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Przemoc i obco ,  
czyli Pierwszy krok w chmurach Marka H aski 
 

 

 

Je li si a naszego lekturowego przyzwyczajenia jest miar  sugestywno ci 

propozycji krytycznych i interpretacyjnych, które zros y si  z okre lonymi utworami lub 

grupami utworów, to niewiele chyba powsta o po II wojnie wiatowej ksi ek o 

literaturze silniej kszta tuj cych odbiorcze style my lenia i sposoby lektury ni  Zmiana 

warty Jana  B skiego1. Zawarty w niej opis tematów, obsesji, z udze  i zak amania, 

naiwno ci i konformizmu sta  si  znakiem rozpoznawczym pokolenia 

„Wspó czesno ci”, pisarzy i pisarek, którzy debiutowali w okresie Pa dziernika 1956 

roku. B ski zaproponowa  i zwi za  wspóln  nazw  grup  rozpoczynaj cych wtedy 

pisarskie kariery autorów, ale przede wszystkim pos  si  no nymi interpretacyjnie 

kategoriami pokolenia i mitu, dzi ki którym uda o mu si  zdemaskowa  z udzenia 

odr bno ci, nieszcz cia, mi ci, prostoty, jakie kry y si  w okrzykach debiutantów.  

I tak B ski nie tylko rozpozna  w ciwo ci m odej prozy, ale chc c nie chc c 

sprawi , e przez lata interpretacyjnym standardem w odniesieniu do m odej prozy 

sta a si  perspektywa ofiary: tak  w nie relacj  wobec zewn trznego wiata 

najcz ciej ustanawia bohater. Czytano tamte ksi ki, koncentruj c si  na jego 

niezawinionym cierpieniu i nieszcz ciu. Fabularny wyk adnik postawy ofiarniczej 

znakomicie wyra a formu a B skiego: „M ody Ch opiec i M oda Dziewczyna spotykaj  

                                                             
1 Kraków 1961.  
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ycie.”2 Najcz stszym skutkiem takiego spotkania jest oczywi cie rozczarowanie i 

utrata z udze  m odo ci, poniewa  „ ycie” burzy dzieci ce marzenia, u wiadamia 

niemo no  realizacji pragnie , zderza z okrucie stwem i zak amaniem doros ych.  

Poza wszystkim, przyzwyczajenie do takiego kierunku interpretacji wzi o si  

chyba równie  i st d, e zazwyczaj czytelnik wi ksz  sympati  i wspó czuciem darzy 

bohaterów cierpi cych, ofiary z ego losu lub niegodziwo ci innych. Empatia, jak  rodzi 

ich  los  nie  jest  ca kowicie  bezinteresowna:  w  kolejach  ycia  postaci,  w  ich  

nieszcz ciach atwiej si  rozpozna , bo przekonanie o niezawinionym nieszcz ciu, 

jakie nas spotka o albo spotka, nie jest obce wi kszo ci z nas.  

Pisarstwo H aski zajmuje w analizach B skiego miejsce nieledwie centralne. 

Jego ówczesne opowiadania maj  charakter, by tak rzec, archetypiczny: w zgodnej 

opinii wyra aj  pragnienia, dylematy, nadzieje, l ki i wyobra enia spo eczne 

Pa dziernika. Z udzenia obecne w opowiadaniach Pierwszego kroku w chmurach by y 

udzeniami powszechnymi, w bezradno ci postaci rozpoznawano wtedy w asn  

sytuacj , pisarska potrzeba buntu i zmiany sta a si  znakiem tamtych czasów. Nic wi c 

dziwnego, e w nie w nich znale  mo na najbardziej wyraziste formy obecno ci 

postawy ofiarniczej. Posta  czyst  przyjmuje ona w tytu owym opowiadaniu zbioru, w 

Pierwszym kroku w chmurach, a cytowane z B skiego zdanie o spotkaniu ycia brzmi 

jak zwi e streszczenie tego w nie utworu.  

Zazwyczaj bowiem interesuje nas los dwojga napadni tych m odych ludzi, oni 

 w centrum interpretacyjnej uwagi, im wspó czujemy i pomstujemy na niegodziwo  

wiata,  nie  mamy  bowiem  w tpliwo ci,  e  przygoda,  jaka  ich  spotka a,  by a  

niezas ona, jeste my pewni, e na dodatek b dzie mia a negatywne skutki: zniszczy 

ich m odzie czy zapa  i z udzenia, ufno  i szczero .  

Z jednej strony mamy do czynienia z dwojgiem m odych ludzi, którzy s  

uosobieniem niewinno ci: istniej  dla nas tylko w momencie wydarze , pozbawieni 

przesz ci, osadu innych zachowa  i baga u nie zawsze szlachetnych dzia . adna 

wiedza o ich przesz ych s owach i dzia aniach nie zak óca obrazu naturalnej czysto ci 

dwojga kochanków. Nawet to, co robi  na dzia kach nie psuje tego wyobra enia, 

                                                             
2 J. B ski, Mit odr bno ci. W: J. B ski, Odmarsz. Kraków 1978, s. 25. 
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przede wszystkim dlatego e metafora „pierwszego kroku w chmurach” uwznio la i 

oczyszcza seksualn  inicjacj .  

Natomiast prawie nigdy nie s ycha  pytania: kim s  ci, którzy przynosz  

nieszcz cie? Dlaczego „ ycie” ze zdania B skiego przybra o posta  Gienka, 

Maliszewskiego i He ka? Je li ycie, które w cytowanych s owach B skiego spotyka 

ody cz owiek, objawia si  zazwyczaj pod postaci  aktu przemocy – to warto zapyta  

o to, jaki charakter ma owa przemoc, z czego ona wyp ywa i jakie cele ma na wzgl dzie.  

Jednym s owem: warto by  mo e spojrze  na opowiadanie H aski jak na zapis 

nie tylko cierpienia, którego ród em jest zewn trzny wiat (tak si  objawia ówczesne 

rozumienie i recepcja egzystencjalizmu), ale przed wszystkim jak na histori  o 

przemocy – o tym, jak si  ona przejawia, a przede wszystkim, z czego ona wyp ywa.  

Pisz ca na temat przemocy Barbara Skarga podkre la, e nale y j  traktowa  

jako niebezpieczny skutek naturalnego dla cz owieka pragnienia si y, poprzez któr  

manifestowa aby  si  wolno .  Przemoc  (etymologicznie  wi zana  z  moc ,  si ,  

mo liwo ci , a wi c dzia aniami i odczuciami, w których przegl da si  wola) jest wi c 

narz dziem pokonywania zagro enia, tego, co „nieswojskie” i nieujarzmione: czy to 

dzie w asna s abo  i l k (i wtedy bywa si  kreatywn ), czy niezrozumiali Inni, nad 

którymi pozwala ustanowi  w adz  i podporz dkowa  ich sobie.  

Wychodzi wi c na to, e zasadniczym ród em przemocy bywa strach – p yn cy 

z kontaktu z inno ci , poniewa  w przemocy „Chodzi o negacj , negacj  innego bytu 

(…) Niekiedy wyra a si  ona w g bokiej dla ofiary pogardzie. I ta pogarda degraduje. 

Ofierze odbiera si  godno . Ofiara staje si  niczym.”3 – oraz pragnienie uwolnienia si  

od przymusów i konieczno ci, swoiste wyzwolenie z w asnej kondycji. Przemoc mia aby 

wi c dawa  poczucie bezpiecze stwa i ukojenie, karmi  dum  (pych ) i zaspokaja  

potrzeb  wolno ci. Pointa rozwa  Skargi przypomina o dwuznaczno ci przemocy: 

wpisana w ludzkie istnienie jest si  jednocze nie kreatywn , jak i niszcz , ale 

niezb dn . 

Wizerunek przemocy znajduj cy si  w pro ciutkim opowiadaniu H aski nie 

zawiera sk adników zaskakuj cych. Przemoc posiada kszta t znany i atwo 

                                                             
3 B. Skarga, Mi dzy „mog ” i „musz ”. W: Dramat przemocy w historycznej perspektywie. Pod redakcj  J. 
Chrobaczy skiego i W. Wrzesi skiego. Kraków 2004, s. 81. 
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rozpoznawalny. M czy ni wychodz  z zaro li, a potem jeden z nich najpierw obrzuca 

odych  ludzi  wyzwiskami,  które  maj  ich  deprecjonowa ,  a  potem  w  reakcji  na  

spodziewan  prób  obrony si ga po przemoc fizyczn : m ody ch opiec zostaje 

okaleczony i poni ony.  

Ka dy ze sk adników tego rytua u dominacji t umaczy si  jako narz dzie 

zdobywania i utwierdzania w adzy. Oto Heniek „z apa  ch opaka za w osy i trzasn  

twarz  w swoje kolano. Potem uderzy  go pi ci  w usta i rzuci  na ziemi .”4 Krwawi ce 

usta, wybite z by bywaj  interpretowane jako oznaka podda stwa, znak niemo liwo ci 

poch aniania czy po erania, rozumianych jako czynno ci ustanawiaj ce relacj  w adzy i 

podda stwa – tak przynajmniej przekonuje Elias Canetti, kiedy pisze o znaczeniu 

bów jako atrybutów w adzy („najbardziej rzucaj cym si  w oczy instrumentem si y, 

posiadanym przez cz owieka, a tak e wiele zwierz t, s  z by. (…) Z by s  uzbrojonymi 

stra nikami ust.”)5. Zakrwawione usta tworz  tak e bolesn  piecz  milczenia na ciele 

ofiary, odbieraj  jej ostatnie narz dzie walki: mow , mo liwo  u ywania wyzwisk lub 

nego protestowania. Ostatnie s owa, jakie wypowiedzia  ch opiec z opowiadania 

aski mia y charakter pro by; pó niej – zw aszcza po pobiciu – ch opiec milczy, 

dziewczyna jedynie troskliwie otar a mu usta z krwi.  

Powody ataku na dwoje m odych ludzi równie  s  typowe. Za Rene Girardem 

mo emy powiedzie , e o napa ci zadecydowa y cechy ofiarnicze kochanków: jaka  

omno , która zosta a na tle norm stanowi cych spo eczny standard zinterpretowana 

jako anomalia, drastyczne naruszenie regu , znak deprecjonuj cej odmienno ci6. T  

anomali  tworzy m odo  i naturalnie z ni  sprz one uroda („Le eli zm czeni mi ci  

i upa em, byli m odzi i adni oboje…”), niewinno  i szczero  („Nie my , eby si  ba a 

bólu. To przychodzi potem. ycie, inni ludzie, plotka. Ale ten pierwszy raz, to naprawd  

jak w chmurach. Zakochani niczego nie widz .”) W nie w ten sposób zostaje 

wskazana  i  nazwana  ró nica,  któr  –  by  tak  rzec  –  m odzi  ludzie  zgrzeszyli  i  dlatego  

                                                             
4 M. H asko, Pierwszy krok w chmurach. W: M. H asko, Opowiadania. Utwory wybrane. T. 1. Warszawa 
1986, s. 196-197. Dalsze cytaty z tego utworu za tym wydaniem.  
5 E. Canetti, Masa i w adza. Prze y: E. Borg, M. Przyby owska, wst p: L. Budrecki. Warszawa 1996, s. 
235, 237.  
6 R. Girard, Stereotypy prze ladowa . W: R. Girard, Kozio  ofiarny. Prze a M. Goszczy ska. ód  1987, 
s. 28-36. 
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musz  ponie  kar , aby wiatu przywróci  równowag . Owa ró nica ma charakter 

pozorny i paradoksalny. Kilkakrotnie bohaterowie opowiadania przyznaj , e równie  

oni kiedy  kochali, e tak e oni niegdy  stali si  ofiarami podobnej przemocy: „Ka dego 

z nas kiedy  spotka o co  takiego…”, „Moj  dziewczyn  te  tak kto  kiedy  nazwa …”.  

Wed ug Girarda prze ladowania kolektywne bior  si  de facto nie z ró nicy, lecz 

z przekonania o nieuchronno ci zaniku ró nic, z do wiadczania post puj cego 

upodobnienia. Autor cytuje zapisy pochodz ce z ró nych epok, w których powtarza si  

podobna retoryka kryzysu: „Ci, co wczoraj grzebali, s  grzebani dzisiaj…”7 Owo 

upodobnienie, które wydaje si  owocem zazdro ci czy zawi ci, dotyczy warto ci 

podlegaj cych nieuchronnej a bolesnej utracie. M odzi kochankowie dysponuj  jeszcze 

tym, czego tak bardzo brakuje do wiadczonym i starszym m czyznom. Z jednej strony 

gotowi jeste my ich pot pi  za ten akt zawi ci, bezinteresownej szkody, z drugiej 

jednak warto pami ta , e akt przemocy uchodzi zazwyczaj – i przez moment wydaje 

si  tak równie  bohaterom opowiadania – za narz dzie przywracania porz dku, 

za egnywania zagro enia, emisariuszami którego uczyniono naznaczon  mniejszo . 

Przygoda na dzia kach opowiedziana przez H ask  oka e si  wtedy histori  o edukacji, 

w wyniku której winowajca przyswoi sobie w ciwy sposób my lenia i post powania. 

Przedmiotem przedstawionej lekcji jest ycie, które zosta o w opowiadaniu 

skonfrontowane i przeciwstawione dwojgu m odych kochanków.  

Mo na wi c powiedzie , e wybuch przemocy zrodzi  si  z odmiennego 

rozumienia ycia przez kochanków i trójk  znudzonych m czyzn. Wiedza, jak  winni 

wynie  m odzi ludzie z lekcji przemocy, uzmys owi im w ciwe rozumienie owego 

ycia. W ciwe, czyli jakie?  

Trzeba cofn  si  do pocz tku utworu. Narracyjne wprowadzenie do przygody 

na dzia kach rozpoczyna si  od krytycznego opisu centrum miasta, z którego zmiany 

zachodz ce we wspó czesnym wiecie, cywilizacyjny rozwój, aura nowoczesno ci 

wyp dzi y pewien szczególny gatunek ludzi: „obiektywnych obserwatorów ycia”. 

Jedynym ich schronieniem pozosta y przedmie cia; tam obserwowanie ycia nadal 

stanowi jedn  z podstawowych form sp dzania czasu: „na przedmie ciu w ka  

                                                             
7 Ibidem, s. 23. 
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sobot , kiedy jest pogoda, ludzie wynosz  krzes a przed domy; odwracaj  je ty em i 

usiad szy okrakiem, obserwuj ycie.” Wierz  przy tym, e to, co widz  na co dzie , w 

swej szarzy nie i nudzie yciem nie jest. T skni  za niezwyk ci , zaskakuj cym 

trafem, zdumiewaj cym przypadkiem – zdarzeniem, które zaprzeczy ja owo ci i nudzie 

egzystencji, dzi ki czemu b dzie mog o sta  si  zacz tkiem opowie ci, natchnieniem 

wielopokoleniowej gaw dy albo chocia  krótkotrwa ej plotki. Tak w nie wygl da 

„prawdziwe ycie”: sk ada si  ze zdarze  zaskakuj cych, emocji skrajnych, nami tno ci 

trudnych do ogarni cia. Jako takie – przyznajmy – by oby nie do zniesienia, ale 

podobnie jak naiwny wielbiciel kina, obserwator tego nie wie.  

Takim obserwatorem jest równie  Gienek – pierwszy z trzech bohaterów 

opowiadania. Tak e w jego przypadku poczucie rozziewu mi dzy prawdziwym yciem, 

które jest gdzie  indziej, a namiastk ycia, yciem-na-niby, jakie jemu przypad o w 

udziale, rodzi uczucie goryczy o pod u egzystencjalnym: „nie zdarzy o si  nic 

ciekawego w dniu dzisiejszym, nikt nie z ama  r ki, nikt nikogo nie pobi  i pana Gienka 

ssa o uczucie pustki i nudy”.  

Tak czy inaczej, obserwator nie jest uczestnikiem ycia, a przynajmniej swojej 

egzystencji tak nie traktuje, stoi z boku, przygl da mu si  z poczuciem wy szo ci (bo 

czuje si  bezpieczny) lub oddzielenia (rodz cego samotno ). Oto wiat przep ywa i 

przemija  obok  niego,  on  za  stoi  na  brzegu.  Chce  widzie ycie,  ale  z  powodu  

fatalizmem podszytych obaw nie pragnie, by sta o si  ono jego udzia em. No, ale 

przecie  istnieje  –  zawo amy  zdumieni.  Urodzi  si ,  zdoby  albo  i  nie  jakie  

wykszta cenie, ma za sob  pewien zespó yciowych do wiadcze , o eni  si , sp odzi  

by  mo e dzieci, pracuje, zarabia, i tak dalej. Trudno by oby o nim powiedzie , e jest 

spo ecznie niedostosowany – wszak przedmiejskie rodowisko zapewnia mu poczucie 

to samo ci, zakorzenia go, dostarcza wyobra  i modeli ycia. Jednak stabilno  

kojarzy mu si  z nud , bezpiecze stwo z pustk , zakorzenienie z wi zieniem. 

Prawdziwe warto ci tkwi  wi c w zmianie, niezwyk ci, nieprzewidywalno ci; pi kno, 

uczciwo , prawda czy sukces istniej  wy cznie w tamtym yciu.  

Obserwator marzy wi c albo o takim niezwyk ym zdarzeniu, którego wiadkiem 

uda si  by  tylko jemu, bo zapewne chcia by by  Homerem przypadkowej epopei, albo 
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o uczestnictwie w niecodziennej przygodzie. W pierwszym wypadku jego si a b dzie 

pochodn  trwa ci pami ci i zdolno ci narracyjnych, w drugim natomiast – wyobra ni, 

pozwalaj cej nadawa  wydarzeniom okre lony bieg. Rzecz w nie w tym: z jednej 

strony obserwator do wiadcza poczucia obco ci i bierno ci, jakim nape nia go niech  

do w asnego losu i wiadomo  braku mo liwo ci jego zmiany, z drugiej za  strony 

uczestnictwo w yciu wyobra a sobie jedynie poprzez kontrol  i sterowanie, arbitralne 

narzucanie w asnej woli. Dlatego, kiedy wkracza w rzeczywisto  i próbuje aran owa  

 wed ug w asnego uznania, si ga po przemoc.  

Mówi c w skrócie: pustka egzystencji, t sknota za „zdarzeniem”, ch  

posmakowania innego, niedost pnego dla nich ycia, popycha „obserwatorów” z 

opowiadania H aski do dzia ania, wytr caj cego codzienno  z utartych kolein. 

Przebieg wydarze  u wiadamia im jednak, e niezwyk , któr  nieudolnie stwarzaj , 

jest pozorna, poniewa  pami  podpowiada im identyczne zdarzenia z w asnego ycia.  

Dlatego w zako czeniu opowiadania bohaterom zaczyna dokucza  poczucie 

daremnej ofiary, zb dnego czynu, niepotrzebnego dzia ania. Powracaj  do w asnego 

wiata,  na w asn  ulic ,  widz c,  e  nic  si  tam nie zmieni o,  a  ich niech  do w asnej  

egzystencji nie straci a na sile. Objawem tej goryczy staj  si  s owa pana Gienka: 

„Zawsze w niedziel  pada deszcz…”, wyra aj ce bezradno  cz owieka w starciu z 

rzeczywisto ci . Nie ma gorszej kary czy z liwo ci losu jak deszczowa niedziela – 

jedyny wolny od pracy dzie  dla cz owieka, który tylko wtedy mo e szuka  ucieczki od 

rutyny egzystencji. Padaj cy deszcz zmusi do pozostania w domu, nie pozwoli wyrwa  

si  na poszukiwania owego „prawdziwego” ycia, ograniczy szans  na to, aby zdarzy o 

si  co  niezwyk ego. Gorzkie powiedzenie o deszczu w niedziel , niczym przys owie 

„biednemu zawsze wiatr w oczy”, b dzie towarzyszy  równie  innym bohaterom 

utworów H aski, na przyk ad ojciec Agnieszki z powie ci Ósmy dzie  tygodnia w 

podobny sposób z orzeczy na swój los.  

Pozostaje do rozwa enia kwestia ostatnia: róde  poczucia ja owo ci egzystencji 

dr cz cej mieszka ców przedmie cia.  

Bierze si  ona,  my l  to nieodkrywcza,  z  poczucia obco ci  wiata,  w którym si  

yje. Niedostosowanie mo e mie  uzasadnienie psychologiczne, gdy rodzi si  z 
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wewn trznych predyspozycji i charakteru jednostki. Pocz tkiem obco ci bywa w takich 

sytuacjach odmienno , wi ksza ni  u innych wra liwo , przenikliwo  widzenia, 

szczególny talent. W wypadku bohaterów Pierwszego kroku w chmurach z tak  

sytuacj  nie mamy jednak do czynienia; wr cz przeciwnie, narrator do  

konsekwentnie przypomina o przeci tno ci i zwyczajno ci postaci.  

Obco  w opowiadaniu H aski stanowi atrybut zewn trznej rzeczywisto ci, 

niedostosowanie bohaterów, z  na otoczenie, ró ne sposoby zamykania si  w 

marzeniach (zazwyczaj tandetnych i konwencjonalnych) s  konsekwencj  poczucia 

egzystencji w obcym i niezrozumia ym wiecie. Wyprawa na dzia ki, aby podgl da  

odych kochanków to w istocie nic innego jak forma uciekania od rzeczywisto ci, 

osna próba znalezienia dla niej alternatywy. ród em rozziewu mi dzy 

rzeczywisto ci  a bohaterami, fundamentem granicy, która uniemo liwia im 

odnalezienie i akceptacj  w asnego miejsca oraz istniej cego porz dku, okazuj  si  

nieprzezroczysto , opresyjno  i hermetyczno  rzeczywisto ci.  

W chwilach wielkich zmian spo ecznych, kiedy nowe instytucje kszta tuj  nowe 

regu y zbiorowej koegzystencji, z jednej strony cz owieka poci ga retoryka przemiany, 

swoisty patos budowania nowego adu, z drugiej natomiast nieobca mu jest 

wiadomo  kryzysu, utraty stabilnych fundamentów egzystencji, do wiadczenie 

zagubienia  w  rzeczywisto ci,  której  nie  daje  si  obja ni  przy  pomocy  u ywanych  

wcze niej kategorii. Dlatego wiat zaczyna sprawia  wra enie niezrozumia ego, czyli 

nieprzezroczystego. W powojennej Polsce – ale o tym rzecz jasna opowiadanie H aski 

milczy  –  trudno  zrozumienia  rzeczywisto ci  spo ecznej  mog a  bra  si  równie  z  

rozbie no ci mi dzy oficjalnym obrazem wiata a potocznym do wiadczeniem, co 

cz sto przek ada o si  na uczucie absurdalno ci egzystencji.  

Abstrahuj c od faktu, e poczynione obserwacje dotycz  idei koz a ofiarnego, a 

wi c odnosz  si  do dzia  (tu: przemocy) o charakterze kolektywnym, zauwa my, e 

w swoim opisie Girard zwraca uwag  na fakt, i  maj  one zawsze jakie  pod e 

spo eczne i e dochodzi do nich w momencie kryzysu, kiedy „ulegaj  ca kowitemu 

zniszczeniu spo eczne struktury, przestaje obowi zywa  ‘zasada ró nic’, okre laj ca 



 
Przemoc i obco , czyli Pierwszy krok w chmurach Marka H aski 

spo eczny porz dek.”8 Znamionuj ce Gienka i jego kompanów poczucie obco ci w 

nieprzezroczystym wiecie mo e wi c stanowi  skutek „odró norodnienia”, które by o 

nieuchronn  i zak adan  w ciwo ci  nowego powojennego porz dku spo ecznego, 

budowanego w oparciu o marksizm szukaj cy sprawiedliwo ci i równo ci w 

uniformizacji i ujednoliceniu.  

Dlatego wszelkie próby zmiany istniej cego stanu rzeczy – przywrócenie 

dawnego porz dku, zaprowadzenie jasnych regu  spo ecznej gry – skazane s  na 

kl sk . Do wiadczenie yciowe nauczy o bohaterów – ten g ówny znak spo ecznej 

dojrza ci nios  na dzia ki – e nic nie da si  zmieni , a ci, którzy o tym nie wiedz , 

ponosz  zazwyczaj kl sk , a czasem i kar . Dlatego rzeczywisto  jest hermetyczna – 

niepodatna na wszelkie zmiany, odporna na próby ingerencji i przekszta cania, a nawet 

wyja nienia.  

W tym sensie rola „obiektywnego obserwatora ycia” wydaje si  najlepsza z 

mo liwych: pozwala bezpiecznie wycofa  si  poza obszar spo ecznej aktywno ci, 

zamaskowa  apati , z drugiej strony, t umi c niezgod  i promuj c bierno , wychodzi 

naprzeciw potrzebom stra ników nowego adu (pa stwa, systemu).  

I tak przemoc, któr  pos yli si  koledzy z przedmie , okazuje si  desperack  

prób  prze amania obco ci, jedyn  znan  i dost pn  form  uczestniczenia w 

„prawdziwym yciu” kogo , kto regu  zewn trznego wiata nie rozumie. Jako owoc 

rozczarowania i desperacji maskuje ich rozpacz. By  mo e zas uguj  przez to na 

wi ksze wspó czucie ni  niewinni, bo naiwni kochankowie.  
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