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Niebezpieczne 
związki 

Choderlos 
de Laclos 

To calkowite zapomnienie, lub też pom i n i ęc ie mitu kobiecej niedo

stępności sprawia, że książka Laclos jest kompromitu jąca dla l udzkości. Jest 

w niej coś ze wstydliwej historii rodzinnej, która godzi we wszystkie kobiety 

Lecz jej orygina l ność i tragizm leży nie w konkursie, jaki ze sobą toczą Pani 

de Merteuil i Valmont. ani w zlości , j aką odczuwa mloda wdowa widząc , że 

mężczyzna . o którego walczy, nie będzie tak latwy jak kobieta. Tkwią one 

raczej w ich porozumieniu. Albowiem piękno, i sedno. i skandal tej ks i ążki 

to istnienie pary, mariaż dla zla Rozwiązlość nie jest już zajęciem egoisty

samotnika, zlo to nie Don Juan wspierany przez śmieszną i d rżącą kreaturę. 

lecz para doskonala. jaką tworzą najinteligentniejszy i najprzystojniejszy 

z mężczyzn i kobieta najbardziej finezyjna i urocza. Para, przypieczętowująca 

na kanapie, jak mówi autor. nie milość , ale kopulac ję . Para, zamieniająca 

się atrybutami kobieta, która się oddaje na pierwsze wezwanie, na pierwszy 

odruch pożądania . mężczyzna. który gustuje w oporze. Spektakl , jaki daje 

ów wspanialy wolny związek w chwili polowania na przyjemność, jest 

czymś nowym, podobnie jak równość kobiety i mężczyzny w praktykowaniu 

wlasnych namiętności . Para. która ma wszystkie cechy pary doskonalej 

absolutne zaufanie. sekret przed światem. nie mówiąc o zazdrości, wsty

dliwej . lecz podniecającej Nie ma nic bardziej emocjonującego n iż opo

wieści o zwierzętach . które polują parami. jak lwy lub lisy i nic, co mogloby 

przemawiać bardziej do zmyslu zla niż widok p i ękne j Merteuil i Valmonta 

naganiających zwierzynę jedno dla drugiego, stapiających się aż do her

mafrodytyzmu w doznawaniu sukcesu i żądzy gdyż zwycięstwo ma dla obojga 

mniejszą wartość niż poufność i to w większe j części dla tego drugiego 

każde z nich, ze swą zdobyczą w pysku. czerpie przy jemność. 

Ów kod rozpusty we dwoje. z którego wynikają powinności, poświęcenia . 

kary, zdaje s i ę wyznaczać im zadanie wyższe i okrutniejsze nawet. niż to . które 

ich poclilania zadanie mściciela . Wielki poeta pozwolilby nam przeczuć, za 

co się mszczą , Laclos być może tego nie wie Ale. w każdym razie, dlatego, 

że 1est ich dwo je że jest dwóch Neronów w tym Brytannikusie, dwóch Don 

Juanów w tym Don Juanie. doprowadza ją do ostatecznej katastrofy, do praw

dziwego i nieodwracalnego końca wszystkie nam i ętności, którym najw iększe 

nawet dramaty dopisują konkluzje jednostronne i mieszczańskie. Wkraczają 

tam, gdzie Eurypides się wycofuje Wiedza ich ojca-artylerzysty* nadaje 

te j strateg ii rys pedantyczny lecz nie do zwyciężenia. To Racine. wspoma

gany przez Vaubana** .. A więc Andromacha się oddaje. Fedra zaskakuje 

w swoim lóżku Hipolita. Roxana zabija Bajazeta, lecz po zaspokojeniu, a 

Ifigenia chociaż nie ma z tym wszystkim nic wspólnego. zostaje przypad

kiem zgwalcona Wszystkie morderstwa i samobójstwa Racina tu następują . 

ale po rozkoszy, i gtowy odcina się jedynie z cial wyczerpanych. 

Jean Giraudoux 

* autora 

** Marszalka Francj i. autora książek o sztuce militarnej 



Markiza de Merteuil do wicehrabiego de Valmont 

Mój Boże . wicehrabio. jak ty mnie męczysz swoim uporem! Czemu wyma

wiasz mi milczenie! Czy sądzi sz, że jeże li milczę , to z braku argumentów? 

Ach, dalby Bóg, aby tak bylol Ale nie. to tylko dlatego, że ciężko mi wytaczać 

je przeciw tobie. Mów otwarcie czy ty ludzisz sam siebie, czy pragniesz 

mnie oszukać? Sprzeczność m iędzy twymi słowami a uczynkami pozwala mi 

przypuszczać albo jedno, albo drugie cóż jest prawdą? Cóż chcesz, abym ci 

powiedziala, skoro sama nie wiem, co myśleć? 

Jeszcze w ostatnim liście. jeże li nie mówisz wylącznie o tej kobiecie, to 

dlatego, że nie chcesz mi mówić o swoich wielkich sprawach; wydają ci 

się tak ważne , że milczenie uważasz za karę dla mnie. I oto po tysiącznych 

dowodach wybitnej przewag i, jaką posiadla inna kobieta, pytasz spokojnie, 

czy jest jeszcze coś wspólnego między mną a tobąl Strzeż się . wicehrabiol 

Skoro raz ci odpowiem, odpowiedź będzie nieodwolalna; jeśli nie chcę dać 

jej w tej chwili, już tym mówię może zbyt wiele. Toteż nie chcę bezwarun

kowo dlużej zatrzymywać się przy tym 

Co najwyżej moglabym ci opowiedzieć jedną powiastkę. Może nie będziesz 

mial czasu jej przeczytać lub zastanowić się nad n ią tak. aby ją dobrze 

pojąć Twoja wola. W najgorszym razie powiastka pójdzie na marne i na 

tym koniec. 

Jednemu z moich znajomych zdarzylo się, 1ak tobie, zacietrzewić się w 

kobiecie. która nie przynosiła mu wiele zaszczytu. Mial on w chwilach jasno

widzenia tyle rozsądku, iż czuł, że prędzej czy późnie j związek ten wyjdzie 

mu na szkodę; ale mimo iż wstydzi! się własnej slabośc i , nie mial odwagi 

zerwać Poleżen i e jego bylo tym kłopotliwsze, ile że chełpił s i ę przed przyja-
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ciółmi , że jest najzupełniej wolny; wiedział zaś , iż w podobnych wypadkach 

tym w iększą śmiesznośc ią okrywa się mężczyzna, im bardziej się od niej 

broni. W ten sposób trawi I życ ie wpadając z jednej niedorzecznośc i w drugą 

i mów iąc sobie jako jedyną poci echę; Jo nie moja wina". Czlowiek ten 

posiada! przyja ciólkę, która przez chwi lę miała pokusę wydać go oczom 

świata w tym stanie oglupienia i okryć go w ten sposób śmiesznością bez 

ratunku; ale czy to wspanialomyślność wzięla górę nad zlośliwośc ią, czy 

może z innego powodu, postanowiła spróbować ostatniego środka, aby, jak 

1ej przyjaciel , mieć prawo sobie powiedzieć Jo nie moja wina" . Przesiała 

mu zatem bez innych wskazówek taki oto list. w mniemaniu, że może się 

okazać skutecznym lekarstwem: 

Wszystko się przykrzy, mój aniele, takie prawo natury To nie moja wina. 

Jeżeli więc sprzykrzy/a mi się dziś mi/ostka, która zaprząta/a mnie niemal 

wylącznie od czterech śmiertelnych miesięcy, to nie moja wina. 

Jeżeli mi/ość moja by/a równie wytrwa/a jak twoja cnota a to wiele powiedziane! 

- nic w tym dziwnego, że jedna wyzionę/a ducha z drugą. To nie moja wina. 

Wynika stąd, że od pewnego czasu oszukiwalem cię. ale też, przyznaj, twoja bezli

tosna czulość zmusza/a mnie poniekąd do tego' To nie moja wina. 

Dziś kobieta, którą kocham do szaleństwa, wymaga, abym jej ciebie poświęci!. 

To nie moja wina. 

Czuję, że daję ci piękną sposobność do deklamacji o zdradzie etc„ ale jeżeli 

natura obdarzy/a mężczyzn jedynie stalością, kobietom zaś użyczy/a przymiotu 

naprzykrzania się, to nie moja wina. 

Postuchaj mnie, znajdź sobie innego, jak ja biorę inną. Wierz m1~ to dobra, bardzo 

dobra rada, a jeśli ci się nie podoba, to nie moja wina. 

Żegnam cię, aniele; wziątem cię z przyjemnością, opuszczam bez żalu. może 

;eszcze wrócę do ciebie. Tak toczy się świat. To nie moja wina. 



Nie pora teraz opowiadać c1, wicehrabio, 1ak1 skutek osiągnę ła ta ostatnia 

próba ratunku, i co z tego wyn i kł o, ale przyrzekam wiadomość o tym w 

najbliższym li ście. Znajdziesz tam równ i eż moje ultimatum co do odno

wienia traktatu. które proponujesz. Tymczasem do widzenia po prostu .. . Ale. 

ale. dziękuję ci za szczegóty o male1 Volanges, zachowamy sobie ten artyku

lik do „Dziennika Obmowy" nazajutrz po je1 ślubie. Tymczasem przesylam ci 

wyrazy ubolewania z powodu utraty potomstwa. Dobranoc, wicehrabio. 
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Wicehrabia de Valmont do markizy de Merteuil 

Na honor, piękna przyjaciólko. nie wiem, czym dobrze przeczytal, czym 

dobrze zrozumial i list, i historyjkę, i dolączony do niej wzorek sztuki epi

stolarnej Tyle mogę powiedzieć że wydal mi się oryginalny i efektowny, 

toteż przepisalem go po prostu i przeslalem niebiańskiej prezydentowej. 

Spodziewalem się, że będę ci mógt odeslać dziś rano jej odpowiedż, ale już 

blisko poludnie. a jeszcze nic nie mam Doczekam piątej; jeśli nie otrzymam 

wiadomośc i . pójdę sam po n ią: w takich rzeczach jedynie pierwszy krok jest 

!rudny 

A teraz, jak możesz się domyślać, pilno mi dowiedzieć się losu owego 

znajomego, tak mocno posądzonego o to, że niezdolny jest w potrzebie 

poświęcić kobiety. Czy się poprawi!? I czy wspanialomyślna przyjaciólka nie 

wrócila go w laski? 

Niemnie) prag nę otrzymać twoje ultimatum. jak się wyrażasz o nim 

wielce politycznie! Ciekawym zwlaszcza, czy i w tym ostatnim postępku 

dopatrzysz s i ę jeszcze mi lości? Och, z pewnośc ią . że 1est m i łoś ć, i wielkal 

Ale do kogo? Mimo to nie chcę s i ę zbroić w żadne prawa i wszystko chcę 

zawdzięczać jedyn ie twej dobroci. 

Do widzenia, urocza przyjaciólko; nie zamknę listu w nadziei, że będę mógl 

dolączyć upragn i oną odpowiedź 

O drugiej po poludniu 

C iąg l e nic, śp i eszno mi, nie mam czasu dodać ani slowa ale tym razem, 

czy jeszcze odrzucisz najtkliwszy uścis k milośc i? 

Paryż, 2 7 listopada 1 7 • • 



Prezydentowa de Tourvel do pani de Rosemonde 

Rozdarla się zasłona. na której namalowane były złudzen ia mego serca. 

Przyświeca mi złowroga prawda i ukazuje jako nadzieję . jedynie pewną 

i bliską śmierć śmierć. klórej droga znaczy się między haribą a zgryzotą . 

Pójdę nią. Ukocham swoje męczarnie. jeśli zdołają skróci ć me istnienie 

Przesyłam ci list. który otrzymałam wczoraj nie dodaję zadnej uwagi. wszystko 

się w nim mieści. Nie czas na skargi. zostało tylko cierpienie Nie współ

czucia mi trzeba. ale siły 

Przyjm. pani. jedyne moje pożegnan i e 1 wysłuchaj ostatniej prośby abyś 

mnie zostawiła memu losowi. zapomniała o mnie i przesta ła rnn1e liczyć do 

żyjących. Jest granica w nieszczęściu . poza którą przyjażri nawet pomnaża 

mękę nie mogąc jej uleczyć. Skoro rana jest śmierte l na. pomoc staie się 

okrucierislwem Wszelkie uczucie jest mi obce poza uczuciem rozpaczy 

Pociąga mnie jedynie owa głęboka noc w której pragnę zagrzebać swą 

haribę. Będę płakała w niej za swoje winy. 1eśli potrafię jeszcze plakać 1 Bo 

od wczoraj nie wylałam ani jednej Izy. Mo1e zdeptane serce juz do nic\1 nie 

jest zdolne. 

Żegnam cię pani. Nie odpowiadaj mi. Na lym okrutnym li ście składam 

przysięgę 1z 1est to ostatn1 . 1aki w życiu odebrałam 
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Pierre Ciloderlos de Laclos Niebezpieczne związki 

przeklad Tadeusza Boya-Zelerisk1ego 

Bohaterowie i fabuła Niebezpiecznych związków Choderlos de Laclos staly się Wieczna Merteuil, 
archetypami europejskiej i światowej kultury. W drugiej polowie XX wieku fascy- wieczny Valmont. .. 
nowały głównie ludzi teatru i filmu. Po dwóch filmach Vadima z lat 50. nadeszla 
druga fala w latach 90. niemal równocześnie weszły na ekrany dwa filmy- Valmont 
Formana i Niebezpieczne związki Frearsa. Scenarzysta filmu Frearsa. Christopher 
Hampton, opracował równiez adaptację sceniczną (wcześniej Niebezpieczne 
związki bywały przenoszone na scenę , na ogól jednak byly to wersje dwuosobowe, 
zachowujące, na swój sposób. podslawowy koncept literacki Laclos: koncept 
„ powieści w listach"). 

Niezwykle ciekawym projektem teatralnym. nawiązującym do Niebezpiecznych 
związków. jest napisana w latach 80. sztuka awangardowego dramatopisarza 
niemieckiego Heinera MOiiera pt. Kwartet. Jej akcja toczy się w salonie przed 
Rewolucją Francuską i w bunkrze „po trzeciej wojnie światowej" , dwie glówne 
postaci, podniesione do rangi mitycznych „potworów". pozerają się i przenikają 
wzajemnie wchodząc zarówno w role swych partnerów jak role „ofiar" - pani de 
Tourvel i Cecylii. Echa owego ..transseksualizmu" znajdą się również w scenariuszu 
Agnieszki Wróblewskią 

Stworzony na motywach literackiego pierwowzoru i późniejszych tekstów scena
riusz spólki Wróblewska/Majchrzak wyróżnia się przede wszystkim próbą zbudowania 
współczesnego. nośnego 1. znacznie bardziej niż u Hamptona, zwięzlego dialogu. 
Próbą udaną . Calość zmierza w kierunku psychodramy, w której wyeksponowane 
są wątki .. metafizycznego nienasycenia" bohaterów, którzy w okrucieństwie i 
brutalności szuka1ą odpowiedzi na trawiącą ich pustkę, oraz podejmowane przez 
nich próby scalenia zdezintegrowanej, rozbilej tożsamości. To tu należy szukać 

odpowiedzi na przyjęte przez aulorów „samobójcze" rozwiązanie wątku Valmonta 
(u Laclos Valmont ginie w pojedynku z oszukanym Dancenym). który w ich adap
tacji wyrasta na głównego, skupiającego w ięce1 uwagi niż Merteuil. bohatera akcji. 
„Najlepszym sposobem na oswojenie się z myślą o śmierci 1est sko1arzenie jej z 
rozpustą' pisze de Sade. Valmont. którego dręczy nieznośna powtarzalność życia, 
wydaje się jego wiernym uczniem 

H. K. 
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