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Adam Hanuszkiewicz 
W IMIĘ STRINDBERGA .. 

Odnoszę \\Tażenie. że cala dramaturgia europejska przc
stal :1 si<; bm1 ić' shmami i"' nika1ąc1mi 1. tej zaha"y paradoksami. 
pr1cstalu llbnażać pustk<; nusz\ eh cod1.icnmch skn1 i 11raca1.11(111. 
dn człowieka. D,, hol/IO ::111vslrwie11.sis, istot'> miotanej bynajmniej nic 
papicrclllnrn n:1mJ1;tnościa1111 . 

l\1 co si.; d1.is naznn ··cJc11 iacpm1 1 hahra111em public1.-
111m11 rc1zp\)rkach·· (tak elegancko klYituje si<; dllk(\nania młodej an
g1cłskiq Jram:llurgii) jest nic1.ym innym jak Jlllll nitem dn Strind
berga - dramuturgii poszcrfl1nej o 1w11c 1jaąi;;ka i informacje z dzie
d;.: inv odkrvl: ps~ ehologii czi· ps1chiatrii T,, ~eh•> tego samego skan
dal11. kk1r1· budziły prnprem1cry Ojca. li11ica,''»111icrc1, e1Y Pomrv./11/ii. 
ale hcz siły samcgll Strindberga W1st:.ire7\ por(nrnać .icgo limiec 
fo1ierci 1 Ktn sil( hoi lrilginii 1fooll Nic 11spominajqc jui. l' zupclnic 
płaskim DiiJTcnmatcie 11· _1cgo k<1kic:tcry_pwm !-'fm: Strindherg i.chi 
zobaczyć . .1ak Szcksptni\\ska i Molierowska ró1111oczc~111c tragiko
media mal7.cń ska lądu_1e tcle\\·j71•j11ic na hulwar;:c. a potem w teatrze 
D81·1ca hrakujcju>: ty !ko piosenki b1cs1adne_J 

!\.fam s7.acunck i pc\1·icn rnd1.aj C7ułości dziadka do tych 
moich najmłodszych fl.'ż1scr:;kich 1rnuk0w polskiego teatru. atako-
11 am eh J7.iś -jak mnie atahlll ano kiedyś z:.i Ralladynę. 1.a Kordiana 
C7X z:i Wesele. Mam s7.acunek za to. 7.e wprmn1dza1ą sw<'ij świat na 
scern~. tak1,pkim jest naprawdę. a nie skrojonym według naszych po
hn71wch żyu.cr\ . Wrncnją do człowieka. do poezji. do trnnscendencp 
1 odnajdują FI na snnwm dnie egzystencji swoich r01vieśnikó11· nic 
tylkn u nils W całej Europie. Slvszi;. jak mó1\·ią o nieb teatralni kone
serzy sbndalmrn sciqga1ą do siebie \\ idowmę . Nic widzą. że i tak 
1v1· głąda dzisiej sze /'.\·cie mlodvch łudzi . 

Ja nntomiast s!vszę ·· Nikt na St1indberga nie przyjdzie··. 
"kogo to dziś obchodz1T Po pier1vszc, zawsze roh1lem to co mnie 
obchodzi. z tą malą korektą: ·'czy to winno obchodzić dzisiaj i innych 
pnz:.i mrn[" Są<lzc,:. że 11 in no. l.lli Il' ciągle mimo pozoró1Y o nas samych 
opo111cść . I stąd przedsumienic:: wg {)/ca Strmdberga A tyt ul dlatego. 
:ż.e tekst jest kompilacją tekstów Strindbergowskich i mojej osobistej 
trnnskrypc.1i roli Rertv w tYm przedst1m·ieniu Jako że Be11ę mogłaby 
dziś l.agraćj ui. I O-letnia d1.ic1\CZ\ nka .. 



dol f i1 zona rolm°'' a 
z I< ncn d· mem llanu zk" ni L 11 

(\\ an tral ·i Tmica 'mier i -
featr aroch 17 < ruc ni~ l' '>9) 

A. H. S~r.<;za/em,że tiu mac~r pan też częś,: drugq. Czytałem, 
ale to je.">f straszne, nie do wystawienia ... 

A.H. Bo, widzi pun, irilh<ill' nie wolno do funka odzierać z 
mu/lici, u tamje.,·t tylko de11111ość, coraz hardziej dlm1•iqca, 
i bezsensowna .\:mierć.„ 

A.H. Bo nie wzbudza nadziei„. 

A. H. J.f id;.i pan, c;:ę . .;t pienr~·za jest w pewnym sen.'iie je ,,. z
e ze tra lita/em o miłości ... 

A.H. Rol.pac;.liwie przegranej, ale jednak! Bo oni - mimo 
ws~·. tko (pamięta pan Io "mimo w.<•zystko"'!)- bardzo się 
kochają •.. 

A.H. No i co z tego? .Jest pan jeszcze 1c 1lętl11ie mlocfr i hrć 
może nie jest w stanie 1.rozumieć tak ztoitm 1'd1 u czui.„ iJo 
.ia w/o.friwie bylem gotów do Zll![rtmia roli Kapitana jut po 
swoim pien1·sz.rm malżeń.t;;fwie (a hr/o ich aż c1Jerr!) .•. To 
hyło takie ~rpowe malże1istwo stud~nckie ... Koclwii.fo1y się 
no zabój, a po pewnym czasie hylo tak. jak pa11 to oglądał na 
tej scenie: siet/zieliśn~r po obu stronach stołu, który coraz 
hanfziej prz.1pmni11ul wzhur;.one morze ... ](1k w zamierz
ch(r(·h cza.wu·/, musill(r rozc/zielcu: się ko11~1-ne11(v .•. Naj
pieni· /}yla Go11dwa11a a póf.11iej centymetr po centymetrze, 

' 

metr po mctn.e, kilometr po kilometrze„. my po obu stro
nach jut nie sto/u, ale cieśniny. mor11-1, oceanu - nie bardzo 
rozumiejącr, c:o się z nami stt1lo •.. Konly11 e11tom trzebt1 ht•lo 
dzie. iqtkó1;. milionów lat, żeby się roŹdzielić, a nam? C~v 
pan wie.jak niewiele trzeba czasu, żeh1• obchodzić .<trebrne 
ll'c.<;c/e '! · 

A.H. Okrutne i hevuulziej11e! Ale na szczę.kie moglem len 
mrij "traktat o miłości'' zakQJiczyć możliwie "'.l'St,kim c. 
Tak chcial Strindberg, priym1jm11ie} w czę.id pierwszej 
(z<rv1:rczaj w prak(rce teatralnej stanowi 0110 także dzieło 
zamknięte). póki ten jego "diabelski pazur" nie podważył 
wieka istnej pu.„z/<i Pandory. 

A.Jl . .Judyta i Allan, wiem! Ale to.iużjest inna bt1jka, którą 
mote kiet(1·.~ panu opowiem. Noszę się hm1•iem z zamiarem 
11:rstawie11ia Strintlhergowskiego "(Nca '', a raczej "W;_ 
mię Ojca" ... 



W IMIĘ OJCA ... 

Ten, kto potrafi kochać jak ja, 
potrafi nienawidzić również hardziej niż inni. 

Dopiero w stuletnią rocznicę od chwili postawie
nia przez autora ostatniej kropki, zdecydowano się u nas 
na wydanie Spowiedzi szaleńca (PIW 1988). Zajrzyjmy 
do posłowia: „Strindberg już od dawna nosił się z zamia
rem napisania tego utworu, właściwie we wszystkich 
swych powieściach czy dramatach wciąż powracał „do 
tematu"' (czy to w Ojrn, gdzie zła kobieta próbuje wmó
wić mężczyźnie chorobę psychiczną, podsycając jego za
zdrość, czy w Pannie Julii, gdzie walka płci przeradza się 
wręcz w walkę klasową). Krążył wokół tych samych my
śl ,i (nawet nie problemów), przeradzających się w obsesję 
(kobieta jako niszczycielka, ba, pożeraczka mężczyzn; 
odwieczna walka płci, i to na śmierć i życie, walka, z 
której mężczyzna rzadko wychodzi zwycięsko, itp.). 
Znajdowały one doskonałą pożywkę w jego życiu osobi
stym, choć bez trudu można by udowodnić tezę od
wrotną: że to właśnie jego życie osobiste znajdowało do
skonałą pożywkę w tych obsesjach .. . " 

Kiedy zaczął Strindberg pisać ten „dokument niezwy
kłej wagi"? W roku 1887. Kiedy napisał Ojca? W tym sa
mym roku! I nie są to bynajmniej zbieżności przypad
kowe! W marcu tegoż samego roku ukazała się w Szwe
cji głośna broszura pod znamiennym tytułem TwórczoH 
literacka Strindberga a nieobyczajność w.fród młodzieży 
szkolnej, której autorem był doktor teologii. niejaki John 
Personne. Otwórzmy ją na str. 50: „Wiadomo, że utrzy
muje siebie, żonę i dzieci i publicznego obrzucania bło
tem swojej żony .. . " I pomyśleć, że opinię tę wygłoszono 
wprawdzie już po Małżeństwach oraz po serii bulwersu
jących artykułów prasowych, po których Strindberg mu-
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siał prawie w popłochu opuścić Szwajcarię, ale na całe 
sześć lat przed ukazaniem się w Niemczech Spowiedz.i 
szale11ca, którą nawet sam autor nazwał książką 
.,straszną'', gdzie rozprawił się ze swoją pierwszą żoną_ 
jakby nie było eksbaronową Siri von Essen! - ostatecz
nie, jako reprezentantką wszystkich kobiet, nie tylko tych 
„wyzwolonych" (ta skandaliczna „spowiedź" zaprowa
dziła go znowu - po wcześniejszych Malże11snvach - na 
ławę oskarżonych, tym razem przed sądem w Berlinie, 
gdy oskarżyciel publiczny tego miasta zarzucił mu obrazę 
moralności; on, który okropnie bał się policji i sądów, 
niewielkie pocieszenie mógł znaleźć w fakcie, że przed 
nim o to samo oskarżano w tym mieście Lwa Tołstoja 
czy Hauptmanna!). 

Właśnie. Najpierw były Malże11sflva. 21 paździer
nika 1884, zaledwie po miesiącu od pojawienia się ich na 
półkach księgarskich w Sztokholmie, nazajutrz po przy
jeździe z Genewy, skąd został ściągnięty rozpaczliwymi 
wezwaniami wydawcy, któremu groziła całkowita ruina 
majątkowa, Strindberg stanął przed sądem, oskarżony o 
bluźnierstwo przeciwko religii. Pretekstem do tego 
oskarżenia było jedno zdanie z Nagrody za cnotę, gdzie 
rzeczywiście bluźnił przeciwko sakramentowi pierwszej 
komunii. Pretekstem - dla samego Strindberga nie ule~ 
gało to najmniejszej wątpliwości - ponieważ w rzeczywi
stości chodziło o bluźnierstwo przeciwko „świętej insty
tucji małżeństwa" ! 

A przecież jego poglądy były jeszcze wtedy w 
miarę wyważone: nie będąc przeciwnikiem politycznej 
równości kobiet, ostrzegał jedynie przed emancypacją, 
która burzyła „naturalny ład" społeczny i rodzinny, przed 
przesadnymi roszczeniami kobiet. Nieco wcześniej, w li
ście z 12 października 1884, wysłanym do Bjornstjerne 
Bjornsona, alarmował: „Miej się na baczności B.B. przed 
tym pełzającym, fałszywym ruchem kobiecym! To dia-

belska taktyka wyższych sfer zwrócona przeciwko nam! 
Przypatrz się kobietom, które otrzymują wolność. Zaczy
nają od przejęcia męskich narowów: picia koniaku i łaże
nia po ulicach. Później starają się zdobyć świadectwo 
maturalne, by zabiegać o urząd. Jeszcze żadna kobieta 
nie została szewcem!" W obszernej Prz.edmowie do 
pierwszej części MalżeńsM, gdzie wystąpił z postępo
wym jak na owe czasy programem wychowania kobiety, 
zawoalowuje nieco tę kwestię, „precyzując" ją dopiero w 
dwa lata później, tym razem w liście do Edwarda Bran
desa z 3 grudnia 1886: ,,Czy niezamężna kobieta musi się 
wdzierać na męski rynek pracy, skoro ma swój własny? 
Może być przecież służącą, mamką, gospodynią do
mową, nauczycielką, nauczycielką muzyki, aktorką, tan
cerką, śpiewaczką, damą dworską, królową, cesarzową, 

al.-bo w najgorszym razie prostytutką .. Mężczyzna po
zbawiony jest tej ostatniej możliwości." 

Na zarzut (w sfingowanym przez siebie „wywia
dzie"), że atakuje „w niepojęty sposób obrońców kwestii 
kobiecej", Pisarz odpowiada: „Atakuję ten niepojęty spo
sób, w jaki rozpatruje się tę kwestię. W naszych czasach 
nabrało to odcienia obrzydliwych umizgów ... " Natomiast 
zarzut „nieobyczajności" zbił w taki oto sposób: „ ... jeśli 
obyczajność jest tym, czym się stała, zbrodnią przeciw 
naturze, wówczas moja książka jest nieobyczajna, 
gdyż jest całkowicie zgodna z naturą. [ ... ] Tak, gdyż dą
żenie do wyzwolenia kobiety od natury uważam za rów
nie zbrodnicze, jak podejmowanie prób wyzwolenia 
mężczyzny od takich samych powinności ... " I tak dalej. I 
tak dalej. Jedno jest pewne: wprawdzie pozwalał tu sobie 
na drwiny z kwestii kobiecej, która srożyła się wówczas 
„jak cholera", ale demon zaczął owładać nim dopiero 
wtedy, gdy gorączkowo szkicował część drugą Mal
że11sflv ( 1886), przygotowując się w ten sposób do 
„walki na śmierć i życie" w obronie zagrożonej Męsko-



ści. W pierwszej części umizgiwał się jeszcze do kobiet, 
a ściślej do swej pierwszej żony, która była główną adre
satką nie tylko tej książki (Ojca także!). Oczywiście, były 
to umizgi w jego stylu, ale jednak! Natomiast w części 
drugiej ulżył sobie całkowicie - wstępem, który ugrun
tował jego pozycję jako „wroga kobiet". 

A przecież on kobiety kochał - tak bardzo, że nie
kiedy aż ich nienawidził! Rzecz charakterystyczna: w 
„autobiogramach" ta nienawiść często go zaślepiała, ale 
nigdy w dramatach! O ile tam, jak powiadał Karl Jaspers, 
w dziedzinie psychologicznej brakowało mu „nie tylko 
taktu, ale nawet najbardziej elementarnych względów", o 
tyle tu jest w tej dziedzinie mistrzem niedościgłym. Ro
zumieli to, już współcześnie, choć oczywiście każdy nie
co inaczej, i Maksym Gorki , który w dniu pogrzebu 
Strindberga na łamach „Dagens Nyheter" wyznawał: 

„Mnie, Rosjanina, nawykłego do chwalenia i poważania 
rosyjskiej kobiety, irytowała często postawa Strindberga 
wobec kobiet. .. Nie znam jednak pisarza europejskiego, 
który powiedziałby więcej prawdy o kobiecie niż Strind
berg ... ", i Friedrich Nietzsche, który właśnie w związku z 
Ojcem konkludował : „(Dramat ten) wyraża w sposób 
wspaniały moją własną koncepcję miłości: w jej środ
kach, wojnie, w jej naturze, śmiertelnej nienawiści płci ... " 

Nic więc dziwnego, że Polaków, „nawykłych do 
poważania i chwalenia polskiej kobiety" (Boy się kłania!) 
musiała wyręczyć ... trupa rosyjska pod dyr. Mamonta 
Wiktorowicza Dalskiego, która już w sierpniu 1904 wy
stąpiła z nim w Teatrze Wielkim w Warszawie! Ale uwa
ża się, że dopiero Karol Adwentowicz - szczególnie rolą 
Rotmistrza - ukształtował w naszym kraju obraz Strind
berga jako nieprzejednanego wroga kobiet, którym ... 
udzielała się chyba ta jego sławna nienawiść, skoro 
mdlały na widowni lub wpadały w histerię, co zmuszało 
dyrekcje teatrów do trzymania w pogotowiu orzeźwiają--

cvch, względnie uspokajających środków! Oczywiście, 
u~nano to za ... świetną reklamę, skoro na afiszach można 
było przeczytać: .. Gra Adwentowicza sprawia, że kobiety 
mdleją w czasie każdego przedstawienia!" (Przestrzegam 
dvrekcje współczesnych teatrów przed popadaniem we 
f;ustra~ ,ję: w tamtym czasach kobiety potrafiły mdleć 
prawie. na zawołanie!) Ale ta „~aturalistyc~na. drama" 
czvniła wrażenie nie tylko na kobietach. Oto swiadectwo 
Ja~ka FrUlinga. po oh~jrzeniu spektaklu w roku 1909 we 
Lwowie: „Przedstawienie zrobiło na mnie kolosalne wra
żenie - zamiast głowy miałem wrzący kocioł, czułem fi
zyczny ból, nie mogłem patrzeć na ludzi, a~i jeść: P:zez 
dwa dni żvłem jak somnambulik". A oto .1ak widziano 
wtedy Stri~dberga, tym razem oczami Wacława Grubiń
skiego: „Zaciska pięści, przeklina, płacze, i znowu p:z~~ 
klina, jak człowiek, który może kochał za mocno - .1esli 
człowiek w ogóle może kochać za mocno - i jak czło
wiek, który nigdy nie był naprawdę koc~any, al~ usy.c~a 
za prawdziwą miłością. W tym leży, m01m zdaniem, zro
dło jego antyfeminizmu ... " . . . . 

Po tym ostatnim cytacie aż korci , żeby pow1edz1ec 
amen. A le na tym, na szczęście, nie amen, bo teraz bę
dzie W imię Oica! Po ponad pięćdziesięciu insceniza
cjach przedwoj~nnych i kilkunastu powojennyc~. Te:atr 
Nowy w Warszawie szykuje kolejną, aczkolwiek, pk 
przystało na początek nowego tysiąclecia oraz os.obę 
Głównego Inscenizatora, całkowicie od tamtych odmien
ną. Kogóż może zdziwić, że ten, kto „tak n~~ącił w k~
nonie narodowej klasyki", chce teraz namąc1c w kanonie 
klasyki teatraln~j? A Ojciec z pewnością zajmuje. w nim 
poczesne miejsce . Nie obawiam się jednak, .że .stnndbe~g 
przewróci się w grobie Ueśli nawet, to dz1ęk1 temu me 
nabawi się odleżyn)! 

Kto wie, czy ta inscenizacja nie będzie najbliższa 
intencjom autora wyrażonym nie tyle w nie pu'blikowa-



nym u nas liście z dnia 23 grudnia 1887 do Augusta Fal
cka, aktora i odtwórcy głównej roli podczas premiery w 
Teatrze Nowym w Sztokholmie, która miała miejsce 12 
stycznia 1888: „Graj tę sztukę tak, jak Lindberg kazał 
grać Ibsena; a zatem: nie jako tragedię czy komedię, 
ty I ko j a ko c o ś po ś red n i e go. Nie forsuj zbyt 
mocnego tempa, jak zrobiliśmy to tu, w kopenhaskim 
Casino. Raczej niech rozgrywa się początkowo w spo
kojnym równym tempie, póki w miarę zbliżania się ku 
ostatniemu aktowi nie zacznie się ono zwiększać samo z 
siebie. Wyjątek : repliki Rotmistrza, gdy objawia się jego 
idee fixe. Wypowiadane są one szybko, urywanie, jakby 
wypluwał je z siebie„ . Należy pamiętać, że Rotmistrz nie 
jest zwyczajnym żołnierzem o prostackich manierach, ale 
naukowcem.; [„.] miękki - takie duże, dobre dziecko - w 
pierwszym akcie, później twardnieje, staje się roz-ju
szony, a w końcu szalony„ .", bo są one dzisiaj oczywiste. 
Chodzi rzecz jasna o intencje zawarte w postawie arty
stycznej jednego z ówczesnych twórców Teatru Przy
szłości, gdyż jest dzisiaj także oczywiste, że w dawnej 
formule Ojca grać już nie sposób. 

Adam Hanuszkiewicz nie byłby sobą, gdyby takiej 
próby - nie wątpię, że twórczej - nie podjął . Ale zanim 
oddamy mu głos, jeszcze raz posłuchajmy głosu Strind
berga może właśnie z tej „taśmy": Czuję. jakbym szedł 
we .foie, jakby fantazja i życie splotły się w jedno. Nie 
wiem, czy „ Ojciec" to poetycka fantazja, czy ohraz mo
jego życia, ale przeczuwam. że już niebawem stanie się to 
dla mnie jasne i wówczas albo pogrążę się w szale11stwie 
i udrękach sumienia, albo dobrowolnie rozstanę się z ży
ciem. Na szczęście kwestia ta kończy się tak: Ciągle pi
sanie przeobrazi/o moje życie w cid1 cienia. A stąd już 
bardzo blisko do teatru. 



Z: MAŁŻEŃSTW (CZ. I), 1884 

Tak pojęta emanqpaciajest głupotą i doprowadzi 
jedynie do rozbicia rodziny... Mąż wyjdzie rano z domu. 
Wróci w południe. C~I' l.ll-~tlllem żonę? Nie, wy.~zla i wró
ci do domu po południu. Czy ZllStalam męża? Nie nw 
go ... Byl' może .~potk"ią się dopiero wieczorem. Ach, żona 
zapomniała, że musi się udll(' z wi~rtą! Gc~1· wróci do 
c/011111, mąż hędzie spal. 1\-fa/te1istwo .~tanie się zahawą w 

ci11ci11hahkę ... 

Kwestia kohieca [ ... [ dotyczy jedynie kobiet cywi

lizowanych, które stanowią może 10% ogMu ludności , 

jest więc kwestią koteryjną. [ ... ] Wśród wieśniaków kwe-

stia kohieca jest rozwiązana. [ ... ] Żona wieśniaka niemo-

że mu zazdrościć jego niezależnej pozycji, albowiem 

mieszanie w kupie gnoju nie jest chlubniejsze od miesza

nia w rondlu , a poskramianie byków - od wychowywania 

dzieci . [ ... ] Jeśli czytało się w gazetach o wieśniaczkach, 

zbitych przez swoich mężów na kwaśne jabłko, to sły

szało się także, aczkolwiek nie w gazetach (bo mężczy

zna wystrzega się publicznego ujawniania takich faktów) 

o wieśniakach, którzy zostali przykładnie sprani przez 

swo.ie żony . Silniejszy rządzi zawsze, bez względu na 

płeć ... 

Kobieta cywilizowana jest natomiast zdeprawo

wana, podobnie jak mężczyzna. [ ... ] Gdy mężczyzna szu

kał żony, musiał ukrywać pod maską galanterii, że zależy 

mu na spowinowaceniu się z dobrą rodziną, zdobyciu 



majątku itp. Z tego wynikła ta obrzydliwa, pełna obłudy 
adoracja kobiet. Kiedy zaś maska po zawarciu małżeń
stwa spadła, kobieta poczuła się oszukana, i to było przy
czyną tylu nieszczęśliwych małżeństw. 

* 

Jak przedstawia się sprawa męskiej tyranii w mał

żeństwie? Mężczyzna zazwyczaj wybiera żonę, i jest w 

niej zazwyczaj zakochany. [ .. ] Jego wyobrażenia o abso
lutnym szczęściu w małżeństwie są przesadzone, tak iż 

najczęściej czuje się później wystrychnięty na dudka. Wi
dzi, że anioł był najzwyklejszym człowiekiem, a doznane 

rozczarowanie pogłębia jedynie jego fatalny nastrój. 

Powodów do nieszczęśliwych małżeństw jest wie

le. Bierze się to przede wszystkim z samej istoty małżeń
stwa. Dwoje ludzi, w dodatku przeciwnej płci, daje sobie 

pochopną obietnicę bycia z sobą przez całe życie. Mał

żeństwo opiera się więc na absurdzie. Różne cele, [ ... ] ze
tknięcie dwu silnych indywidualności, z których żadna 

nie zgadza się na kompromis, uważając, że jest on moż

liwy jedynie za cenę zmuszenia jednej ze stron do bezwa
runkowej kapitulacji; to sprawia, że więzy małżeńskie 

stają się wręcz nienawistne. 

Tak to się jakoś fatalnie składa, że niektórzy ludzie 

zrodzeni są do monogamii, czyli do wierności, będącej 

nie tyle cnotą, co raczej właściwością natury, a inni do 

poligamii, czyli do niewierności. Wystarczy, że spotkają 
się z sobą przeciwieństwa, a dochodzi do wielkiego nie
szczęścia. [ ... ] Byk jest poligamistą, podobnie jak kogut. 
Dzika kaczka jest monogamistką, natomiast kaczka do
mowa - poligamistką. A zatem mamy tu do czynienia z 

oddziaływaniem kultury. Zwierzęta drapieżne, żyjące w 

stanie dzikim, są na ogół monogamiczne. [ ... ] Kultura 

czyni poligamistę na przykład z psa. 1 ... 1 Jedyny przypa
dek poliandrii wśród wyższych zwierząt, jaki przytoczył 
Darwin, dotyczy samicy szpaka ... 

Obecnie pozostaje do rozstrzygnięcia, czy te dosyć 
pospolite przypadki poligamii, które dostrzega się wśród 

mężczyzn, wywodzą się z odziedziczonych skłonności 

mających źródło w minionych stadiach rozwojowych. 
Jakkolw,iek rzecz się przedstawia: jest to przykre zda

rzenie w małżeństwie, albowiem narusza wzajemną umo

wę oraz podkopuje zaufanie. Znacznie przykrzejszy jest 

jednak przypadek poliandrii u kobiet, gdyż mąż w wyni

ku swej niewierności nie przymusza żony do wycho-wy
wania .cudzych dzieci, natomiast niewierna żona każe 
S\vemu mężowi pracować na rzecz nieprawych dzieci, co 

jest mało elegancką formą złodziejstwa. 

To, że zdarzają się szczęśliwe małżeństwa, jest rzad

kim trafem wynikającym z całego szeregu sprzyjających 
okoliczności , takich jak zgodność temperamentów, u-po

dobań, wad. A największe gwarancje szczęścia istnieją 

tam, gdzie dwoje ludzi jednocześnie czuje do siebie sym

patię, bo miłość jest siłą natury [ ... ] mogącą stawić czoło 
wszelkim burzom i wszelkim fanaberiom. 



* 

Niech pan nachyli ucha i zanotuje: zaatakowałem 
małżeństwo, takie j a k i m o n o j e s t w o b e c _ 

n y m s t a n i e r z e c z y , wykazałem, że wiara w 

bezgraniczne szczęście w małżeństwie jest czystym ab
surdem, pokazałem, że kobieta w o b e c n y c h w a _ 

r u n kac h jest często (nie zawsze) naiwnisią bądź po
strzeleńcem i że zawdzięcza to swemu wychowaniu, a za
tem, proszę to sobie zanotować, [ ... ] nie jest to napaść na 

kobietę, lecz, proszę to napisać wielkimi literami, na 

OBECNE WARUNKI SPOŁECZNE I OBYCZAJOWE. 
Kobieta nie potrzebuje mojej obrony! Ona jest mat

ką i dlatego jest władczynią świata. A wolność, jakiej żą
da, jest tą samą wolnością, jakiej domagają się wszy-scy 

mężczyźni! Tę wolność stworzymy sobie jako przyja
ciele, nie jako wrogowie, albowiem wówczas nie otrzy
mamy nic! Czy pan już teraz to rozumie? 

Z: MAŁŻEŃSTW (CZ. II), 1886 

Chcesz, żebym się z tohq ożeni/? Dwa łóż
ka, jeden .~tół, sześć krzeseł. Rozbierać się w tym samym 
pokoju, kłócić się przy tym samym stole, czesać się tym sa
mym grz.ebie11ie111! Wolałbym umrzeć! 

Zdolność miłowania, to znaczy: tworzenia rodzin

nych więzi z określoną osobą przeciwnej płci, wydaje się 

być wyłącznym przymiotem mężczyzny. 

Dlatego mężczyzna potrafi ofiarować wszystko, by 
móc żyć z kobietą, którą kocha. Kobieta natomiast kocha 

mężczyznę jedynie w korzyściach i z korzyściami, jakie 
on jej ofiaruje, 

Tę właściwość mężczyzny obracała kobieta na swo
ją korzyść we wszystkich czasach - i dlatego mężczy
zna stał się faktycznie niewolnikiem, gdyż ten, kto pra

cuje bez wynagrodzenia na rzecz innego człowieka, jest 
niewolnikiem. Jest więc oczywiste, że kobieta kłamie, 
mówiąc, że jest niewolnicą! 

* 

Ale żerowanie na pracy niewolników zawsze dege

nerowało i upadlało ich właściciela. Dlatego kobieta po
zostawała w tyle. Z powodu lenistwa jej ciało zaczęło 

ustępować ciału mężczyzny pod względem siły mięśni, a 
z braku rozwagi jej rozum ulegał regresowi. [„.] 

* 
Kobieta kłamie, twierdząc, że zawsze była ucie

miężona i że nigdy nie mogła uczestniczyć w pracy na 

rzecz społeczeństwa. 
We wszystkich czasach mogła obejmować kierow

nicze stanowiska: być cesarzową bez znajomości kraju, 

którym rządziła, czy przeoryszą bez studiowania na wyż

szej uczelni - i nikt nie miał tyle czasu na poświęcenie 
się nauce i sztuce, co ona, która za swoimi plecami miała 

pracującego i utrzymującego ją małżonka . 

Dlaczego tego nie czyniła? 
Bo była leniwa! [„.] 



Poprzez stawianie udawanego oporu doprowadziła 

namiętność mężczyzny do szaleństwa, które uzewnętrz
nia się w adoracji kobiety oraz w poezji erotycznej, dzię
ki czemu mężczyzna żył aż do naszych czasów w błogim 
zakłamaniu, nieświadom swego poniżenia, a także rze
czywistej istoty kobiety i jej dominującej pozycji . 

Dlaczego w literaturze jakiegokolwiek kraju nie ma 

ani jednego hymnu do mężczyzny, napisanego przez ko
bietę? Dlatego że ona musi gardzić tym, którego wy

strychnęła na dudka! 

Pobieranie opłaty za sprzedaż swoich wdzięków 
jest wynalazkiem kobiety. W prostytucji pobiera ona 

opłatę jednorazową, w małżeństwie - rozlicza się w sys

temie akordowym. Między tym a tym można postawić 
znak równania. 

* 
W Norwegii mężczyzna uzależniony jest całkowi

cie od samowoli kobiety. Żona marynarza - w czasie 

jego pobytu na morzu - pobiera jego pensję w biurze 
armatora. A gdy małżonek wraca do domu, okazuje się, 

że rodzina powiększyła mu się bez jego udziału! 

* 
Część mężczyzn nie chce się żenić, ponieważ ist

nieje mnóstwo kobiet pragnących wieść wesołe życie 

i skłonnych do wchodzenia w wolne związki (oczywiście 
za odpowiednią opłatą, tylko mężczyzna nie otrzymuje 
zapłaty nigdy!), co dla wielu mężczyzn stanowi ratunek 
przed małżeńskim niewolnictwem. Ale mądre kobiety 
występują obecnie z furią przeciwko tym związkom. [„.] 

Poczuły się przechytrzone i chcą teraz zmusić mężczyznę 

do legalnej prostytucji, czyli małżeństwa! 

Obecnie wychodzi na jaw także inna odrażająca ce

cha kobiecego zwyrodnienia. Oświadczają, że nie chcą 
rodzić dzieci. No dobrze. Ale chcą wychodzić za mąż. To 

znaczy: chcą korzystać ze środków, jakie mężczyzna łoży 

na utrzyman,ie rodziny, nie wypełniając jednakże obo

wiązków, jakie fakt ten za sobą pociąga. To jest zwy
czajne oszustwo! 

* 

Następnie chcą mieć prawo głosu . Bez żadnych zo
bowiązar't naturalnie! Bez pełnienia służby wojskowej . To 

znaczy: będą głosowały nad życiem mężczyzny, nie ry

zykując swego własnego. Będą decydowały o podatkach, 

prawach, wojnie i pokoju. Będą decydowały o wszyst
kim, ponieważ stanowią większość. 

Strzeżcie się mężczyźni! [ ... ] 

* 
Kobiety mają czelność narzekać, że są gorzej wy

nagradzane od mężczyzn . Po pierwsze jest to częściowo 

nieprawdą. Na tym rynku pracy, jaki stworzyła kobieta, 

jest ona zawsze lepiej wynagradzana. Na rynku rozpusty 



tylko ona pobiera wynagrodzenie - mężczyzna nie o

trzymuje nic i biada mu, gdyby czegoś żądał! Na de

skach scenicznych, gdzie opłaca się cielesne wdzięki, ża

den śpiewak operowy nie otrzymuje takich honorariów 
jak byle tancerka! [ ... ] . ' 

* 
Kobieta ustanowiła dwa prawa moralne: jedno dla 

mężczyzny i jedno dla kobiety. Jeśli mężczyzna i kobieta 

odbyli stosunek, ją nazywa się męczennicą (nieszczęsna 
„uwiedziona" dziewczyna!), a jego draniem (ten paskud

ny uwodziciel!). Każdy wie nawet z niewielkiego do

świadczenia, jak naprawdę odbywa się uwiedzenie ... [ ... ] 

Powiedzmy, że wyniknie z tego dziecko. Natych

miast pojawia się Prawo i przymusza tylko mężczyznę do 

opłacania jego pobytu w domu dziecka lub łożenia na je

go utrzymanie. Dlaczego nie oboje? Przecież oboje mieli 

z tego przyjemność Jeśli mężczyzna nie może płacić, 

wsadza się go do więzienia . Ale ona jest wolna. Ten pa

skudny uwodziciel musi więc odpokutować za winy 
obojga! 

* 

Kobieta, jako się rzekło, we wszystkich czasach 

eksploatowała otumanionego mężczyznę, a budząc i sy

cąc jego namiętności, trzymała go w miłosnych pętach. z 
tą swoją odwieczną samopieściwością nazywa siebie te

raz Niemą. Czy możecie sobie wyobrazić milczącą ko

bietę? Już w czasach Sokratesa język kobiecy był sławny . 

Ta Niema! /\zresztą kobieta czyni słusznie nie wypowia

dając się na zgromadzeniach. albowiem ten. kto kłamał 

przez co najmniej sześć tysięcy lat. nie potrafi już odróż

nić prawdy od kłamstwa. 

Charakterystyczne dla niej jest to. że mogąc za 

cel S\vój wziąć każdą karierę. wybierała jedynie te najbar

dziej nikczemne : jako cesarzowa bądź: królowa była tyra

niczna. małostkowa lub podia, jako przeorysza intry-go

wala z księżmi. jako aktorka czy tancerka na linie od-sła

niała swoje ciało. jako prostytutka i żona sprzedawała 

swoje wdzięki . 

W jaki przeto sposc'ib powstał kult kobiety i na 

czym się on zasadza? Kiedyś myślałem , że wynikł on z 

naturalnej czci syna dla matki, ale obawiam się, że popeł

niłem błąd . .Już nie uważam , że wydawanie żywych stwo

rzeń na świat jest faktem godnym aż takiej czci. Ale ko

bieta potrafiła wybić monetę ze wszystkiego: macie

rzy1istwo kazała traktować jako świętość . Będąc w stanie 

odmiennym uwalnia się od wszelkich obowiązków, jakie 

ciążą na pani domu. i wmawia mężczyźnie , że po\vinna 

być przedmiotem jego największej troski. Przez dziewięć 

miesięcy może robić, co chce: leżeć bezczynnie na kana

pie, czytać ckliwe romansidła , które wprawiająją w błogi 

nastrój (broń Boże Schopenhauer!), zajadać się smakoły

kami, jeździć dorożkami, mężczyzna zaś nie może sprze

ciwić się żadnej jej zachciance, bo to mogłoby zaszko

dz ić dziecku. 1 mężczyzna w to wierzy , nawet jeśli wie, 

że kobieta z gminu rodzi najlżej , gdyż ciężko pracuje, 

wierzy w to, nawet jeśli wie, że lekarz zaordynował pier

wiastce wyszorowanie podłogi! 



Po dobrze wykorzystanych dziewięciu miesiącach, 

kiedy tresura męża osiągnie zamierzony skutek, nadejdą 

kilkugodzinne bóle, przemieszane, proszę zauważyć, z 

największą radością. a nawet, co tu ukrywać, z rozkoszą. 

Za cierpienie tych paru godzin mężczyzna musi 
zapłacić dożywotnim więzieniem. 

Kiedy Chrystus stał się modny i stanął u szczytu 

potęgi, kobiety próbowały wymyślić jakiś sposób, żeby 

go eksploatować lub zdetronizować. Niestety, nie mogły 

go wykorzystać, Chrystus bowiem nienawidził kobiet, 

dlatego go zdetronizowały. Ponieważ nie miał żony, nie 

mogły jej wynieść jego kosztem. Rozmyślały przez czte

rysta lat, aż w końcu znalazły sposób. Wzięły jego matkę, 

żonę cieśli, i zrobiły ż niej „Matkę Boską". Ponieważ Je

zus był Synem Bożym, Matka Boska była jego babcią. 

Tylko kobiecy móżdżek mógł coś takiego wymyślić. To 

nie było mądre, to było raczej głupie, ale z pewnością 

sprytne, albowiem stało się prawdą objawioną. Mężczy

znę (Jezusa) strącono z piedestału, a kobietę (Madonnę) 

wyniesiono. 

Ale teraz - co oczywiste - Matka Boska mu

siała być matką nie skalaną związkiem z mężczyzną. I 

tak oto przyprawiono Józefowi rogi, i w taki oto sposób 

wyjaśniono narodziny Jezusa bez ojca, jakby był pa-dal

cem albo czarną salamandrą! [ ... )I 

ZE: SPOWIEDZI SZALEŃCA, 1887-88 

Czy istnieje choć jeden mężczyzna na św ,iecie, który 
może być pewny, że jest jedynym wybrańcem kobiety. 
Kiedy robię przegląd wszystkich moich przyjaciół z lat 
młodości, obecnie żonatych, tylko o jednym nie mogę 
powiedzieć, że był zdradzany! Szczęśliwi. którzy niczego 
nic przeczuwają! 

Choćby małżonek przeżył sto lat, cóż właściwie 

mógłby wiedzieć pewnego o żywocie swojej żony? Może 
posiąść wiedzę o świecie, o \Vszcchświecie i nie mieć zie
lonego pojęcia o tej. której życie jest tak mocno związane 
z jego własnym. 

- Miłość jest najhardziej wzniosłym uczuciem posiada
nia, a zazdrość nie jest niczym innym jak obawą przed 
utratą tego, co się posiada. 
- A co pan rozumie przez miłość? 
- Mówiąc prawdę: jest to uczucie, które przewyższa 
wszystkie inne, siła natury, której nic nie może się o
przeć; coś takiego jak grzmot i uderzenie pioruna, fale 
morskiego przypływu i odpływu, wodospad, burza ... 

Mężczyzna bierze to, co daje, dlatego nigdy nie jest 
złodziejem. Tylko kobieta może kraść lub sprzedawać 
się. A jedynym wypadkiem, kiedy daje bezinteresownie, 
ryzykując, że straci wszystko, jest, niestety, zdrada mał
że11ska. Prostytutka sprzedaje się, małżonka sprzedaje się 



- i jedynie cudzołożnica daje kochankowi to, co skradła 
swemu mężowi. 

Od tego czasu nic byłem już panem siebie. Ta kobieta 
wszczepiła się w moją krew, nasze prądy nerwowe zo
stały wzmocnione nowymi ładunkami, jej kobiece nasie
nie życia pragnęło być zapłodnione przez moje męskie, 
jej dusza pragnęła moich intelektualnych bogactw, a mój 
duch tęsknił do przelania się w to piękne naczynie. 

Albo była zamaskowaną ladacznicą, albo miłość za
ćmiła jej rozum! 

Zachwycająca nóżka obleczona była w białą poń

czoszkę, która zachodziła za kolana, i obciśnięta kolo
rową haftowaną podwiązką, podkreślającą ów ponętny 
mięsień, od którego zawróciło mi się w głowie, albowiem 
pozwalał on wyobraźni zrekonstruować całe jej ciało. 

Widok tej świętości, dotychczas ukrytej przed moim 
wzrokiem, rozbudził na nowo moją instynktowną niechęć 
do małżeńskiego pożycia, we wspólnej sypialni , gdzie 
małżonkowie bezlitośnie eksponują się we wszystkich 
sytuacjach, które wymagają samotności. To ogromne ło
że, na którym wyciągał się baron, odsłaniało bezwstyd 
intymnego współżycia, a spiętrzone obok chorego po-



duszki niedyskretnie wskazywały miejsce zarezerwo
wane dla małżonki. 

Toaletka, umywalka, ręczniki, wszystko wydawało mi 
się skalane, i żeby powstrzymać odruch obrzydzenia, mu
siałem udawać, że tego nie widzę. 

* 

Marzec był za pasem, ów napawający obawą miesiąc, 
kiedy w zimnych krajach szaleje ruja, a losy kochanków 
zmierzają nieubłaganie ku swemu spełnieniu, miażdżąc 
serca, depcząc obietnice i przysięgi, zrywając więzy ho
noru, rodziny, przyjaźni. 

* 

- Nigdy nie pozwoliłbym moim dzieciom bawić się w 
tatę i mamę, a tym bardziej nie pozwoliłbym im tego ro
bić z dorosłymi! 

* 

Proszę sobie wyobrazić wyznanie miłosne bez poca
łunków, bez padania na kolana, bez wielkich słów - i pa
rę kochanków w blasku ręcznej latami, zaskoczoną przez 
dwóch staruszków! Wielkość Szekspira polega właśnie 
na tym, że pokazuje Juliusza Cezara w szlafroku i panto
flach. przestraszonego niedorzecznymi snami. 

* 

Całowałem jej buciki tak namiętnie, że pobrudziłem 

sobie wargi, obejmowałem jej kolana, nawet nie muska
jąc obrębka spódnicy; kochałem ją taką, jaką była, ubra-

ną, niewinnąjak anioł, który przybył na ziemię komplet
nie ubrany, ze skrzydłami na tunice. 

* 

Aż kiedyś, powodowany wstydem, żeby nie wydać się 
nieśmiałym, nie posiadając się z upokorzenia, że mogę 
być podejrzewany nawet o impotencję, zgwałciłem ją, je
śli jeszcze w ogóle można jeszcze dzisiaj mówić o gwał
cie, i powstałem dumny jak paw, szczęśliwy, czując jak 
rozpiera mnie pycha, jakbym wreszcie wypłacił się ko
biecie z długu, ona natomiast podniosła się z za\vsty
dzoną miną i zaczęła lamentować: 
- I co pozostało z dumnej baronowej? [ ... ]A więc to tyl
ko tyle! 

I odeszła wolnym krokiem, a z góry, z mego okna, to
warzyszyłem jej wzrokiem, wzdychając: 
- A więc to tylko tyle! 

Syn ludu podbił białoskórą, prostak zdobył rasową 

dziewczynę, świniopas zmieszał krew z księżniczką. Ale 
za jaką cenę! 

* 

W jej pojęciu miłość to bezustanna adoracja, niewolni
cze hołdownictwo, składanie dziękczynnych ofiar. 

Były chwile, kiedy tęskn 1iłem za prostytutkami ... 

Oskarżała mnie o oziębłość, a ja udowadniałem jej 
namacalnie coś wręcz przeciwnego. Wówczas utyskiwała 



na moją zmysłowość. Pragnęła bowiem uwielbienia, ka
dzidła, modłów! 

* 

Jakżesz delikatna i nieuchwytna jest brutalność mi
łosnego aktu z kobietą, którą się kocha! Zwierzę nie ma 
żadnego udziału w tym przemieszaniu się dusz i nie wia
domo, gdzie jedno się kończy, a drugie zaczyna! 

* 

Na kolana, Samsonie; oprzyj głowę o jej uda, przyci
śnij policzki do jej bioder, [ ... ] przecz swemu rozsądkowi, 
wyrzeknij się swej wiary i kochaj ją jako niewolnik, któ
rym jesteś! Pełen chwiejności wobec białej pończoszki, 
ty, który sądzisz, że jesteś wystarczająco silny, by 
wstrząsnąć światem. 

* 

Zazdrosny! To pospolite słówko kobieta wynalazła po 
to, aby wodzić za nos mężczyznę, którego zdradza lub 
jest bliska tego. [ ... ] Zazdrosny mężczyzna = zdradzany 
mężczyzna! I pomyśleć, że są kobiety, które chciałyby 
postawić znak równości między człowiekiem zazdro
snym a impotentem, żeby omotać mężczyznę i sprawić, 
by - czując się bezsilny wobec zarzutów tego rodzaju -
na wszystko przymykał oczy. 

* 

Kiedy kobieta zarzuca swemu kochankowi brak miło
ści, może on być pewien, że to ona przestała go kochać; 

jakoż byłem od tej chwili świadkiem, jak jej uczucia sty
gną. 

* 

Gdyby zażądała małżeństwa! Ale odżegnywała się 

przecież od małżeństwa! No tak, sprawa nie budziła żad
nej wątpliwości! Chodziło o miłość, o konwulsje, które 
wzbudzałem w niej swymi wysiłkami, o niezliczone po
całunki, pomięte spódnice. To za to wystawiła rachunek! 
A ja, gdybym ja przedstawił jej rachunek za moje trudy -
za pracę na dniówki i na akord - rachunek za moje ner
wy, mój mózg, moją krew, moje nazwisko, mój honor, 
moje cierpienia, może nawet karierę! 

_, 
I•,• 

Należała do publiki, dla niej szminkowała się, ubierała 
i dlatego została kobietą publiczną. .. 

* 

Być żonatym - jakież to niewysłowione szczęście! 

- Kocham cię, najdroższa, ale nienawidzę twego psa. 
- Jeśli mnie kochasz, musisz kochać psa. 

* 

Kochałem ją uczuciem wręcz wzniosłym , ale to ją wy
raźnie nudziło i czasami dawała mi wręcz do zrozumie
nia, że moja natarczywość jest jej niemiła. 



* 

Pewien psychiatra zalicza do symptomów szaleństwa 
właśnie przesadną miłość do zwierząt, połączoną z okru
cieństwem wobec bliźnich. A ta kobieta zanosi modły za 
królika, a jednocześnie z uśmiechem na ustach zadręcza 
mężczyznę na śmierć. 

* 

Czym jest zazdrość? Obawą przed utratą najcenniej
szej rzeczy, jaką się posiada! A zazdrośnik? Mężczyzną, 
który stał się śmieszną figurą z jeszcze śmieszniejszego 
powodu, że nie pogodził się ze swoją stratą. 

* 

W tym czasie zaczęła się ta wielka farsa zwana kwestią 
kobiecą [ ... ] i wszystkie rozmiękczone mózgi zaatako
wała monomania, każąca dostrzegać wszędzie ujarz
mione kobiety! Nie pozwoliłem się wystrychnąć na dud
ka, przeto okrzyknięto mnie wrogiem kobiet. 

* 

Żadnej możliwości wyprowadzenia jej z błędu! Nie 
pozostało mi tedy nic innego, jak spowodować nową cią
żę, aby wzbudzić w miej instynkt macierzyński. Do
prowadziło ją to wściekłości, ale równocześnie przymu
siło do powrotu na łono rodziny, przynajmniej na parę 
miesięcy. 

* 

I 

Moje bóstwo wpadło na pomysł sprzedawania mi swo
ich wdzięków. [ ... ] Od tej chwili zagnieździła się w na
szym małżeństwie lega Ina prostytucja. 

* 

Rozwieść się? Nie! Rodzina bowiem była dla mnie 
żywym organizmem, jak roślina, jak zwierzę, a ja stano
wiłem jego integralną część: [ ... ] moja krew przetaczała 
się przez wielkie arterie, wychodzące z mego serca, roz
gałęziające się w łonie matki i promieniujące w ciałka 
dzieci. To był system naczyń krwionośnych powiązanych 
z sobą tak, że gdybym odciął jedno z nich, straciłbym ży
cie z upływu krwi wsiąkającej w piasek. To dlatego nie
wierność małżonki jest straszną zbrodnią i można ulec 
pokusie zawtórowaniu hasłu: „Zabić ją!"', wypowiedzia
nemu przez pewnego sławnego pisarza, którego zraniło 
śmiertelnie powątpiewanie w prawe pochodzenie potom
stwa ... 

Walcząc ze mną miała, jako kobieta i aktorka, wszyst
kie atuty w ręku. Wiadomo, że mąż skazany na przymu
sowe roboty jest bezbronny wobec próżniaczej żony, któ
ra przez całe dnie może snuć intrygi, tak iż biedak po ja
kimś czasie omotany jest siecią rozpiętą we wszystkich 
kierunkach. 

* 

„W miłości jedynym zwycięstwem jest ucieczka", gło
sił Napoleon, ten wielki znawca kobiet. Ale ucieczka jest 
poza zasięgiem więźnia, a tym bardziej skazańca. 



Mnie się bała, mnie, który pełzałem przed niąjak pies, 
brodziłem w błocie . żeby nie wybrudziła białych pończo
szek, mnie, który pozwoliłem sobie obciąć lwią grzywę i 
zrobić grzywkę jak koń , podkręcić wąsy do góry i opu
ścić kołnierzyk, żeby móc konkurować z jej demonicz
nym kochankiem? Jej lęk budził we mnie jeszcze więk
szą obawę i umacn iał w podejrzeniach. 

* 

Spoglądała na mnie na przemian to z triumfalnym, to z 
łagodnym uśmiechem, pełna takiej czułości, jaką kat 
okazuje swej martwej ofierze . Albo jak pajęczyca, poże
rająca męża po dokonanym akcie zapłodnienia. 

* 

Na sarną myśl o tym, że te inteligencje z epoki brązu, 
te ludzkie małpy i półmałpy, ta horda wściekłych bestii 
mogłaby dojść do władzy, podniósł się we mnie samiec i 
poczułem się nagle cudovmie ozdrowiony, pełen nowych 
sił, pałający nienawiścią, natchniony wolą przeciwsta
wienia się wrogowi, którego niższość polega nie tyle na 
oczywistym niedostatku talentów, ile przede wszystkim 
na totalnym braku uczuć moralnych. 

* 

Wedle teorii ewolucji: im większe rozmce między 
płciami, tym sil niejsze potomstwo. Tak więc maskuli
nizm czy równość płci oznaczają regres, absurd, powi-

kłania chorobowe romantycznego idealistycznego so
cjalizmu. 

* 
- Prawa powinny hyć jednakowe dla wszystkich! 
- Dla wszystkich? Czy dotyczy to również rozmiarów 
ubrań i hutów? 

I zapałałem do niej wielką nienawiści ą, zgubniejszą od 
obojętności, albowiem nienawiść jest odwrotną strona 
miłości, która się w niej ukrywa; mój stan określiłbym w 
ten spos6h: n i enawidziłem .ie.i . ponieważ ją kochałem . 

Konkluzja: mężczyzno, kimkolwiek jesteś, zwódź, 

zdradzaj. oszukuj, żeby samemu nie być zwiedzionym, 
zdradzonym. oszukanym! 

Chcę przestrzec ustawodawców przed konsekwen
cjarn i, jakie pociąga za sobą nadanie praw obywatelskich 
półrnaipom. istotom na niższym szczeblu rozwoju. cho
rym dzieciom. niedomagającym i zwariowanym t yna
ście razy do roku w czasie menstruacji, całkowici e po
mylonym podczas ciąży , a nieodpowiedzialnym przez 
resztę żywota, nieświadomym zbrodniarkom, instynk
townie występnym, zwierzęco złym - bez świadomości! 



AfJ C~ lJ S T '.OTRI N !'BEP.:~ 

O kobietach, 
erotyce, miłości, 

zazdrości ... 

,.Głęboko ubolewam nad fatalnym położeniem kobiet, 
które nie pozwala im oddawać się wyższym zaintereso
waniom ani zajmować poszukiwaniem prawdy.'' 

(W li.fr-ie do Fredriki Roos.:: 27 grudnia 1868.) 

„Byłem kiedyś zakochany, ale to był diabeł w niewie
ściej postaci; kochała mnie jedynie po to, żeby pomścić 
swoją płeć; zaklinała się, że uczyni mnie równie malucz
kim jak ona sama; miała za zadanie odciągnąć mnie od 
pracy, zaciemnić mój cel, strącić mnie w dół, żeby póź
niej posiąść ze skórą i kośćmi!" 

(W li.i:cie do Siri \'011 Essen :: /() srvcznia 1876.) 

„Na krańcach archipelagu, w wystawionym pudełku po 
kwarcie tabaki zamieszkała para edredonów. Jeśli się 

wie, że rozpiętość ich skrzydeł wynosi dwie stopy, to za
krawa to na cud - gdyż taka miłość jest cudem! Nie znaj
dę sobie teraz miejsca na całym świecie!" 

( „ Cze rwo ny pokój", 18 79) 

,.Nie było piekła na ziemi, zanim nie powstał raj, to zna
czv: zanim nie pojawiła się kobieta!" 

, („C~N1ro11r pokrij", 1879) 

„Jeśli następnym razem będziesz pieprzył dziewczynę, to 
rób to na odległość!"' 

(\\I /ifrie:: 13 loriernia 1882 do C aria Lars sana. 
posąd::ancga nies/11s::nie o ojcosf11·0.) 

„ .zbudowaliśmy nowe zreformowane małżeństwo - z 
dwuizbowym systemem. który zachowuje miłość przy 

życiu i zdrowiu.„" . 
(W liście do I. Kjellherga z 14 stycznia 18R5; 
.. dwuizhowy system"= oddzielne sypialnie .) 

Potrafię się dobrze bawić jedynie w damskim towarzy
;;wie. Takim strasznym jestem wrogiem kobiet! 

(W fi.frie do Hialmara Branlinga z 24 stvcznia J 8R6) 

„Jeśli mężczyzna wywodzi się od Goryla, to nie ulega 
wątpliwości, że Gorylice wyginęły, a samce kopulowały 
z Szympansicami. Mężczyzna i kobieta to odrębny gatu
nek zwierząt!" 

(W /ifrie do G11sta(a Steffena z 19 maia !R8ó.) 

,.Tak, stary, tu chodzi o władzę, i wierz mi, że jeśli k~
biety będą dysponować kapitałem i władzą, to role się 
odwrócą: my zostaniemy kurewkami, którym one rzucą 
kilka groszy. A zatem uważam dyskusję za zamknię~ą! 
Każ wznieść na moim grobie penisa z czerwonego pia
skowca i wyryć na nim: Hic jacet! = Tu on spoczywa!'' 

(W I i.fr ie do Edirardo Rrondesa z 19 st_\'Cmia 1887. ) 



„Dobra wiara, jeśli chodzi o kobietę? To ryzykowne." 
( „ Ojciec ". 1887. akr drugi, scena czwarra.) 

. .Idealiści dali nam w spadku emancypację kobiet. Ja 
zrzekłem się formalnie praw do spadku, ale nie Wy! Za
łóżmy, że położenie kobiety w małżeństwie jest <ha
niebne>, jak twierdzą idealiści , ponieważ utrzymuje się 
ona z popędu płciowego, ale chyba nie materialiści po
winni sobie nad tym suszyć głowę, a waszą czułostko
""'.ość w stosunku do kurew znajduję w najwyższym stop
niu romantyczną. One robią to samo, co kobiety za
mężne, tyle że uprawiają poliandrię! 

Niechże się tak zabawiają, co to Was obchodzi! Ro
bicie z nich istoty niemoralne przez ubolewanie nad nimi 
i podejmowanie prób <ratowania ich>. Sądzę, że bardziej 
nowoczesne jest traktowanie ich jak innych obywateli, 
indyferentnie, nie zaś stemplowanie ich profesji jako nie
szczęsnej czy niemoralnej." 

(JV lifr ie do Gusta/a a[Geijerstama:: 18 c::erwca 1887.) 

„I tak oto moja komedia małżeńska dobiegła kresu po 
dziesięciu latach bardzo miłych i bardzo niemiłych prze
żyć. Pozew do sądu został złożony i wszystko jest jasne. 
Nauka: Nie żeńcie się nigdy! Możecie bowiem jak Pan 
Bovary przeżyć całe życie, nie wiedząc, z kim połączyły 
was ślubne węzły .. .'' 

(W li.fr ie do Pe/wa Staaffa:: 5 sierpnia I RR7.) 

„Pomyśl, moją pisarską egzystencją ściągałem na siebie 
tylko jej pogardę, natomiast mój dojrzały popęd płciowy 
wprawia ją w szczery podziw! W zakresie aktywności 

płciowej byłem uprzednio nieśmiały , dyskretny, kochała 
mnie przeto jak dziecko. ale w skrytości ducha gardziła 
mną. W ostatnim roku - miłość czterdziestolatka!!! - sta
łem się cyniczny, wyuzdany, i ona kocha mnie jako męż
czyznę! I wręcz domaga się lania! O idealizmie! 

[ ... ] Niewierność Siri, w sensie moralnym zbrodni
cza i odrażająca, gdy weźmie się pod uwagę 111ożliwe na
stępstwa: nieprawe dzieci , ewentualność zarażenia syfili
se111 czy dziedziczenia przez osoby do tego nie upraw
nione itd „ itd„ można by oczywiście 111otywować moją 
konstytucyjną słabością! Ale ja nie jestem słaby [ ... !. 
pojmujesz przeto, że ta napaść na mnie jako na samca 
rozwściecza mnie najhardziej!" 

( JV /i-'cie do Pehra S/{/a(fa:: 21 sierp11ia 188 7.) 

„Nie potrafię żyć jak onanista,[ ... ] tę okropna pustkę, ja
ka wytworzy się po kobiecie i dzieciach, trzeba będzie 
natychmiast wypełnić. Dlatego pomóż mi [ ... ] znaleźć 
młodą kobietę dziećmi (drobnymi i z nieznanego ojca, 
który dal drapaka) . Ale taką z dobrze ukształconymi bio
drami i piersiami. To 111oże być ekssłużąca, jeśli służyła 
w lepszym domu i sympatyzuje z wyższą klasą, do której 
mam przyjemność należeć; chodzi o to, żeby nie sprzy
mierzyła się przeciw mnie z parobkami i posługaczkami 
całego kraju. 

[ ... ] Muszę mieć dzieci, ho he.z dziecięcych krzyków 
nie potrafię pisać .. . " 

{lf" /i fr ie do Pehra Staa.ffa:: 5 1rr::e.•'11i11 1887.) 

„Kochać jak mężczyzna - to dawać; kochać jak kobieta -
to brać! - A ja dawałem, dawałem, dawałem!" 

(„ Wic>r:1eiele ·-_ 1889: Adolf do Tekli) 



„Widziałeś nagą kobietę? - No tak! Młodzieniec z sut
kami n.a piersi, d~iecko, kt.óre .strzeliło w górę i zatrzy
mało się w rozwo.1u, chromczme anemiczna istota, która 
trzynaście razy w roku ma regularny krwotok! Cóż może 
z tego wyniknąć?'" 

(„ Wier:yciele ". /RR9: Gustaw dn Adnlfa.) 

.::ak c~y owa~ to straszne, gdy widzi się dwoje ludzi, 
~1egd7~ koc~a.iących, którzy niszczą się teraz z taką za
.1adłosc1ą. To Jakby patrzeć na rzeź!" 

(„Wię::". 1893) 

„ - Już mnie nie kochasz! 
- Pokażcie mi mężczyznę, który nie spotkał się z takim 

wyrzutem! A oto odpowiedź, którą warto zanotować: 
. W t.ej ch:Vili ciebie ni~ kocham, ponieważ wszystko 
,1est m1 obo.1ętne! Za chwilę może będę cię nienawidził, 
albowiem niechęć do jakiegokolwiek kontaktu z inną du
szą o.dda!a 1:inie ?d ciebie; co nie przeszkadza. że za pół 
go~ziny 1 w1ecz.me, z przerwami równie niezbędnymi jak 
zmiana natężenia prądu elektrycznego przy wzroście na
pięcia, będę cię znowu kochał!'" 

(„ \Vi11 ·isekcje". /R94) 

„Moje drugie małżeństwo rozpadło się„. Powód jest 
mniej więcej taki jak zawsze: wszystkie kobiety nienawi
dzą Buddy, szykanują, przeszkadzają, dręczą, poniżają z 
całą niena~iścią ist?ty ~iższej, gdyż same nie mogą być 
Buddą; maJą natomiast instynktowną sympatię dla służą
cych, parobków, żebraków, psów, zwłaszcza parszy
wych. Wielbią błaznów, literackich sierżantów, handla
rzy drewnem i wszelką przeciętność. To jest małżeństwo! 
Wspólne łóżko!" 

(W lifrie do Leopolda Lillmansona z 23 lipca 1894: malże11-
sfwo z Fridq Uhl rozpadło się.faktycznie nieco później.) 

„„.nie zaspokojony popęd płciowy i niedosyt przeobra
żają się w duchową moc - w ciągu 30 dni napisałem mo
je najmocniejsze kawałki: Pannę Julię i Wierzycieli, pod
czas przymusowego celibatu." 

(W /i.frie dn Lenpnlda li1tma11.rnna:: 23 lipca 1894.) 

„Zawsze wielbiłem kobiety, te zachwycające, występne, 
zwariowane istoty, których najgorsze zbrodnie nie są re
jestrowane w statystyce przestępstw.'" 

(„ 1\ fięrl::i · 11ie11a11·i.<cią n l/\l'ie/hie11iem „ wefrnncuskim c::nsopi.<mie 
„Gil Rias ". /R95.) 

,.Była tu twoja matka [.„] i pozostawiła po sobie zapach 
jak żmija zatłuczona na śmierć." 

( „ Do Damas::.k11 „ I. 1898.) 

„Miłość jest aktem, przez który samiec zapładnia sam 
siebie. ponieważ to mężczyzna kocha; a że jest kochany 
przez swoją żonę, swe drugie ja, twór samego siebie, to 
tylko słodka iluzja." 

(„Leg{'/)dy". /R9R.) 

„Tę kobietę kochała moja dusza, a brutalizm małżeństwa 
wzbudzał we mnie wstręt. Właściwie nigdy nie mogłem 
pojąć, jak ta wielka miłość do pięknej kobiecej duszy ma 
się do niezbyt subtelnego aktu rozrodu. Organ miłości 
spełnia zarazem funkcje jednego z organów wydalania! 
Czy to nie jest charakterystyczne?!"" 
(W „D'-ic1111ik11 okllltysri-c:1~v111 ". 611T::e.~11ia /9()/, wm:::: pó;niejs::ym 
dnf'iskiem: „ T'o c::rerech /a1ach odk1:vlem. ::e Hegel poll'ied::ial rn .wi -

11101 ") 



„Spotkał swoją żonę w tym punkcie przesytu samotno
ścią, że wolała towarzystwo jakiegokolwiek człowieka, 
nawet swego męża, byleby nie być sama." 

( .. Fagen-ik i Skam.nmd'". 1902) 

„Wszystko, co wypowiadały te małe usteczka, było tak 
złośliwe, że pewnego razu zamierzałem przebić jej język 
gwoździem!'' 

(,.Gockie pokoje", 1904) 

,.Harriet przyjechała! Jej powrót z Paryża do Furusundu 
należy do moich najpiękniejszych wspomnień! Kiedy no
cą opuszczała moje łóżko, była jakby odmieniona - miała 

długą owalną twarz[ ... ] i wydzielała zapach tak rozkosz
ny, że wpadłem w ekstazę i byłem bliski omdlenia. Jest w 
tym coś nadprzyrodzonego i czasami odnoszę wrażenie, 
że ona wywodzi się z nadziemskich sfer, że nie jest zwy
czajnym człowiekiem." 

(Z „ Dziennika okultystrcmego ", 22 czerwca 1904; jedna z licznych 
reminiscencji po ty m. jak mal±onkowie podjęli decyzję o rozwodzie) 

„Zdaje się sięgać najwyższych szczytów - i staczać na 
samo dno! Jest najnikczemniejszym człowiekiem, ja
kiego spotkałem, najgłupszym i najbrzydszym, w pew
nym sensie, ale niekiedy także przeciwieństwem we 
wszystkim." 

(Z „Dziennika ok11lrysrycmego", 24 maja 1907.) 

„Zazdrość jest uczuciem czystości, które uwalnia myśli 
prawowitego małżonka od konieczności zagłębiania się 
za pośrednictwem żony w sferę seksualną innego męż-

czyzny. Ten, kto nie jest zazdrosny. ale akceptuje istnie
jący stan rzeczy, to sodomita!" 

( .. C::arne chorą,g11·ie „. /90 7) 

„Mężczyzna jako ten aktywny odznacza się ognistym 
temperamentem. a kobieta. ta pasywna. jest flegmatyczna 
i taka być p o w i n n a, żeby móc p r z y j m o w a ć . 
Mężczyzna jako ten pozytywny jest m i a ro d aj n y, a 
kobieta jako ta negatywna odznacza się zdolnością przy
stosowywania się. Dlatego nie ma prawa do krytyki! To 
przecież dłoń określa rozmiar rękawiczki, a nie odwrot
nie: rękawiczka nie powie przecież do niej: jesteś za du-
7.a, jesteś za mała. Ale obecnie rękawiczki podniosły 

bunt. .. Właśnie przeczytałem w pewnym medycznym pi
śmie, że kobieta domagająca się męskich uciech jest per
wersyjna; jedyną uciechą, do jakiej ma niezaprzeczalne 
prawo, jest ciąża ; dla takiej, która żąda czegoś innego, 
jedynym odpowiednim miejscem jest dom rozpusty!" 

( .. C::arne chnrrlf<'''ie"". /90 7) 

„Nie unikaj małżeństwa, ale nie pozostawaj w nim, jeśli 
cię ono upadla . Lepsze jest jednak nieszczęśliwe małżeń
stwo, niż żadne. Człowiek przechodzi przez nie, i wy
chodzi, bardziej doświadczony niż przedtem, a doświad
czenie to kapitał." 

f.. C::ame chorqg1„ie „. 1907) 

„Że kobieta jest, kim jest, tom powiedział, ale zawsze 
kochałem jakąś kobietę i miałem z nią dzieci. Ten, kto 
nazywa mnie wrogiem kobiet, jest więc cymbałem, łga
rzem albo łachmytą! Albo wszystkim naraz!''" 

( .. Nil'hit,ska hią::ka ". /9() 7) 



„Kiedy mężczyzna zaczyna kochać kobietę, wprowadza 
się w trans, staje się poetą i artystą; z jej nie zindywidu
alizowanej, choć potencjalnie pojętnej astralnej materii 
wykształca myślącą formę, w którą wlewa wszystko, co 
w nim najpiękniejsze. i w ten sposób tworzy homunculu
sa, którego ona adoptuje jako swego sobowtóra i oddaje 
mężczyźnie do dyspozycji; ale ten astralny twór jest tak
że manekinem, którego ona, jak przystało na wyt~awnego 
myśliwego, wystawia na wabia, a sama leży za krzakiem 
z załadowaną dubeltówką, czatując na zdobycz." 

( .. Niebieska ksią:::ka ". 190 7) 

„Sprawa jest tego rodzaju, o czym wie każdy zakochany 
mężczyzna, że kobieta będąc do niego przyciągana może 
w całości lub cząstkowo wniknąć swoją duszą w jego, tak 
iż on się całkowicie zatraca i poza nią świata bożego nie 
widzi." 

(„ Nowa niebieska ksią:::ka ". J 908) 

„Któż nie napotkał kiedyś małej Ondyny? Tej młodej 
dzieweczki, która pasywnie, nie ożywiona ani jedną my
ślą, siedziała naprzeciw ciebie jak piękny kwiat, nie ma
jąc w sobie ani za grosz życia więcej niźli to konieczne, 
albo z wpółotwartymi usteczkami przyjmowała jak pisklę 
twoją duszę, dając ci iluzję, że każde twoje słowo spo
tyka się z jej najgłębszym rozumieniem. Otwartymi 
oczami spijała twoje spojrzenia, po czym zdawała się je 
odsyłać, nasycone mocą. 

Kiedy, podobnie jak Pigmalion, tchnąłeś żywego ducha 
w to piękne martwe ciało, i kiedy z jej ust zaczęły się wy
sypywać ładne słówka, zabrzmiało to jak ptasi śpiew; a 
kiedy się poruszyła, ruchy igrających linii rozwijały się 
jakby w takt muzyki; ale potrafiła zmieniać także postać i 
pokazywać tyle twarzy, ile doba ma godzin: nadąć się w 
syrenę, osunąć się w wodnicę, przybrać się w skrzydła 

i pazury, zmęczona zabawą stać się starą wiedźmą, znu
żona śpiewem i swawolą chrapać we śnie; umiała śmiać 
się dla ciebie jak białorzytka, a w następnej chwili szaleć 
jak furia z powodu zgubionego guziczka przy ręka

wiczce, a później chichotać znowu ... " 
(„ N01 1·0 niehif!sko ksią':ko ". /9()8) 

, .... w czasie menstruacji. zjawiska na wskroś tajemni
czego, kobieta zdaje się nawiązywać łączność ze światem 
podziemnym. Iście piekielna złośliwość połączona z to
talnym pr::.e111ask01rnnie111: taka kobieta zdaje się mieć 

nową twarz, nowe pragnienia i upodobania, jakby była 
owładnięta przemożną skłonnością do żądania rzeczy 
niemożliwych. Wydziela podczas tych dni jad w postaci 
jodu, i cała jej istota jest jadowita, toteż zarówno ciele
śnie, jak i duchowo może zatruć swego mę7.a." 

(„ No11·0 niehieska ksią':ka „. I (}()8; 

,.Gdyby ten niedoświadczony wiedział, jakie cierpienie 
pociąga za sobą rozwód, zastanowiłby się głęboko, zanim 
by powziął taką decyzję. Dwie dusze są tak z sobą zro
śnięte, że rozdzielenie osobowości jest najboleśniejszą 
operacją, jaka istnieje. To swego rodzaju śmierć." 

(„ Nm\'{/ niebieska ksią':ko ". /9()8) 

"PUSTELNIK Nie kochasz ludzi ... 
MYŚLIWY Ależ skąd. nazbyt kocham, dlatego 
wzbudzają we mnie lęk ... 
PUSTELNIK Kochać oznacza dawać; dawaj!" 

f„WielkiR{),\'ciniec ··. /9()9) 



LISTY MIŁOSNE I NIENAWISTNE 
DO TRZECH ŻON 

(1876-1908) 

I. DO SIRI VON ESSEN 

Opmricdzialcm 1\'szystko! Komu? Wio.foie. slo1]ci1. 

dęhom. kiriatom wierzhy. przrlasz.cz.kom, a dz.wony po-

11·tm·za(1• Io .1:1Jie1rnic. a skowronek rzeki: „ zrr!h to! „ O 
czym opm1"iedzia!cm? - Kocham Panią! 

Stąpam po ulicach dumny jak król i spoglądam ze 

wspńlcz11cie111 na cah· ten mot/och - d!acz.e~o nie padacie 

hrudnymi twarzami przede mną? Czy 1viccie. że Ona 

mnie kocha? Kto? - Księżniczka. moja księżniczka, naj

piękniejsza kohiela 11· Sz11·ecji. ona. k/()ra ma najhlękit-



niejsze oczy, najm111e.1sze stopy, najzłocistsze włosy, naj

H iczniejsze czoło, najdelikatniejsze dłonie - nie jesteście 

nawet godni. żeby tego sluchać!!! Ona z naj

sz/achetnie,jszym sercem, najdumniejszym charakterem, 

najwznio.~lejszymi uczuciami. najpiękniejszymi my.~lami f 

M(~ja, nu~ja ukochana - i ona kocha mnie. nędznika! 

Nasza miłość nie może umrzeć - gdyż rośniemy 

oboje. spójrz. mamy skrzydła u ramion, nie możemy się 

nigdy sobą znudzić-. bo odnawiamy się codziennie -
oprócz milofri mamy swój cel, dlatego nie ma się czego 

obawiać - albowiem gdyby miłość zaczęta wygasać. to 

mamy przecież ogień geniuszu, żeby ją przy nim rozpło
mienić! 

Obawia się Pani zostać moją żoną, lęka się Pani 

11rozy życia. - O, w takim razie Pani nie wie. że mam 

różdżkę czarodziejską. która doby wa wodę ze skały, a je

.~li zachodzi konieczno.~ć. to i poezję z najpodlejszego bio
ta. 

[ 13 marca 1876] 

Kochana Diablico! Ludzie powiadają. że w tysiącach 

książek czytali o takich. co mówią bez przerwy „ kocham 

ciebie!" To jest ·wierutne kłamstwo! Albowiem jeszcze 

nikt nie powiedział tego przede mną; ale jeśli ja mówię: 

„ Kocham Ciebie", to jest to najświętsza prawda. ponie
waż kocham C i e b i e ! 

f 4 kwietnia 1876] 

Ach. drżę na my.~!. że kiedykolwiek musiałbym wy

jawić Ci te potworne slowa. które tak dlugo nosi/em w 

sobie jako tajemnicę mego serca - czy mi wybaczysz.. czy 

możesz mi wybaczyć. ukochana. że mia/em przed tobą ta

jemnicę?! - Nie. nie powinienem tego powiedzieć. ale 

muszę. gc~vż T1t'oje życie. moje życie zależą od tego - czy 

masz odwagę? Uzbrój się w nią i podwój swoje sily. gdyż 

Til'oja ostatnia iluzja na tej nędzne; ziemi pryfoie jak 

bm1ka mydlana: skoro j ednak chcesz hyć artystką. musisz 

wvcierpiei· 11 ·szystko [. . .}. musisz to wiedzieć. nawet gdy

by.~ zaczęta mną gardzić. musisz us~vszeć te ponvorne 

slowa: kocham Ciehie! Terazjużje znasz! 

f 3 maja 1876] 

Nie zastanawiam się nad ty m, czyjesteś aniołem czy 

diabłem. czyjeste.~ mocna czy slaba. czyjestd wspaniała 

czy żalosna! Kocham Ciebie hez względu na to. czyjestd 

serdecz.na czy zimna. czy kochasz mnie. czy nie kochas;.! 

Nie wiem dlacze[!.o, ale tak jest! {.„/ 

Jdli nie hędziesz mnie mogla nadal kochać·. hędę 

Ci rohil wyrzuty. będę żebra! o Twoją miloH. ukradnę ją, 

111oże na11'e f nie hędę Ciebie cierpial, ale zawsze kochal.1 

Jestem przykuty do Ciebie jak Prometeusz do skaty. 

choćby nawet moja milo.fr stola się sępem. któ1:)1 będzie 

wiecznie dzioba! 111oią wątrobę.' 

[30 maja 1876 

Kleopatro! [. . .] Kochaj mnie albo 111y.1:lę Ci kosz ze 

s111y rne11skimiJigami i żmiją, jedną czarną, ajedną z cy

t1ynowożóltymi pierfrieniami wokól oczu! Ona odnajdzie 

to purpurowe źrc)d/o pod Twoią le1rq piersią i napije się 



do syta, a moja zemsta też będzie nasycona. [ . .] Tuus An
tmzius 

(Rzym, rok 31, przed bitwą pod Akcjum] 

Dobranoc, ukochana! Plaka/em tak rzewnie, że sła

niam się ze zmęczenia - ogarniała mnie czarna rozpacz 
na myśl, iż bylem przyczyną tylu Twoich /ez - a mimo to 
mam tak małe poczucie winy - to ktoś inny opętuje mnie 

wbrew mojej woli! Nigdy nie mogłaś wątpić, że życzę Ci 
jak najlepiej! Twój na śmierć i życie -

[22 czerwca 1878] 

Droga Siri! [. . .] Maleństwa są zdrowe i dzielne. Gre

ta będzie mogla wyj:ić dzisiaj na dwór. [. . .] Udało mi się 
pożyczyć pieniądze, nie mamy już więc żadnych długów 

(dotyczy to także sklepu kolonialnego) i możemy być spo

kojni o lato! 

[5 maja 1882] 

Moja droga Siri! [. . .] Czy chcesz mieć: przyjemne, 

.\pokojne lato? Pozwól więc, abym w dalszym ciągu zaj

mował się domem. Nie dlatego, że potrafię to robić lepiej 

od Ciebie, ale dlatego. że unikniesz konieczności dysku

tmvania o drobiazgach, że nie będziesz musiała żyć w lę

ku, że pieniądze wkrótce się sk011czą, i domagać się no
wych. [. . .] Nie posądzaj mnie o inne motywy , prócz dą

żenia do wspólnej harmonii i milej atmosfery w domu, co 

jest chyba naiwiększym szczęściem. Jestem teraz w tych 

sprawach na bieżąco, sam widzę. jaka okropna drożyzna, 

ale /q1iei. ahy111 zdairal sohie z tego spra11'(:_. niż żebym 

mia/ JJodeirze1rnĆ'. że idzie na ro 1rięcei pieniędzy. niźli 

rrzeha. Od czas11. jak pmn·ńcila.\- faktrcznie do kariery 

orf_l'.\"ZFCznei. nie 111ożesz się przecież poczuć dotknięfO w 

si rei gndno.\-cijoko pani domu. a na jesieni, gdy zaczniesz 

11Tsfępmrac'" zoięcie się przeze mnie finansami stanic się 

hyc; może 11'/"ęcz konieczno.kią. 
114 maja 1882] 

Znała . .; mói stosunek do Marry! Względem tei dziew

czyny nie miałem nigdy żadnych za111iaró1r. ale I lansen 

p0.\)1alją z rriżnvmi SJJralt'ami do mego pokoiu - 1rieczo
rc111. gdv się klodlem. i rankami. gd1• wsrmralem. i 11 · ten 

s1wsńh - - - Zh/iżylem się do nici jec(vnie raz i to z za

chmroniem 11'sze/kiei ostrożno.~ci. jestem 11·ięc (prall'ie) 

pewny. że nic 111ogla zaj.~ć w ciążę. ale jd/i jest inaczej. 

ro 11·ez111ę no siehie ohowiqzek zape11'nienia dziecku .frod

kó1r cgzystencii. mimo iż sądzę. że inni są nicami dziecka. 

A le dopiero 11·redy. gc~v lekarz skonstatuje ciążę. 
Zgodnie z prmrem przestawanie z dorosłą dziew

czyną jest doz1rolo11e. z zastrzeżeniem. że żona może 11y
stqpii.· do sądu z oskarżeniem przeciir mężowi: traktowa

/em jednak nasze 111alże1isflro joko rozwiązane. mia/cm 

Tirnią zgodę i nie rohilem przed Tohą toiemnicy z pew
nych sprair 11 · większnn stopniu. niż 11Tnwgala tego zirv

czojna delikarno.~ć. 

r 19 września 1888] 

Kielii' pomy!;/ę. że ren spokói móglhv hyć tnra(v. 

gch'hv.<my się rozil'ied/i. że nosze walki hv się skr111cz_1·~1 >, 



że u.~mierzylby się niepokój o mój honor ustawicznie na
rażany na szwank. że mógłbym siedzieć jak mnich i być 
nmviedzanym w samotna.ki przez te wielkie myśli [. . .] - i 
z daleka pracować na dzieci. pozostając Twoim przyja
cielem. to byłbym gotóiv powiedzieć Ci bez wrogości: że
gnaj![. .. ] 

Odejdź ode mnie. zła kobieto. a znowu będę dobry 
dla wszystkich ludzi, nawet dla Ciebie! 

(7 maja 1889] 

A zatem odpowiedz, czy chcesz stawić się w pasto
racie 19 grudnia o godz. 16. Jego upomnienie będzie je
dynie stereotypową formułką, bo on też zdawał się być 
przdwiadczony o bezcelowo.ki wszelkich prób pojedna
nia - zgodnie ze stanem rzeczy. 

Swoje roszczenia alimentacyjne możesz prmi>dopo
dobnie zgłosić iv sądzie (zostaniesz o tym przez niego po
informowana). Jeśli powiesz mi wcześniej. czego żądasz, 
ro powstanie mi tylko to zaaprobować. 

Brak zgodności jest na ogól argumentem uystarcza
jqcym i sąd nie wdaje się w dyskusję, kto ponosi „ winę". 
A zatem żadnych oskarżd1 i żadnej obrony. Dzieci przy
padną Tobie. 

Jdli nie zechcesz się udać do pastoratu, to pastor 
jest tak uprzejmy, że da Ci upomnienie w Twoim własnym 
domu (aczkolwiek ma prawo kazać Cię doprowadzić). 

Taki jest aktualny stan rzeczy. 
Tuszę, że pozwolisz mi zapoznać się z Twoją opinią w 

przedmiotowej sprawie. i 11 grudnia 1890] 

II. DO FRIDY UHL 

Gdzie Pani wlaścil1'ie jest? Zapomniałem 11 Pani 
mojej duszy, i uciekła Pani z nią, dlatego hlqkam się te
raz 11'okół jak upiór. A le poważnie mówiąc i rzucając na 
szalę moje życie: jdli Pani bawiła się mną. nie pozosta
nie mi nic innego jak umrzeć. 1 nie musi mieć' Pani żad
nych wyrzutów sumienia' Zemfrila się Pani. i słusznie. 

Umieram i hłogosłmrię Panią. dobra kohieto! 
Nie 11Tmagalem od Pani. ah1• mnie kocha/a. lecz żehv 

poziroliła mi siehie kochać-. Czy to zh.1·f 11'iele? 
13 marca 1893] 



Moja milo.i:ć dala Ci silę i wiarę w siebie. To mnie 
pociesza. Czy to nie cudowne: być zakochanym? 

[I O marca 1893) 

Tak, kocham wszystkie Twoje szaleństwa; kiedy kła
miesz, kłamiesz tak. jak jedynie poeta, jedynie ja potrafię 

kłamać, przeto kocham Ciebie, bo Twoje usta są tak 

piękne, a Twoje ząbki tak cudownie białe; kiedy jesteś 
zla. kocham Ciebie, bo z głębin Twoich oczu sypią się 
iskry; kocham Ciebie, kiedy jesteś tak obrzydliwie mądra 

i zachłanna, pisząc te swoje szkaradne listy handlowe w 
moim imieniu. 

[ 11 marca 1893) 

Proponujesz mi duchowe małżeństwo na przeciąg 

sześciu miesięcy, co może w rezultacie doprowadzić do 

tego, że Tw~j nazbyt ziemski mąż wyląduje w domu wa
riatów![. .. ] 

Wyznajesz, ukochany aniele, że nie jestd w stanie 
kochać; ja zaś wierzę Twoim słowom i czekam na to iż 

dane mi będzie ujrzeć, jak białe skrzydła wyrastają na 

Twoich zachwycających ramionach. Daj Boże, żebyś nie 

odfrunę/a nad chmurami i nie znikła mi z oczu! Jestem 

nędznym synem tej ziemi i nie mógłbym Ci towarzyszyć! 

[ 16 marca 1893) 

Kocham moją miłość, dlatego że Ty jesteś moją mi
/ością, lecz Ty kochasz moje zabagnione sprawy, bo to Ci 

daje przewagę 11 • 1ralce między 17/cia111i o zachmrnnie 
nsohmro.fri. 

Zarz11cila.1' 111i na glowę swnją jcdirnhną sie(:. i już 

się w niej 111iota111. i jak 11· zwierciadle 11 · idzę tę ch11·i/ę. je
.I:/ i nic się 11ie zmic11i. gdy Twńj f-!erk11/es zacznie ohracać· 

11Tz.<'cinnn. Omfole! 

f 16 marca 18931 

Od piern·szej chll'ili bylem w Tohie ohlęd11ie zako

chan.F. ale Twoja 111lodoH wzh11dzilo we mnie glęhoki 
szacunek. a im hardziej podziil'iaf(l.I' 111nie jako 11·ielkiego 

czlmrieka. ~1·111 hardziej dopasmn-iralem się do mniejszej 

roli 
Odg1y11·a{em ma/ego. slabego. 11a1l'et n ty111 nie wie

dząc. że/~1-.i: hyla 11· stanie mnie kochać. [. . .} a t\'. hędąc 
11rodzo11q 111atkq. rozirinęla.i: macierzy1iskq stronę .rn·ej 

potrz.ehy milo.I-ci. 
Nie 1riem. czv tak hylo 11· istocie. ale 11· tej c/11rili tak 

to widzę. 

Ro ll'id-:.isz. ukochano dz.iewc:.y110, to jest prz.yRoto-
1ra1rcze prmrn milo.i:ci. któremu wszysc1• podlegmny. 

Precz z 11ra11·0111i! Niechaj milo.i:c:· chodzi s1roją 11'/a

s11q drogą.' 

122 marca 18931 

Zaproponmrnla mi Pani. żeby zerwać· nasze zarę

czyny. Na tego rodzaju propozycję mężcz1'Zna mający 

szac1111ek dla samego siehie ma trlko jedną odpowiedź: 
akceptujęjq i to nieodwolalnie. 



Jestem biedny. ale nie jestem żebrakiem. Twoją 

przyjaź11 mogę zachować', a Twojej milo.ki nie oplaki{ję. 
ho nigdyjej nie mia/em. 

129 marca 18931 

Nie mam prawa nazywać Cię moją żoną. bo nie potra
fię zdobyć .\:rodkó11· na Twoje utrzymanie, mało tego, je

stem na najlepszej drodze do zostania Twoim utrzyman
kiem. 

[ok. 6 lipca 1893] 

Kochasz mnie. jak dlugo jestem ma(vm. nieszczę/di

wym człowieczkiem, a nienawidzisz i gardzisz mną, gdy 
wietrzysz we mnie władcę i mężczyznę. 

Nienawidzisz mężczyzn i gardzisz mężczyznami. Two

je ciało pożąda mężczyzny. a Twoja dusza odtrąca go. 

Amazonko.' Czy zauważy/a.( że dopasowałem się do Two

jej 11atu1J1? I że. nie zdając sobie z tego sprawy, zacząłem 

reagować po kobiecemu. przekazując męską rolę Tobie? 

Dlaczego? Ponieważ w przeciwnym razie nie mag/abyś 
mnie kochać.' [.„] 

Jestem mężcz_vzną przyszlo.\:ci, jestem mężczyzną w 

tak wysokim stopniu męskim. że robię wszystko, co w mo

jej mocy. żeby to ukryć. I dlatego gram rolę wroga kobiet. 

[. . .} Gardzisz mną - i do pewnego stopnia słusznie.' Py
tam siebie. czy mogłabyś mnie kochać bardziej i inaczej, 
gdybym okazał brutalność i ukazał Ci zwierzę. kanibala? 

[7 sierpnia 1893] 

I - -

To H'ie/kie. naj11'iększe szczę.fr-ie - nieszczę.\:ciem hez 

1r1j.fri11. IF gruncie rzeczy nienawidzisz mnie. JHnlohnie 
jak ja przeklinam Ciehie. niewątp!ill'ie. a przecież ko
cham1· się 11all'zaje111. 11ieza11rzecza/11ie. No i sama iri

dzisz. jak frcie jest pelne przeci1rie11stw. A pisze się 

książki o milo.\:ci. którą co.\: oddziela od nienowi.ki. {. . .} 
[J listopada 1894] 

Ja też nie potrafię uwierzyć 11· przyszle szczę.kie. je

.I-li zechc<:'sz zachmrnć· s1roje pa11ie11skie przyz11yczaje11ia. 

Zamężna 11iell'iasta. która ma randki z nieżonatymi męż

czyznami. nie jest już przyzwoitą kohietą. To je.1·t ta naga 
prairdo. Po naszym .1:/11/Jie od.~tcyJi/em od 11·szelkich pla

tonicznych i niep/afOnicznych znajomo.\:ci z damami. ale 

jak tylko 11z11rp1~jesz sohie pm11•0 do odnowienia dmrnych 

ZH'iązkó11·. 11cz_v11ię to samo! [. . .} 

Czv uyczytasz milo.~ć z mego g11ie l1'11? Tak.' Ale niech 

Ci się 11igc(1· nie 11yda;e. że można ohudzić moją milo.fr 

poprzez igranie z ins(vnktami płciowymi innych męż

cz1·zn. co zwie się kokieterią. lecz co na mnie zosfaH'ia 

ll'rażenie perwersyjnego aktu plciml'ego i już na samą 

mv.~/ o tvm rohi mi się niedohrze - -
[4 listopada 1894] 

Jakiż sens ma ta komedia milo.ma. skoro się wzajem

nie nienmridzinn'? NienaH'idzisz we mnie tei istotno.l:ci 
wyższe; zmrnrtcj w czlmricku. któ1y nic 11 ~vrzqdzil Ci nig

dy żadnej krzy1u(v. ja za.~ nienawidzę H' Tobie 11'/'0ga. 

ktńrego -:.achmrnniP pr-:.Pkrotza 11·szelkie granice przy
z1roitofri. 



Gdybym chciał kontynuować walkę przeciw Tobie, 
musiałbym używać tej samej broni, jaką posługuje się 
Tivoja zdeprawowana moralno.\:ć; a tego nie chcę. Od
chodzę zatem. obojętnie dokąd. Jak tylko będziesz sama i 
pozbawiona możliwości poniżania mnie, źródło Twojej 
energii wyschnie od razu. Twoją silą jest okrucieństwo, 
ale potrzebujesz stałej ofiary. która odgrywa naiwną. Nie 
chcę grać tej roli. 

Poszuka; sobie kogoś innego! Żegnaj! 
[8 listopada I 894] 

Ale najważniejszą rzeczą dla Ciebie było: oszukać! 
Na tym polega/a Twoja wyższo.fć! Być doskonałym kłam
cą! Bo widzisz, właśnie to stanowi istotę miłości kobiety! 
A mnie wzięłaś sobie na męża, ponieważ sądziłaś, że je
stem mężczyzną, którego będziesz mogla oszukiwać do 
woli. Jednym słowem: zostałem małżonkiem! 

[I O listopada 1894l 

Nie jestem i już nigdy nie będę taki jak dawniej. 
Straciła.\: moje zaufanie. - Jdli chcesz przyjechać, żeby 
przez obyczajne zachowanie osłabić złe wrażenie, jakie 
pozostawiła.\: po sobie, będziesz tutaj mile widziana, wa
runki znasz. W przeciwnym razie do widzenia! 

[3 grudnia 1894] 

Jestem zadowolony, że tutaj nie przyjechałaś. Być 
żebrakiem. gdy człowiek jest samotny, to jeszcze jakoś uj
dzie. Ale żebrak z żoną, nie! Nie mam prmva być żona
tym, i dlatego pozostaję w celibacie. 

[ 13 stycznia 1895] 

Walka ire mnie i międz\' namijest tą od11'iecz11ą im/ka 

o zach011·anie osoh011·0.fri. jaźni. I ired!e mego dm:wiad

czenia nie ir1·starczy pri/\-(· na ko1111H·omis. t11 chod::i o to, 

żch_1· podda( się a/ho mzwie.\:ć. 

Przyi11111ię. że 1110;0 natura CZ(.frimrn pragnie kobie(v. 

dziecka i rodziny. a kiec~i· nienawidzę każdego zamachu 

na moią niezmvislm:ć·. jestem HTogiem kohiet. A Ty - re
ag11jc.1:: w ten sam sposób. Kocham Ciebie. 11· prz.ecil1'11y111 

razie nie h.1'/hrm żonaty. a zarazem nienmridzę tej milo

.I-ci. ponic1raż moia dusza jest 11· niehezpiccze11sńvie. łda

rzę o ~i·m. żeh1 • wie.fr: życie eremity. ale nie mr)g/h_J'm tego 

znie.\-ć. Chcialh1·111 zamknąć się ir klasztorze - ale :: sa

mnni mężcz.1·znomi? Sam nie iriem. czego chcę![. . .} 

Milo.fr: przemija. ale nienmri.\:ć nigd1· nic umiera. Ja

kież to smutne! 

117 stycznia 1895] 

Sądzimy. że to już koniec! Ale dopóki istnieie dziecko. 

dojJÓ(v będą ist11ia~1· punkty s(vczne między nami. te nie-

11·idzial11e irięzy, ktr>re zespalaią nas mocą wspom11ie1i. 

To ;est 11aipe11·11ieisze piekło - 11·iec::11a kara - gdzie hę

dziemv dręczvli się aż do .\-mierci. po11ie1mż chcieli.I-my 
oszukac~ naturę. 

1201utcgo 189.'ij 

Ale nie zopomnii o jednym: to. co zapo111i11a się z 

111iłmci. 1w111ięta się /)(lź11iei z nicnowi,fri. tak dohrze. tak 

dohr::c ! fok. I czerwca 1895] 



III. DO HARRIET BOSSE 

Ukochana! Czy nie czujesz na odleglo.~ć - wszak od

leglo.fć dla nas nie istnieje! - że żyję jedynie z Tobą. że 

kocham Ciebie? [. . .} Czy cierpiąc nie znajdz~jesz pocie
chy w moich Izach? 

(27-29 czerwca 1901] 

Ale Ty już na długo przedtem bawiła.~ się trucizną. 

Gdy stało się jasne. że znajdujesz się w blogoslawion.ym 

stanie, wyraziła.~ obraźliwe dla mnie zdziwienie: „ Nie 

mogę pojąć, jak do tego doszło„ . "!.Później pozwalałaś 

sobie na aluzje, że dziecko nie jest moje. nie może być do 

mnie podobne, jednym słowem - bawiłaś się w najlepsze, 
trucicielko! [. „ ] 

Poclll1'alala.\- 11·ówczas także zdradę malże/1ską. gro
ziła.( że 1reźmiesz sobie kochanka. che/pila.I: się. że mo
żesz go mil'Ć w każdej c/111•ili - - - W ten sposób chciała.~ 

odehrać mi 1riarę 11· kohietę - i czlowiecze11stll'o! 
A następnie p1·tasz: jak po tym 11·szystki111 mogę 

Ciehie kochać! Widzisz: to jest milo.\:c:! 

[28sierpni<l 1901] 

Nasze dziecko zrodzonejesf zatem 11 1 milo.I-ci. a nie w 

nienall'ifri: 11 · hń/11. ale nie 1r rozkoszy: dlatego jest ono 

pra11·011·ite. i na tym polega różnica międz) dziei:mi pra-
1roll'i(n11i a nieJ?rawmri(J'mi! Bo fam. gdzie szuka się roz
kosz\·'. nie może hyć dziecka (prostytutka nie może mieć: 

dzieci)! 
To - nasze malżd1stwo - jest dla mnie czym.\- naj

hardziej niewytl11111aczalny111 z tego. co dotychczas prze

żylem. czi •m.~ najpiękniejszym i najbrzydszym. Niekiedy 

zja1Fia się samo piękno - i wóll'czas. żehy zapomnieć: o 

(vm. co hrzydkie. placzę. p/aczę. póki nie zasnę. 

fok. 29 sierpnia 19011 

Poll'iedziala Pani na przyklad. że nie jestem męż

czyzną: co miała Pani na my.W. rzucając mi 11• twarz tę 
ohelgę. skoro w/a.foie wtedy poczęta Pani dziecko - z mo

im a/.:(v1rnFm. jak sądzę. 11dzialem? 

[ok. 3 września I 90 I] 



Mówi Pani o moich urojeniach! Nigdy nie miałem 
innych prócz tych. które mi Pani podmnęla. 

Dlaczego Pani odeszła? Wstydziła się Pani zapewne 
z powodu jakiego.\; hrzydkiego postępku: wpierw Pani są

dziła, że jest zdolna do dźwignięcia go na swoim sumie

niu, ale przy bliższym zbadaniu okazało się jednak, że nie 

zniesie tego sumienie nawet najbardziej krzepkie! 

(ok. 4 września 19011 

Powiadasz: porzuć mnie! 

Nie mam do tego prawa, albowiem jak i Ty przyrze
kłem przed Bogiem. że będę Ci wierny w doli i niedoli! 

(ok. 8 września 1901] 

To nieprawda. że mam odłamek szkła w oku i dla

tego spoglądam koso na .1:wiat! Mam w oku mikroskop i 

teleskop. dlatego widzę lepiej i dalej niż inni. 

[ok. 15 września 1901] 

Czy zadanie, jakie miałaś spełnić w moim życiu, jest 

skończone? Czy może istnieć koniec w tym, co zgodnie z 
naszym prze.l>wiadczeniem nie miało żadnego początku? 

[ 17 lipca 19021 

Ciebie kuszą niziny, mnie szczyty! Nie możesz mi to

warzyszyć, ja zaś nie chcę się zniżać do Twego poziomu! 

Tu jest pies pog rzehany! 

[ 1 stycznia 19041 

Odesz/a{ żeh1· szukać szczę.kia 11' wo/no.~ci ode 
mnie! Czy je odna/az/a.~? Czy sądzisz. że istnieje niezmą
cone s~czę.1:cie. a/ho że ma 0110 sl1'oją ce11ę? Kupuje sięje 
11'/'az z cierpie11ia111i i 11'.l'l'Zeczeniami. ale może ono hyć 
11·r)11·czas tak inte11.1yl1'11e. że przez ll'ie/e lat można ż1•ć 
jrdnn11 jego 11·s11011111ie11ie111. 

fok. 31mąja1904] 

To dziirne. że Ty. ktńra żvjesz lr.frr!d moich wrogów, 
możesz żyll'ić dla m11ie przyjazne uczucia. A le to jest z 

pewno.fr·ią ta ahsurda/nn.~ć. która jest istotą milo.fr-i. 
ll'ielkiej i c::ystej. „ mima ll'sz.ystko ".' 

[1stycznia1905] 

To nic 11ie pomaga. gdy mr!wię .rnhie: Jakim pra11·e111 

on fo1ic tk11ąć moją kohictę? - Ona nie hyla wrwmi•dzie 
moja w z11 '.1·czajnym rozumieniu tego s/owa! I on miał po

niekąd takie prmm. ole ona hy/a przecież moim ń1·ore111! 

A zatem znajdowało się 11 ' nic:j co.\; ze mnie. czego nn do
trka/.„ to ir/afoie mnie 011 piefri„. 

[I I kwietnia 1908] 
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