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Volker Hage 

PISANIE TO RODZAJ SENSU 
Nie, nadal nie cierpi wywiadów. Niczego, co miałoby.posmak inkwizycji. W najlepszym razie rozmowa o 

literaturze. Wkrótce ma się ukazać nowa książka. Botho Strauss mówi, że nie ma złudzeń, nikt nie będzie 
się o nią bił. Mało kogo tak „zdecydowanie odstawiono" jak jego. 

Czyżby przewrażliwienie? Opinie o powieści Der junge Mann (Młody człowiek) (1984) rzeczywiście były 
różne, jego poemat Diese Erinnerung an einen, der nur einen Tag zu Gast war(Wspomnienie kogoś, kto był 
gościem tylko przez jeden dzień) (1985) spotkał się na ogół z niechętnymi reakcjami, jego sztuki teatralne 
Park (1983) i Die Fremdenfiihrerin (Przewodniczka) (1986) nie zostały - w porównaniu z wcześniejszymi 
sukcesami teatralnymi - przyjęte z przesadnym zachwytem ani przez krytyków ani przez publiczność. 

Ciągle jednak są grywane, to tu, to tam; wcześniejsza sztuka, farsa Kalledeway (1981) stała się wręcz 
scenicznym szlagierem. I ciągle jeszcze liczący się krytycy rzucają się na jego teksty. Niejeden z jego 
kolegów po piórze byłby zachwycony, gdyby poświęcano mu choć drobną cząstkę tej uwagi. Później Strauss 
nadmienia, że niedawno pewna rozgłośnia telewizyjna chciała nakręcić jego filmowy portret (odmówił, bo 
nienawidzi telewizji). Dostał też wiele listów od czytelników na temat swego poematu („Czytali go inaczej 
niż krytycy"). 

Faktem jest, że przez całe lata go rozpieszczano. Dzięki sztukom z lat siedemdziesiątych - Die Hypo

chonder (Hipochondrycy), Bekannte Gesichter, gemischte Gefiihle (Znajome twarze, sprzeczne uczucia), 
Trilogie des Wiedersehens (Trylogia ponownych spotkań) i Gross und klein (Duże i małe) - stał się znanym 
dramatopisarzem. Sceny wyrywały go sobie. Tom opowiadań Die Widmung (Dedykacja), który ukazał się w 
1977 r., odniósł nadzwyczajny sukces. I u krytyków i u czytelników. A teraz? 

Przestronne mieszkanie w nowym budownictwie mogłoby równie dobrze stanowić scenografię którejś z 
inscenizacji (zachodnioberlińskiego) teatru Schaubiihne am Halleschen Ufer. Duże, jasne pomieszczenia, 

prawie bez mebli. Schaubiihne: tu wprawiał się w dramatopisarskim rzemiośle, tu święcił swe pierwsze 
triumfy. Po studiach (z niedokończoną pracą doktorską na temat „Thomas Mann a teatr"), a następnie 
trzech latach pracy jako recenzent teatralny i redaktor, Botho Strauss został w 1970 roku ściągnięty do 
Berlina: reorganizowano właśnie Schaubiihne. Jako kierownik literacki tej sceny dokonał między innymi 
przeróbki Letników Gorkiego i napisał. scenariusz do filmowej wersji tego utworu. 

Strauss, już od przeszło szesnastu lat w Berlinie, nie ma wielu stałych przyjaciół; jednym z nich jest 
Dieter Sturm, obecny kierownik literacki Schaubiihne, a także Peter Stein -ale tego drugiego przez dłuższy 
czas nie było w mieście. 
Cóż więc robić, gdy książka już ukończona? Inni pisarze udzielają się na spotkaniach autorskich lub piszą 

w wolnej chwili jakiś artykuł, recenzję czy okazjonalną pracę. „Ja nie potrafię. Bardzo żałuję" - mówi 
Strauss. Wie, że niechęć do publicznego odczytywania własnych utworów biorą mu za złe, poczytując za 
oznakę wywyższania się. Wszystko, tylko nie to. On sam uważa swoją powściągliwość raczej za „głębokie 
psychopatyczne powikłanie, za ułomność". A dlaczego nie napisze eseju, by wydobyć się z nastroju depresji 
po ukończeniu kolejnego utworu? Eseistyka za bardzo łączy się dlań z pracą literacką - odpowiada. 

* 

Przed siedmiu laty zaeksperymentował na sobie, gdy czuł się równie niepewny po ukazaniu się powieści 
Rumor (Zgiełk). Na dwa i pół miesiąca zadekował się gdzieś w Monachium jako pomocnik ogrodnika. Chciał 
robić coś całkiem innego, nie zajmować się wiecznie tylko pisaniem i czytaniem. Codziennie przez pół dnia 
rozwoził pelargonie i sadził je na balkonach pewnego domu starców. Jego koledzy byli od niego znacznie 
młodsi, klienci rozdrażnieni. „Zawsze dostawałem największy napiwek" - opowiada Strauss. Kiedyś nawet 
BILD-ZEITUNG deptała mu po piętach. „Wtedy jeszcze coś znaczyłem, po Dużym i małym." 

Pewne nawiązanie do tych doświadczeń można znaleźć w tomie opowiadań Paare, Passanten (Pary, 
przechodnie), który ukazał się w 1981 roku i który- obok Dedykacji -jest, jak dotychczas, jego najbard~iej 
znaną książką. Dla literackiej drogi Straussa mógłby mieć kiedyś podobne znaczenie co dla Maxa Frischa 
jego pierwszy dziennik. Wyraźniej niż we wcześniejszych utworach prozatorskich (literacka autorefleksja 
była w nich zawsze) Strauss kreśli to swoje credo pisarza. „Pisze się wyłącznie w służbie literatury. Pisze 
się biorąc pod uwagę wszystko to, co dotychczas zostało napisane". I cytuje Octavio Paza: „Literatura 
zaczyna się wtedy, gdy ktoś zadaje sobie pytanie: kto mówi we mnie, gdy ja mówię?" 

Tak, powtarza Strauss, pisze tylko po to, by „kontynuować to, co już zostało napisane". „lstp.ieje P~~a 
forma tego, co napisane, już skończona". Pierwiastek osobisty uważa za sprawę drugorzędną. Własc1we 
jeszcze nigdy nie napisał ani słowa autobiografii. 



Pisze codziennie. W ciągu dnia raczej nie ma czasu na czytanie. Wpoił mu to ojciec. Starszy od niego o 54 
lata miał ściśle zaplanowany rozkład dnia. Był doradcą w przemyśle farmaceutycznym, wydawał oprócz 
tego małe pisemko i pracował nad książką na temat zdrowego trybu życia. „Od kiedy pamiętam, całe dni 
spędzał przy biurku". 

Jako dziecko Botho Strauss czytał głównie komiksy: Tarzana i inne takie historyjki. Byłem dzieckiem 
kultury amerykańskiej". Ojciec czytał Thomasa Mann i chętnie go cytował. „Mówiło się u nas starannie, 
dobierając słowa. Nigdy nie słyszałem, by ktoś w domu wyrażał się niechlujnie. Ja jednak programowo 
wzbraniałem się przed tym i na długi czas upodobałem sobie wszelką tandetę. W formie komiksów 
wydawano przecież także klasyków. Romeo i Julię poznałem nie przez Shakespeare'a lecz najpierw przez 
komiksy właśnie". 

* 

Botho Strauss urodził się 2 grudnia 1944 roku w Naumburgu nad Soławą. Do szkoły chodził w Bad Ems. 
Studiował w Kolonii i Monachium: germanistykę, oprócz tego socjologię i historię teatru. „Bardzo krótko, z 
pięć semestrów, jak sądzę. Potem byłem czymś w rodzaju asystenta reżysera: jako piąty asystent u Augusta 
Everdinga w Recklinghausen". Wtedy poznał również Henninga Rischbietera, wydawcę miesięcznika 
THEATER HEUTE. Wcześniej już pisał recenzje - „do szuflady". Kiedy je pokazał, Rischbieter „tylko 
głośno się roześmiał". Wydrukowano mu następnie artykuł o Horvacie, a potem Botho Strauss pisał już 
recenzje regularnie - nie zawsze łatwe do zrozumienia. 

Nie żyje wspomnieniami, mówi Botho Strauss, czuje się bez ojczyzny. „Im się jest starszym, tym 
wyraźniej widzi się, jak ogromna jest ojczyzna pisania". Już w Paare, Passanten sformułował to podobnie: 
„Pisze się jednak i po to także, by stopniowo tworzyć sobie ojczyznę duchową, gdy nie ma się już 
naturalnej". Ale co to jest za ojczyzna? W każdym razie taka, która leży poza światem naszych przemi
jających upodobań i mody. 

Strauss szuka· miejsc rodzinnych w języku, w tradycji literackiej. Ale nie robi tego tak, jakby obojętne 
były :nu reakcje współczesnych. Raczej trudno mu wyobrazić sobie, że są czytelnicy, którzy przeczytali 
jednym tchem Paare, Passanten i którzy ciągle do tej książki wracają. „Naprawdę? To wzmacnia moją 
pewność siebie. A ta naprawdę nie jest zbyt duża". Czy jest w tym momencie ironiczny? „Nie, wcale nie. 

Gdy przeglądam gazetę, zawsze znajdę o sobie coś krytycznego". To niczym odruch Pawłowa: „Gdy tylko 
zobaczę gdzieś swoje nazwisko, odruchowo kurczę się w sobie". 

Negatywne oceny krytyków literackich dotykają go, ale wydaje się, że nie są w stanie zachwiać go na 
wybranej przezeń drodze. Czego on zresztą nie mówi wyraźnie, najwyżej między wierszami: obecni krytycy 
literaccy posługują się argumentami, które nie mogą go przekonać. Najlepszym przeciwnikiem własnych 
tekstów jest chyba ciągle jeszcze on sam. Strauss przemierza, samotny jak palec, kosmos literackiej 
przeszłości, poszukując sprzymierzeńców, wzorów, przodków. Może to być Achim von Arnim ale może to 
być także Francesco Colonna lub Cii.sarius von Heisterbach. „Pisanie to dla mnie także rodzaj seansu" -
mówi Strauss - podczas którego człowiek w najintymniejszy sposób spotyka się z głosami, z duchami. 

Żyje w świecie pisania i nie potrafi zrozumieć, dlaczego nie miałoby się dziś nawiązywać do Czterech 

kwartetów T.S. Eliota. Równocześnie Strauss czyta specjalistyczną literaturę z dziedziny przyrodoznaws
twa, próbuje zorientowę.ć się we współczesnych badaniach nad mózgiem i nad mikroelektroniką. Jego 
marzeniem jest połączenie elementów wszystkich tych dziedzin. Ma nadzieję na całkowlcie nową kon
wergencję postrzegania estetycznego i przyrodniczego. „Bodźcem dla mnie jest postawienie sobie pytani.a, 
co ma wspólnego Achim von Arnim z SDI". 

Liczy na mały krąg czytelników, których interesują podobne problemy. Tymczasem jednak stał się 
sceptyczny. Jest bowiem tak, że albo człowiek interesuje się literaturą albo teprią ewol~cji-a nie obu tymi 
dzhiedzinami; być może ktoś czyta prace Poppera i Ecclesa, ale wówczas nie zna już utworów Colonny z 
końca XV stulecia. ( ... ) 

* 

Gdy ukończył Paare, Passanten nastąpił w nim pewien przełom. Nie chce już pisać książek uważanych za 
społeczno-krytyczne. Fenomenologia jego otoczenia nie interesuje go już tak jak niegdyś; być może 
zabrakło mu właściwego spojrzenia i wyczerpał się materiał. To co ob~erwuje wokół siebie nie bulwersuje 
go już w dostatecznej mierze. Obraz tego społeczeństwa stał się monotonny: „Wszystko gładkie i zimne, 
niewarte uwagi". A satyrykiem nie chce się stać za żadną cenę-to byłaby postawa całkowicie niestosowna 
wobec dziejących się wokół nas spraw, które poruszają nas i które nam zagrażają. 
Sprawą kronikarza jest dokładne rejestrowanie tego, co się dzieje, rozwija, co stanowi zaczątek innych 

form myślenia. Widzi on, że ster przej~uje nowa inteligencja techniczna. Trzeba się tylko przyjrzeć, jak 
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najmłodsi obchodzą się z komputerem. To nie zabawa - a w każdym razie nie tylko - to radość z 
kombinowania. Według Straussa dojdzie do zupełnie nowych współzależ_ności. „Prowadzimy przecież 
dysputę całkiem oderwaną od rzeczywistości" - mówi mając na myśli intelektualistów, którzy najchętniej 
trwaliby przy tym, co jest im dobrze znane. „Boją się, że lokomotywa znowu ruszy". Nowa inteligencja nie 
ma żadnych skrupułów; trudno to wszystko na razie ocenić, ale nie wolno tego nie śledzić. 

Kronikarzem - poprawia się -właściwie nie jest; brak mu koniecznego dystansu, szerszej perspektywy. 
Uważałby się raczej za kogoś, kto prowadzi codzienne zapiski. „Nie ma pojęcia o przebiegu czasu, raczej o 
przebiegu dnia". Jednodniowy obserwator, a nie krytyk społeczny? 

Strauss oparł niegdyś swoją działalność pisarską na takiej właśnie krytyce i nie uważa, by należało to 
kontynuować. „Krytyczne" myślenie, którego trzyma się wielu współczesnych nie wystarcza już do pene
trowania teraźniejszości. Tr:leba kierować się intuicją, nawet mistyką - twierdzi - przy czym zdaje sobie 
sprawę, do jakich nieporozumień może prowadzić takie wyznanie. „Krytyk literacki pragnie literatury 
krytyczno-społecznej". 

Szczególnie gwałtownie zareagowała krytyka w ubiegłym roku na poemat Diese Erinnerung ... Dało się 

słyszeć ostre tony: to „język propagujący nową mistykę'', Strauss dąży do tego, by „umysł zastygł w 
cmentarnym spokoju", zamierza „na nowo pisać historię Niemiec". 

* 

Cmentarny spokój umysłu? To go zdumiewa. W ten sposób, jak sądzi, jego zamiary obraca się w ich 
przeciwieństwo. On stara się być elastyczny, wierzy, że skończy ze skotnieriiem krytycznie nastawionej 
inteligencji. Tylko tutaj; w Niemczech, to co pisze może zostać zrozumiane jako prowokacja. Mówi jednak 
również o swojej ukierunkowanej „zuchwałości". Wie, na jaki grunt intelektualny padają jego słowa. 

Jest już absolutnie przekonany, że wiele z tego, co wydaje się być „lewicowokrytyczne" jest w istocie 
niszczeniem intelektu innymi środkami. Ma tu na myśli przede wszystkim tych ludzi, którzy wygodnie 
urządzili się w środkach masowego przekazu, w swej urzędniczej egzystencji, i ciągle jeszcze manipulują 
tymi samymi frazesami. Czy zmienił swoje poglądy polityczne, a może jest rozczarowany? Czy nie obawia 
się, że zechcą go usytuować po prawej stronie? Nie, nie jest rozczarowany, uważa jednak, że nie da się iść 
naprzód posługując się starymi pojęciami. I, miejmy nadzieję, nie będzie się go łączyć z CDU i jej 
ideologami ( ... ) 

Strauss śledził nową dyskusję wokół przeszłości Niemiec i zbrodni nazistowskich. Nie ulega wątpli
wości: to my powinniśmy ponosić konsekwencje „katastrofy hitlerowskiej, odpokutować za winę, jaka się z 
nią wiąże". Nie można tego przemilczać czy pomijać. Jednakże trzeba się do tego intelektualnie przysto
sować, „w przeciwnym razie skostniejemy obarczeni tą spuścizną". 

Wyrastał - podobnie jak inni z jego pokolenia - w ogromnym cieniu. „Otworzyłem oczy jak człowiek, 
który odzyskuje przytomność i zobaczyłem krew. Nie dało się tego pojąć, więc ratowano się ucieczką na 
lewo". Mówi o „znamieniu", które naznaczyło człowieka tak bardzo, że wszystkie jego myśli obracają się 
wokół tego. „To znamię dotknęło nas, a nie tych, którzy byli jego sprawcami". To nie oskarżenie: to, że 
pokolenie odpowiedzialne za to co się stało, uratowało się w czasie odbudowy oznacza quasi-biologiczną 
konieczność przeżycia. Nie może mieć jednak miejsca coś takiego jak. łaska późnego urodzenia. „Akurat to 
nie! Znamię bowiem zostało wypalone. Ale nie spowoduje we mnie skostnienia". 

Botho Strauss mówi prędko, niemal porywczo. Kilkakrotnie za to przeprasza. Nie jest po prostu 
przyzwyczajony wypowiadać się ustnie. ( ... ) 

* 

O swej nowej książce Niemand anderes (Nikt inny) nie chciałby mówić. Ot, tom opowiadań, daleki 
krewny Paare, Passanten, a w nim znowu running comment, znowu obserwacje jednostki, par i wyizolo
wanych postaci. To wybór z ogromnej ilości notatek. Zaczął go pisać przed dwoma laty w Genewie. 

Nie wie jeszcze, co będzie potem. Sztuka teatralna? O tym chwilowo nie myśli. Z teatrem nie można 
poczynać sobie tak radykalnie jak z prozą. „Chętnie znowu bym czegoś spróbował, ale stałem się lękliwy". 
Jest trochę przesądny. Fakt, że prapremiera Parku - na skutek wypadku jakiemu uległ przy próbie jeden z 
aktorów - nie odbyła się, jak planowano, w berlińskiej Schaubiihne, zasiał w nim wątpliwości. 
Gnębi go problem, czy powinien - tak jak dotychczas - stale podkreślać w swoich tekstach własne 

pochodzenie literackie. Czy nie lęka się podejrzenia o naśladownictwo? O tym raczej nie myśli. Nie cytuje 
przecież lecz dokonuje transformacji. Ale czy w jego wieku nie powinno chodzić o to, by zrobić własny krok 
naprzód? Rozterki człowieka, który ukończył swą pracę i nie ma w planie następnej - i który zadaje sobie 
pytanie, jak opinia przyjmie to, co w przyszłości wyjdzie spod jego pióra. 

Przekład z DIE ZEIT 

Barbara Janowska-Michnowska 



Wojciech Bonisławski 

PUSTY TRAPEZ 
1. 
Słychać, jak w cyrkowych klatkach poruszają się zwierzęta. Z przodu na brzegu piaskownicy siedzi Helena w 

wyszywanym pajetkami kostiumie akrobatki. 

Akrobatka, błazen, arena, cyrk. 
W sztuce elementy te odegrały znaczącą rolę. Bo i rzeczywiście są bardzo przydatne, może nawet nieod
zowne, do snucia refleksji o proce!)ach jakim podlega kultura i jednostka ludzka w niej istniejąca. 
Urastały często do roli wielkich metafor. Tak jak w olśniewających wizjach cyrku-świata .Federico Felli
niego w La stradzie, Osiem i pół, Mieście kobiet. 

Świat, który powołał do istnienia zagubił je w swoim obecnym „szumie". 
Przestały istnieć w stanie czystym. 
Nawet śmiech, tak z cyrkiem związany, jest już tylko namiastką spontanicznej radości. 
Słychać tylko własny śmiech. 
Pokraczne miny osób siedzących tuż obok są nieme. Szum świata pochłonął cały dźwięk. Nie słychać już 
nawet siebie. 
Szum ... i cisza. 
Ożywa powszechny lęk przed wzajemnym wyduszeniem się. 
Nasze gesty walczą o przestrzeń. 
O światło jedności. Ale już nie ma jednego mocarza.Jest ich kilku na nieboskłonie mistyki, polityki, miłości. 
Rozmnożyli się. 

Dysponujemy dziś wszyscy sobowtórami. I, co najstraszniejsze, oni tak samo jak my są cieleśni. Są mięsem. 
Boli ich. 
Boli nas. Formy wchodzą w mięso. 
Gombrowicz miał jeszcze trochę luzu. Bawił się formą. Nie każdy gest powodował natychmiast katastrofę. 
Gest bywał jeszcze u niego zabawą w kulturę. 

I 

Ale ... perspektywą tych zabaw była śmierć, świadomego z nieświadomym, starego z młodym, walka o 

życie. 

w tym świecie zagrożonym lawiną form istnienia nie ma odpowiedzialności, są tylko formalności na które 

zgadzamy się lub nie. Każdy nasz ruch, rzucenie kamyka może spowodować finalną katastrofę. 
Powoduje ją, s,tąd powszechna wina i odpowiedzialność - jednostki za zbiorowość. Za świat. Przyrodę. 
Nadchodzi pytanie. Skoro te formy i te gesty są już aż tak groźne, czy nie lepiej je unieważnić? Obejść 

je. 
Nie czekać na to, że same zdegradują się, wyduszą przez zacieśnienie. Pomóc im w agonii. 
Raczej opuścić ten niebezpieczny kościół ludzkości, gdzie ciągle .trwają różne „Ceremonie", „Inicjacje", 
„Ofiary", „Akademie", „Lewitacje'', „Zmartwychwstania", a przenieść się do „Domu", na „Ulicę", do 

„Parku". 
A że nikt z nas nie może żyć własnym życiem i żyje tak, jak nakazują tysięczne nadrzędne i głęboko ukryte 

uwarunkowania, „struktury", tradycje - również ci współcześni, którzy tu występują, są poddanymi i ideo

logami magicznej władzy starej, niezgłębionej komedii. 

2. 
Widać rozhuśtany pusty trapez. 

Trapezy puste i trapezy-huśtawki zapełnione. Jak u Giandomenico Tiepolo w jego obrazie pt. 
Huśtawka, w losach wszechobecnego Pulcinelli krążącego w świecie rozpadu, schyłku Wenecji, o czym Jan 
Starobinski pisze w Les emblemes de la raison: Gdy Giandomenico utrwala rodzinne sceny weneckiego życia, 

zawsze dochodzi do sarkazmu i karykatury. 
Wszędzie wprowadza jakąś irrealność, jakąś fantastykę giętką i chorowitą. 

W porównaniu z nim Longhi zdaje .się nieśmiały. Tutaj akrobaci, których wirunozeria dosięga granic utraty 

równowagi, popisują się przed niekształtnymi widzami. 
Akrobaci Botho Straussa tracą równowagę. I upadają. Podnoszenie się będzie wkraczaniem 

jakby w Giandomenica Tiepolo jakąś irrealność, jakąś fantastykę giętką i chorowitą. 
Wyobraźmy sobie: porządne społeczeństwo, niemal w równej mierze zobojętniałe na rzeczy święte i na 

ponadczasową poezję (nieco też już zanużone) ulega nagle nie pot?dze mitu czy ideologii, ale geniuszowi 

wielkiego dzieła sztuki. Z tej perspektywy postaci oraz akcję niniejszej sztuki karmi, ożywia, wspiera i wprawia 

w ruch duch Szekspirowskiego «Snu nocy letniej» 



Sen nocy letniej w cieniu rozhuśtanego cyrkowego trapezu? 
Ależ tak! Chciałoby się p6wiedzieć, że to już przecież było, tradycja teatralna mieści w swoich przepaś
cistych wnętrzach najróżniejsze ekstrawagancje. Przypomnieć wystarczy Sen nocy letniej z 1969 r. wyre
żyserowany przez Petera Brooka ze scenografią S. Jakobs i muzyką F. Mendelssohn i R. Peaslee w Royal 
Shakespeare Company, w Londynie. To właśnie w tym spektaklu w jasnym pudełku sceny znakomicie 
spełnią swoją rolę scenograficzną, ale i dynamizującą grę aktorów, trapezy. Choćby w karkołomnej scenie 
aktu Il, w której Oberon i Puk wiszą trzymając się za ręce czy też w niemal malarskim obrazie - scenie 
również aktu II rozgrywanej pomiędzy Tytanią, Oberonem i Pukiem „w towarzystwie" na trapezach 
upozowanych Elfów. 

W dramacie Botho Straussa trapez będzie pusty. 
Oberon i Tytania dotykają stopami ziemi. I nie będzie.to· już rzecżywistość Szekspirowska-Puk i Oberon, 
skrapiali skronie śpiących w Ardeńskim Lesie kwietnym sokiem ( ... ). 

Akcja bowiem dzieje się. W parku miejskim. Z przodu po prawej stronie krzewy czarnego bzu, 

wysokości człowieka. Czerwone gałęzie są gołe jak w zimie. Między gałęziami utkwione najrozmaitsze śmiecie: 

papiery, puszki od piwa, pończocha, but, powiewająca taśma ze zniszczonej kasety magnetofonowej etc. 

Podczas gdy scena pozostaje jeszcze ciemna, światła renektora przesuwają się po zaroślach i śmieciach, które 
tworzą jak gdyby fryz. 

Park Botho Straussa nie jest Ardeńskim Lasem, Rajem, wyzwalającym od Struktur i głęboko 
ukrytych uwarunkowań. Od wpływu i magicznej władzy starej komedii. Na każdego czyha bowiem Tytania i 
Oberon rozchylający poły płaszcza i pokazujący się w ekshibicjonistycznym geście. To jakby beznadziejne 
poszukiwanie innej postawy niż naga kultura i sztuka. 
Tęsknota do codzienności, do Teatru Życia. 

3. 
Świat dramatu Botho Straussa jest światem milczących symboli. 

Są odległe, oddalone. Są jak przedmioty złożone w oszklonych gablotach muzeum. Widoczne ale nieprzy
datne. Jeżeli są „używane" to jest to swoista moda kierowania wyobraźnią opartą nie na wieloznaczności 
ale na jednowymiarowych obrazach mass - kultury. 

Na diabła twój talent i pracowitość, skoro nie zastanawiasz się nad głębszym sensem i celem. Precz 

z amuletami! Rzućcie je w błoto, dobrzy ludzie, najwyższy czas skończyć tą nieszczęsną modę. 

Królowa elfów zamieniona w zwierzę. Miała złagodnieć, poskromić instynkty, pokazać światu piękny rygor 

sztuki, a. zamiast tego mit ocieka krwią - nie bez twego udziału, mój 'artysto. 
Wyje teraz, zraniona, za swoim bykiem„. 

O nie. W efekcie miałem nadzieję ujrzeć ludzkie twarze, szlachetną rozkosz, a nie tarło ciał. 

W powodzi dramatycznych, obscenicznych i lirycznych obrazów widać męczeństwo dzisiejszej 
ludzkości. Lawina słów toczy się poprzez bohaterów, w którym do głosu dochozi groza i absurd życia- stany 
fłaszywej świadomości zbiorowej i stereotypowe myślenie, nacisk zewnętrznego świata rzeczy, obrazów i 
dźwięków na świat ludzkich myśli i ludzkich odczuć. 

Chwilami dramat przypomina utwór komponowany według praw rytmicznych właściwych muzyce nowo
czesnej i nawiązujący do pop-artowskich wizji plastycznych. Odsłania rzeczywistość nowoczesnego życia 
jako groźną i obcą człowiekowi. Jako swoisty odpowiednik poematów Allena Ginsberga ukazujących: 
„korytarzy peyotlową trwałość, zielonych drzew w podwrózu cmentarne świty, szczyty pijane od wina, miasta 

frontów sklepowych w szyldach herbaczanych neonowych świateł, mrugających przy regulowaniu ruchu na 

skrzyżowaniu ulic, słońce, księżyc i drżenia drzew w rozpętanej o zmierzchu zimie brooklyńskiej, jazgot 
blaszanek ( ... )" 

Egzystencja nie została nasycona znaczeniami, symbole przestały być słyszalne we wszecho
becnym szumie mass - kultury. 
Symbole milczą. 

4. 
Jedna ze sztuk Petera Handkego Przez wioski, będąca obsesyjnym powtarzaniem motywów 

powrotu do domu, powrotu jako świadomego wejścia w naturę, krajobr.az, w miejsce naznaczone tradycją, 
mających prowadzić do „powrotu", do dzieła stworzenia, do własnego ja, kończy się słowami: „Bogowie? 

Słowo to istnieje i nie da się go zastąpić żadnym innym. Pozostawcie spory o byt lub niebyt. . 

Tylko natura jest tym, co mogę wam obiecać. Nie możne ona oczywiście być ani azylem, ani wyjście~ z sytuacji, 

ale jest ona wzroem. Naturalnie, w określonych momentach powstaje całkiem spontanicznie modlitwa do 

bogów: wołanie do niebios jest formą. Chciejcie uczynić skok, bądźcie bogami przemian, idźcie ku niebu." 
O.bsesje Handkego są bliskie marzeniom postaci Parku Botho Straussa. 

Ich niebem byłoby przerwanie samotności ogarniającej każde drgnienie egzystencji. Poczucie obecności • 
mocnych dłoni na rozhuśtanym trape'zie. Wydobycie spod przygniatających pokładów codzienności, tego 
co niezwykłe. 

To wspólna cecha „młodej" dramaturgii francuskiej, zachodnioniemieckiej, austryjackiej. 



W lipcu 1975 r. na festiwalu w Awinionie odbył się pokaz przedstawienia Jean - Paula 
Wenzel'a pt. Daleko od Hagondange .. Hasła programowe Wenzel'a, brzmiały następująco: mówić o naszych 

czasach, analizować naszą rzeczywistość, rozpatrywać zachowania społeczne, nie patrzeć ponad głowami 

ludzi, a przede wszystkim to hasło-morał jakby wyjęte z Brechta, spod powierzchni codzienności odsłaniać 
niezwykłość. 

Jak powiada Lassale (reżyser Chałupniczej roboty F.X. Kroetza): Chodzi o stpniowe przechodzenie od 

wypowiedzi o zabarwieniu naturalistycznym do wypowiedzi o coraz większym stopniu abstrakcji, o próbę 

wyjścia poza teatr rozpoznania, teatr odbicia, teatr reprodukcji, w stronę teatru poznania. 

5. 
Ostatnie ruchy rozhuśtanego trapezu. Spadają z niego wszyscy. Zanim jednak dotkną twardej ziemi śnią 
swój „sen nocy letniej" pełen niemożliwych do spełnienia marzeń. 
Tak, wieczór był jasny. Jasny i bezchmurny. Jeden z tych odświętnych letnich wieczorów. 
Ludzie byli wytwo;·nie ubrani, po kolacji raz jeszcze wszyscy wyszli do parku za domem i w zmierzchającym 
świetle czekali aż nadejdzie pora spoczynku. 

Tak, pocałowałem ją pod osłoną tłumu. Jak w raju, mój synku, powiedziała. 

Tak; odrzekłem, jak w raju, mamo. 
~ . 

Kiedy jednak rozbiję się zdadzą sobie sprawę z jego nierealności. 
Oberon i Puk w spekta~u Petera Brooka mocno trzymają się za ręce i mają roześmiane 

twarze. 
Bohaterowie Parku Botho Straussa żyją w przesuwającym się cienili pustego trapezu. 

Wojciech Bonisławski 

Renata Dymna 

DELIRIUM EROTICUM 
Sen jest jawą 

Sprawy ludzkie nie zasługują zaiste na to, żeby przykładać do nich wielką wagę, nie mniej musimy do nich 
przykładać wagę i w tym właśnie tkwi cała bieda. 

Platon 

Ludzie nie mają pojęcz'"a o rozkoszy. Nie wyobrażają sobie nawet jak gwałtownie mieszkańcy innych planet 
umieją łączyć się ze sobą. Z naszych uciech przejęli tylko słabą, zubożoną wersję, zaś to, co gotowi są nazwać 
zmysłowym rozpasaniem, nam wydaje się żałosne i nieudolne, jak gdyby skąpiec posługiwał się darem, który 
rorzutnik jedynie potrafi zachować i pomnożyć. Ich zdolność odczuwania rozkoszy tyle ma wspólnego z naszą, 
co ta oto glista ze smokiem. Co gorsza, zdolność ta będzie zanikała dalej, aż wygaśnie do szczętu, jeśli nie damy 
jej nowego impulsu. 

Botho Strauss 

Może wcale nie kończy się strawa, którą wyjadamy z boskiego „talerza rozkoszy"? Czy jest więc prawdą, 
czy tylko kasandryczną wróżbą, deliryczny stan naszych instynktów? 

Jeszcze różnimy się cechami płciowymi i jesteśmy zdolni do wypełniania układów erotycznych, a kolisty 
bieg świata zdaje się nie mieć końca w biologicznej drodze. (Teza o upadłości natury byłaby dowodem na 
ustanie ceremonii płodności odradzającej ludzkość, najdotkliwszym przykładem „zmierzchu" gatunku). 
Droga ta przypomina swoją prawidłowością istotę mitu, o którym Tomasz Mann mówił, że jest wiecznym 
powracaniem. Mity nie umarły bowiem wraz z uczestnikami wojny trojańskiej. Są cyklicznym motywem 
sztuki. Ale czy urodzone z nich wizje wciąż mają siłę -oddziaływania, a rozpamiętywanie zastąpi przeży
wanie? To pytanie musiał sobie zadać Botho Strauss zanim do miejskiego parku wysłał Oberona i Tytanię. 
(Z szekspirowskiego „Snu nocy letniej" porwał króla elfów, któremu zły los dał postać garbatego karła o 
urodziwym obliczu, czytającego w ludzkich my~lach i jego czarowną żonę, nazywaną „akuszerką wróżek"). 
Misja, którą im powierza wpędziłaby w opały samego Erosa. Trzeba „porządne społeczeństwo, niemal 
równie zobojętniałe Il\l rzeczy święte i na ponadczasową poezję" nauczyć miłości i doznawania rozkoszy, 
pokazując przy tym światu „piękny rygor sztuki". Tworzenie „homo eroticusa" (człowieka zmysłowego) to 



proces na miarę przerabiania „zjadaczy chleba" w „aniołów" . Należy tchnąć nowe życie w skrępowane 
tradycyjną mentalnością, skostniałymi strukturami mieszczańskie społeczeństwo. „Gorący" akt seksualny 
mógłby być wyzwoleniem ożywczej energii, o której Roger Caillois mówi, że „może ona pobudzać wszelkie 
inne energie przejawiające się w naturze", napędzać siły kosmosu. Kres rozpętanemu żywiołowi (czy po 
nim zapanuje obiecany „ład"?) położy chwila, gdy-jak mówi Oberon - „wreszcie otworzą im się oczy, gdy 
ociężałe ludzkie zmysły, nasycone naszym obrazem obudzą się, gdy zdołamy rozdmuchać iskierkę pożą
dania ( ... ); wtedy swoboda będzie równa tej, jaką znamy z krainy wróżek i duchów ... ". Stwórców tego 
idyllicznego świata nie minie nagroda: będą świątynie i wierni uformowani „na ich wzór i podobieństwo" 
(cóż warte życie bogów „bez słodkiego odbicia?"), zminiaturyzowane, chodzące po ziemi, warianty por
tretów Oberona i Tytanii (doskonałe dzieło sztuki jest zawsze kopiowane). „Ludzcy bogowie" przeglądający 
się w „boskich ludziach''.. Związki obydwu stron ujawniają coś więcej niż formy symbolicznych wyobrażeń. 
Postawienie w bliskości sztuki kochania i tworzenia pozwala na wspólne dla nich diagnozy. Nie przypad
kowo Oberon powołuje na służbę Cypriana (odpowiednik szekspirowskiego Puka) - artystę, który za jego 
sprawą wykonuje maleńkie amulety: duszki płodności. Ale oto „duch natury zmieniony w masowy towar", 
a „szlachetna rozkosz zmieniona w tarło ciał" zaprzecza ideałowi i symbolicznie - jakby w imieniu praw 
wszelkiej Sztuki - zabija ars amandi. 

Czy jest to zwątpienie w moc sztuki czy niemoc przyjęcia jej przez tych, na których powinna magicznie 
oddziaływać? (Jedno z pierwszych pytań „Parku" brzmi: „Jak sprawy sztuki?" i zostaje skwitowane 
stwierdzeniem: „To w ogóle nie jest sztuka. Sami profani i tyle"). Nie ma na to chyba jasnej odpowi~dzi, 
choć Strauss próbuje jej udzielić aż nadto jednoznacznie. Niewątpliwie w przedstawionym świecie zgu
biono jakąś wartość, utracono pierwotną wrażliwość. Rzeczywistość bez poezji, snów, metafizyki i cudow
ności sprawiła, że sztuka została potraktowana jak wartość realna - towar, który sprzedaje się niczym 
amuludziki Cypriana (symbol micro-sztuki). Podlega więc prawom rynku: popytowi i podaży. Oto dlaczego 
nikt nie ulega jej potędze, w obrębie doświadczeń zamiast Sztuki są ... sztuczki cyrkowe. Wszystko dla 
wszystkich czyli zasada „2 x P" (pauperyzacji i populizacji) sprawia, że „ignoranci i satelici znaleźli nowy 
azyl". O zbrukanym raju pisał już Botho Strauss w „Trylogii ponownych spotkań": „Grubasy, mizantropy, 
kulasy wyobraźni, dozorcy parków i krytycy, wszystkim wam wolno teraz marzyć". 
Powróćmy do przestrzeni na jaką zostali zesłani Oberon i Tytania. Z „łąk obłoków" trafiają na pustynię 

miasta. Park to ledwie skrawek natury, skąpy i prześwitujący. Nie ma więc mowy o takim gąszczu jak 
choćby moreński las, który kiedyś przygarnął Tristana i Izoldę. Za to samo słowo określające zadrzewioną 
przestrzeń jest bardziej zaklęte. „Parka" kojarzy się z pierwotnym imieniem rzymskiej b_ogini narodzin, 
później dopiero nazwanej Mojrą i Sybillą. Jej rolę w losach ludzkich spełnia teraz metaforyczny park. Co 
prawda miejsce dla księżycowej wróżki i jej męża bardziej przypomina wysypisko śmieci, obszar becket-

towskiego „czekania" i „końcówki" niż pole miłosRych manewrów, ale jego dziwna aura ma swoją siłę. 
Niepokój tworzy też cała gama dźwięków: sygnały karetek pogotowia i syren policyjnych krzyżują się z 
wołaniem puszczy, które dochodzi z ogrodu zoologicznego. I mogłoby się nawet wydawać, że walka Natury i 
Cywilizacji nie została zakończona, a więc i ułuda „snu nocy letniej" jest możliwa. Z czasem to wrażenie 
mija, a w coraz bardziej zanieczyszczonym parku czai się niebezpieczeństwo. Nawet ci, którzy mieszk~ją po 
jego „słonecznej stro_nie" wieczorem zapuszczają kraty, by nie wdarł się złodziej: rośnie agresja i obawa 
przed „siedliskiem szaleńców i gwałcicieli" jakim staje się parkowy teren. Jego mieszkańcy są pogodzeni z 
ograni~znością i bylejakością przestrzeni. Ale jeśli nie ~namy prawdziwego piękna (czytaj także: sztuki) 
nazywamy tym imieniem to, co najdoskonalsze na skali naszych doświadczeń. „To jest raj mój synu" -mówi 
Tytania widząc za oknem park. „Tak, to raj mamo" przyjmuje kłamliwą prawdę jej życiowy uczeń. On zna 
tylko rzeczywistość zastaną, więc pars pro toto - kilka drzew imituje rajski ogród; jest Rajem. 

W świecie parku są też parki, które poznaje się z ogłoszeń biur matrymonialnych z wideo kasetami. 
Komputer zastępujący dobór naturalny, pornografia zamiast afrodyzjaków. Toteż metoda działania jaką 
obiera „boska para" - obnażanie ciał mające ukazać ich ponętne, zmysłowe piękno - zaistnieje tylko jako 
ekshibicjonizm. Ciało wyzwolone z ubrania nie zaskakuje już dzisiejszych widzów. Zastanówmy się więc 
nad nim nie jako efektem wizualnym, ale środkiem wyrazu. Ekspresja seksualności, która wybuchła w 
latach sześćdziesiątych była synonimem buntu przeciw społeczeństwu mającemu ją za tabu. Nagość to 
znak wolności, tęsknota za dawnym rytuałem przypominającym podstawowe funkcje biologiczne, natu
ralne formy życia społecznego. Wszystkim tym po trosze jest i w „Parku": próbą powrotu do dawnej · 
swobody, wołaniem o wspólnotę której towarzyszą prawdziwe emocje ,i zdolności twórcze, protestem 
przeciw mieszczańskim sposobom życia statecznego. 

Pozory stabilizacji społeczeństwa, między które trafiają Oberon i Tytania, kryją naprawdę poważne 
pęknięcia. Projekcja przyszłości ze snów, których źródłem jest rozpad więzi rodzinnych w życiu współ
czesnego człowieka, jest wizją świata bez związków pokrewieństwa: „Każdy gdzieś się rodzi i natychmiast 
ląduje w społeczeństwie. PraktycŻnie nie czujesz już rodziny. Tylko takie luźne kręgi przyjaci~lskie, 
koleżeńskie, wychowawcze, wspólnoty mieszkalne( ... )". Późniejsze zawarcie zwią~ku małżeńskiego może 
stać się transakcją handlową. Taki proceder fikcyjnych mariaży uprawia Helena, którą wyciąga z opresji 
Georg. Historia tej pary (odpowiadającej szekspirowskim kochankom Helenie i Demetriµszowi) i związku 
Heleny z Wolfem (to Hermia i Lizander) oraz wzajemnych relacji ich wszystkich fest osią zdarzeń „Parku". 
Bardziej zróżnicowane; wśród prototypów obojga płci (dwóch Adamów i dwie Ewy) są kobiety. Helena: 
oczywiście piękna, kusicielska i pożądana przez rywalizujących o nią kochanków. Wydaje się, że wszystko 
jest poddane jakiemuś wyższemu porządkowi, w którym jej imię to zaklęcie wywołujące dawny mit. Tak jest 



do pewnego momentu, czar mija gdy Helena, już jako żona Georga, objawia mieszczańskie sny: o dobro
bycie i stabilizacji. „Szalenie zależy mi na sukcesie - zaczyna swoje wyznanie - mam wprost głód sukcesu! 
Potrzeba mi mężczyzny, który jest górą, zawsze stać go na więcej( ... ). I dużo pieniędzy ... " Helma (czekająca, 
wierna, domowa) ujawnia za to mechanizmy wewnętrzne związków dwojga ludzi po wielu latach, kiedy od 
oczekiwań przechodzi się do podsumowań. Ludzie przestają być sobą, „przestają się orientować, czytać, 
podróżować". Między kobietami i mężczyznami jest w dramaturgii Botho Straussa jakaś próżnia, której nie 
da się pokonać ani wypełnić zrozumieniem, czułością. „Kobiety wołają mężczyzn/ jeden po drugim traci 
twarz/ mężczyźni wołają kobiety/ w samym środku pustyni" - pisze ten sam autor w sztuce „Duże i 
małe". 

Ta neurotyczna potrzeba miłości nie zostaje zaspokojona. Oberon i Tytania mimo rozpętania erotycz
nych fluidów nie ' pomagają w powikłaniach uczuciowych. Panuje zamęt w seksie i psychoterapii. A ci, 
którzy zostali zesłani aby doskonalić ludzi przeżywają proces upodabniania do swoich przyszłych wyznaw
ców. Najpierw są niewinne przymiarki kostiumowe zbliżające ich do epoki. Ale oto i księżycowa wróżka 
nosząca we włosach kwiaty ma w nich teraz zaplątany „szwedzki chleb, mleko w proszku, bajaderki, 
prażynki kartoflane". Królowa elfów dopuszcza się zresztą większej przewiny, zamieniona w zwierzę, jak 
żona Minosa, oddaje się upatrzonemu bykowi, by jak tamta urodzić swojego Minotaura. Miłosne zapasy 
bogów (przyjmujących postacie zwierząt) z ludźmi to nie tylko słabość charakteru, którą obdarzyli ich 
Grecy, tęsknota za ziemskim pięknem, ale i swoista dbałość o równowagę biologiczną świata wzmacnianą 
przez ród herosów. A jednak wyczyn Tytanii ma charakter przekroczenia zakazu, jest dowodem rozprzę
gającego szaleństwa, którego rozmiary sięgają już wszędzie. Przywodzi na myśl ostrzeżenie, że parzenie się 
różnych gatunków jest anomalią, a odmiany oparte na mutacjach są nietrwałe i ulegają regresji. Zakaz ten 
jest przestrzegany we wszystkich niemal kulturach na równi ze sprzeciwem wobec egzogamii. 

Budowanie paralel do znanych archetypów (mogą to być motywy mitologiczne i chrześcijańskie, aluzje 
do sytuacji bibilijnych czy czerpanie ze źródeł cytatów literackich) to wyraźna tęsknota za uczestniczeniem 
we wspólnocie. W „Parku" rytuał zostaje pokazany jako niemożliwy do spełnienia. Misja Oberona i Tytanii 
kończy się niepowodzeniem. Ostatnia scena - wieczór proszony u Tytanii - mogłaby być radosnym 
obrzędem zespolenia. Trafiamy na grzeczny salonowy podwieczorek, na którym zamiast karnawałowych 
tłumów czcicieli zastajemy zaledwie kilku gości. Nie udają się więc mieszczańskie bachanalia, których 
próbę urządził Botho Strauss. Zamiast ekstazy wspólnoty dającej rozkosz, jedność i zgodnie ze swoją mocą 
zwalniającej od lęków, fałszu, zahamowań, widzimy rozbitą rzeczywistość, która nie ulega nawet potędze 
scalającego mitu. „Przyjrzyjcie się ich ułudzie, Oj co za głupcy ci ludzie!" - zawołałby szekspirowski Puk. 
Cóż kiedy Oni to My, a sen może być jawą ... 

Renata Dymna 
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