne, kobiece. Masochista czuje się winny, ponieważ jest podobny do ojca. Podda
je się torturom, by wymazać, odpokutować tradycję ojca 26• Gilles Deleuze nazywa sesję 
BDSM drugim narodzeniem nowego człowieka, a precyzyjniej: staniem się człowiekiem, 
w autonomiczny sposób, drogą dzieworództwa. Podkreśla formułę „stania się człowie
kiem'; obecną w wielu tekstach Ma socha (Syrena, Rozwiedziona kobieta, Sabbatai Zvi). W tej 
ostatniej noweli Miriam, żona sławetnego kabalisty, nakazuje mu kąpiel w rozwidleniu 
trzech rzek, koronuje go cierniami, biczuje go i kocha się z nim, by następnie stwierdzić: 
„zrobiłam z ciebie człowieka, o święty, i oto wielki cud, że do tego doprowadziłam. Nie 
jesteś zbawcą Izraela, nie jesteś Mesjaszem"27

• Wcześniej człowiek ów, Sabbatai, był żonaty 
dwukrotnie. Wzgarda wobec powabu dwóch żon ćwiczyła jego ascezę. Pomimo prób ze 
strony kobiet, nie wyrzekł się swej czystości. Dopiero trzecia żona, podejrzanej konduity, 
polsko-żydowskiego pochodzenia, dominacją wymusza od niego zrzeczenie się świętości 
i stanie się człowiekiem. Zmusza go do grzechu. Sabbatai przechodzi na islam. Według 
jego doktryny apostazja i grzech wywoła przyjście mesjasza. „Zrobię z ciebie człowieka" 
- osobliwa maksyma. Prorok wyrzekł się doczesnych przyjemności, chciał być świętym 
przez odrzucenie tego, co tu i teraz. Zbawcze koncepty zajmowały w jego sercu miejsce 
należne żonie. Biczowanie przez Miriam przywraca go rzeczywistości. W Kroplach wody 
na rozpalone kamienie Franz decyduje się na romans z Leopoldem nie tylko ze względu 
na jego muskularne nogi i umiejętność dopasowania się mężczyzny do jego młodzień
czych fantazji. Leopold uczy Franza seksu. Uświadamia mu, że nie umiał się kochać ze swą 
dziewczyną Anną. W filmowej adaptacji Kropli wody na rozpalonych kamienianich reżyser 
Franc;:ois Ozon wkłada w usta Wery, byłej żony Leopolda, słowa „On mnie stworzył. 
Sprawił, że poczułam, że po raz pierwszy istnieję. Nauczył mnie wszystkiego o seksie". 

Płeć ani orientacja seksualna bohaterów Kropli wody na rozpalone kamienie nie robi bo
haterom różnicy. Żyją oni tak jakby patriarchat ani homofobia nigdy się nie zdarzyły. Nie 
akceptują inności drugiej osoby, lecz jej po prostu nie widzą. Niczym w Modzie na Sukces 
nie liczy się wiek ani płeć, ale kto kim rządzi. Franz był z Anną, ale porzuca ją dla starszego 
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faceta. Leopold był z Werą, a teraz wiąże się z Franzem. Ozon jeszcze bardziej uniezależnia 
relacje między postaciami od płci. Filmowa Wera oświadcza się Franzowi gdy, Anna kocha 
się z Leopoldem. Symbol sadomasochizmu - triskelion z trzema punktami oznaczającymi 
idee wiązane z tymi praktykami: safe, sane&consensual (bezpiecznie, z umiarem i tylko 
za zgodą) - niesie znaczenie wprawiania ruch, postępu, napędzania. Sadomasochizm 
wprawia w ruch znaczenia i przesuwa punkty ciężkości. Sadomasochizm przeistacza 
rozumienie seksualności: nie służy reprodukcji, ale jedynie szczęściu. Narusza zasadę 
czerpania wzajemnej przyjemności ze zbliżenia partnerów w tym samym czasie. Nie 
unieważnia penetracji, ale czyni ją niekonieczną. Umożliwia odczucie rozkoszy z całego 
ciała. Zachowuje w mocy tradycyjną opozycję aktywne-pasywne, ale - podobnie jak 
homoseksualność- do pewnego stopnia czyni ją rzeczą wyboru, a nie biologicznej de
terminacji. Dlatego właśnie fakt, że Franz i Leopold są mężczyznami, zaś Petra von Kant 
i Karin kobietami nie ma znaczenia. Liczy się ich rola w układzie sił, nie zaś płeć. 

Niniejszy esej stanowi zmienioną wersję fragmentu pracy magisterskiej Bruno na I 
czworakach - rzecz o masochizmie w twórczości Brunona Schulza, obronionej 

w Katedrze XX i XXI wieku w Instytucie Filologii Polskiej UŁ. 
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Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu Państwo
wej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego 
w Krakowie (201 O). Po ukończeniu Liceum Klasycz
nego w Lecce studiował w Mediolanie na Wydziale 
Literatury i Filozofii. 

W Mediolanie ukończył też aktorską Międzynaro
dową Szkolę Teatru (Scuola lnternazionale diTeatro) 
prowadzoną przez japońskiego reżysera Kuniaki Ida. 
Uczesniczył w warsztatach aktorskich Mamadou Dio
ume, senegalskiego aktora i reżysera teatru Bouffes 
du Nord w Paryżu. Brał udział w kursie reżyserii opero
wej w ramach projektu Unii Europejskeij pod kierow
nictwem Giandomenico Vaccari, dyrektora teatru San 
Carlo w Neapolu i później Teatru Petruzzelli w Bari. 

Podczas studiów był asystentem Krystiana Lupy i Mi
chała Zadary. Brał udział w Laboratorium reżyserskim 
Krystiana Lupy w Teatrze Dramatycznym w Warsza
wie, zakończonym pokazem pod tytułem Exhibition 
wg powieści Crash Jamesa Ballarda (listopad 2009). 
Dotychczas wyreżyserował spektakle 5mieszny staru
szek Tadeusza Różewicza (Teatr Ludowy w Krakowie). 
Koniec Pólświni według tekstów List do ojca i Przemia
na Franza Kafki, Koniec Pólświni i Gwiazda Helmuta 
Kajzara (Teatr Nowy w Krakowie). Jego ostatni spek
takl to Jekyll/ Hyde (czyli partytura dla jednego czło
wieka zmierzająca ku dobru) zainspirowany powieścią 

R.L. Stevensona The st range case of dr Jekyll and mr 
Hyde (Teatr Polonia w Warszawie) . 
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dyrektor teatru Zdzisław Jaskuła 

kierownik Działu literackiego Bożen na Jędrzejczak 

koordynator pracy artystycznej Jerzy Krasuń 

kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów Bolesław K. Galczak 

kierownik Działu Wydarzeń Okołoteatralnych Anna Ciszowska 

kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Maciej Pietrasiak 

kierownik Działu Produkcji i Eksploatacji Leszek Pawlak 

pracownie i obsługa przedstawień 

pracownia elektroakustyczna Michał Hofman, Wieslaw Rożniatowski, 
Sławomir Solarski, Ryszard Sosnowski, 
Lucjan Wegner 

stolarnia Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 

pracownia krawiecka Małgorzata Krasuń, Jadwiga Prośniak, 

Czesław Sobczyński, Stefan Trojanowski 

charakteryzatornia Bożena Kobierzycka, 
Małgorzata Zawadzka-Lewik 

rekwizytorzy Piotr Malec, Elżbieta Szymczak 

pracownia plastyczna Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński 

~ Piotr Nowosielski 

garderobiane Teresa Cichoń, Beata Łuczak, 

Krysryna Meczkulska 

obsługa sceny Michał Jeziorski, Mariusz Majak, 
Grzegorz Pawłowski, Radosław Pietrasiak, 
Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 

modystka Barbara Dyguda 

redakcja programu Bożenna Jędrzejczak, Marta Olejniczak 

~ Patrycja Planik 

opracowanie graficzne, skład, dtp programu MOST agencja reklam owa 

projekt graficzny plakatu i programu Sławomir Kosmynka 
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Duża Sala TEATR NOWY zaprasza 

Astrid Lindgren Pippi Langstrump 

Pam Valentine Przyjazne dusze 

Marek Rębacz Diabli mnie biorą 

Leon Schiller Pastorałka 

Eric Chappell Złodziej 

Ewa Drozdowska wg H. Ch. Andersena Krzesiwo 

Mała Sala 

W przygotowaniu 

Ray Cooney Mayday 

Szczepan Orłowski I IFIGENIA na podstawie 

Ifigenii w Aulidzie Eurpidesa 
Antoni Czechow Trzy siostry 

Michał Walczak Piaskownica 

Bertolt Brecht 5więta Joanna szlachtuzów 

Dario Fo Kto nie ma, nie płaci 

Hanoch Levin Mord 

Eric-Emmanuel Schmitt Male zbrodnie małżeńskie 

Jordi Galceran Metoda Grónholm 

Geraldine Aron Mój boski rozwód 

Maksym Kuroczkin Transfer 

Jean Pierre Dopagne Belfer 

William Shakespeare Wieczór Trzech Króli 

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 

tel. 42 633 44 94 

www.nowy.pl 
e-mail:sekretariat@nowy.pl 

Biuro Obsługi Widzów, ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306, 

e-mail:bilety@nowy.pl; czynne w godz. 10.00-16.00, przyjmuje rezerwacje biletów grupowych 
i udziela informacji o repertuarze. 

Dział Promocji, czynny w godz. 10.00-16.00; ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 08 47, fax 42 630 20 86, 

e-mail:promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 

Duża Sala ul. Więckowskiego 15, tel. 42 636 05 92; kasa czynna godzinę przed przedstawieniem. 

Mała Sala ul. Zachodnia 93,tel. 42 633 44 94 wew. 317; 

kasa czynna w godzinach 12:00-19:00 od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem. 

W obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane w Dużej i Małej Sali. 

(J I 31 

Patroni medialni 

TOY/i 

Sponsorzy i partnerzy 

iiOo 500 919 

~WYTWORNifT 
Ł Ó D Ź ŁĄKOWA 29 -TORBUD 

(D( 
ttU!ł.!,fol!;J1 1 

A 
,.,KSIĘGARNIE P\'(!N 



www.jaszpol.pl 

JASZPOL SP. Z O.O. 
AUTORYZOWANY KONCESJONER RENAULT I DACIA 
lODŻ, UL.BRUKOWA 2 TEL. 042 612 12 22 
ZGIERZ, UL.lÓDZKA 28 TEL. 042 716 26 52 
SKI ERNIEWICE, UL.BUCZKA 2 TEL. 046 833 26 90 RENAULT 




