


KILKA UWAG OD TŁUMACZA SONGÓW "CABARETU" 

Songi i piosen'ki o musicalu "Cabaret" tłumaczyłem dość dawno temu, w końcu lat 
siedemdziesią hJ Pracę tę zaproponował mi tłumacz libretta, Kazimierz Piotrowski. 
Pracowaliśmy łlla nkretnego zleceniodawcy, Teatru Nowego w Łodzi, którym kierował 
wówczas Kazi ie Dejmek. I tenże Kazimierz Dejmek, niezbyt dobrze wówczas widziany 
przez władze p,ol~tycz i kulturalne, nie otrzymał dotacji dewizowej MKiS na granie 
"Cabaretu". Ta ięc ecz~ię odleżała przez wiele lat, bardzo szkoda. Potem czasy się 
zmieniły, dewizy/' zestały być · takim problemem, ale Dejmek przeszedłszy do Warszawy 
grać już "Cabaretu" nie chciał. interesował się tą pozycją, zresztą zgodnie z jej 
przeznaczeniem, teatr muzyczny i we Wrocław.iu odbyła się polska prapremiera. Obecnie 
"Cabaret" gra /Ci/fa teatrów w Polsce, a najnowsza inscenizacja to dzieło Jerzego Stuhra 
w Teatrze Muzycz m w Gffyni. 
Jerzy Stuhr, z którym znam się i przyjaźnię od lat wielu, poprosił mnie bym napisał parę 
słów jak przebiegała praca nad tłumaczeniem oraz o parę refleksji nad samym utworem. 
Czynię to z przyjemnością, a zacząć chcę od przemyślenia nieco ogólniejszej natury. 
Otóż nad teatralną recepcją mJµicalu "Cabaret" bardzo zaciążył film pod tym samym 
tytułem. ZaciążP negatywnie. Pragnę więc odkreślić, że błąd czynią ludzie porównujący te dwa zupełnie różne utwory. 
Jestem zwolen iktem e sji teatralnej z rozbudowanym wątkiem "miłości po południu" brutalnie zmiażdżonej przez 
rodzący się fi zyzm. Film, ze względu na swe środki wyrazu, ma jedną genialną scenę, która przejdzie na pewno do 
historii gatunku, czyli filmu muzycznego, jest to scena gdy młody hitlerowiec śpiewa piosenkę "Jutro należy do nas", 
podchwyconą przez m. A za chwilę, przebitka na czyjąś starą, pełną troski twarz. Ale w filmie jest też mnóstwo typowo 
amerykańskiej /Wmerćji, scen ustawionych ''pod" Mine//i, specjalnie dopisanych piosenek. To nie zarzut, broń Boże, to 
konstatacja, że film jest innym utworem i że, moim zdaniem, sztuka teatralna, musical niesie materiał o wiele bardziej 
uwarstwiony, bogatszy. Dlalego nie spierając się ze zwolennikami filmu, proszę by tych dwóch gatunków nie porównywać, 
uznając ie autonomię. 

Praca na tłumaczenie songów i piosenek była bardzo ciekawa i wymagała zrealizowania jednego, podstawowego 
założenia: żeby te teksty ~ istycznie spójne ze znakomitą, charakterystyczną muzyką. Bo muzyka do "Cabaretu" 
ze szlagierem tuloWJ!m na c ie e jest świetn m pastiszem późnych lat trzydziestych, jest nośna, sceniczna, wyraziście 
charakteryzując -J!.OStaci. edno ześnie jest momentami w tej muzyce coś odrażającego, wręcz ekshibicjonistycznego 
i jest to oczywiście lfekt całkowicie zamierzony. Zadaniem tłumacza było znalezienie języka jak najprostszego, oczywiście 
korespondującego z epo . Trzeb było wystrzegać się jak ognia współcześnie funkcjonujących powiedzonek i idiomów. 
Trzymałem się tej zasady i moze tylko słówko "szmal", którego nie było w latach trzydziestych zawędrowało do jednej 
z piosenek, ale chyba nic poza tym. 
Byłem w o l trudnej sy ;ji, że film był już znany i lansował tytułowy szlakwort w wersji "Życie jest kabaretem" 
(tłumaczeni boda1i.Macie"a Zembatego) z akcentem muzycznym na "cie", czyli z tzw. transakcentacją, trochę niezręczną. 
Ten problem w oim lumaczeniu usunęło przedwojenne słówko ''fest", a wówczas "Bo życie kabaretem jest" i cały dalszy 
ciąg męskich m' : "gest", "zabawy tej kres" itd ... Mógłbym się o tej "warsztatowej kuchni" rozpisać szerzej, ale myślę, 
że nie ma t wię zego sensu. Pi kreślam raz jeszcze: podstawowy wymóg to maksymalna prostota, klasyczne 
tekściarstwo o sta1ą tyleż z :wrów Tuwima i Hemara co i Andrzeja Własta. Tego ostatniego przywołuję tu nie bez 
kozery. Andrzej ast by ie estio owanym królem przedwojennej, tekściarskiej szmiry, ale przecież była to szmira 
mająca swój faso , {yl~ en styl odnajdują Państwo w scenkach z Kabaretu Kit-Kat, zwłaszcza w piosenkach 
konferansje a. 
O jednej j sz rawie chciał tu po 'edzieć. U nas nie ma szczególnej tradycji musicalowego aktorstwa, tego 
kunsztu pole a]ąc '8 na braku prob mow te hnicz h i tej specyficznej lekkości, na graniu, śpiewaniu i tańczeniu bez 
wysiłku, jakłJy n e hCenia. A w taki IW.orze jale "Cabaret" jest to szczególnie ważne. Im lżej i bardziej "cudownie 
szmirowato" WY. w 'Ki -Kat, tym groźniejszy będzie kontrast i owo mroczne przeczucie kataklizmu. 
Tu zrobię dygresję dam, Żi imat "Cabaretu" kojarzy mi się zawsze z wstrząsającym filmem Ingmara Bergmana 
pt. "Jajo węża". Myślę ni pad m B rgman zrobił ten film na dobrowolnym wygnaniu w Niemczech. I tam, i tu 
mamy prefigurację faszy u· t , i tu z his to cznej perspektywy widzimy tragiczny wymiar zdarzeń pozornie miałkich 
i oderwanych: ktoś komuś r<nłwasił nos na ulicy, zdemolowano żydowską owocarnię, ktoś się przeraził i zerwał zaręczyny. 
A z tego wszystkiego ma się J za hwilę wykluć potwór, który unicestwi miliony. Właśnie z tych piosenek i z "życio
wych", bana nych s enek. 
Więc tak jak e/cko s myślane, s iponowane, napisane i - mam nadzieję - przetłumaczone, tak i lekko trzeba je zagrać. 
Lekko i z wir erią. wtedy wy1r s za nich na chwilę prawdziwa, pełna grozy historia. I tu chcę powiedzieć, już 
na zakończeni t mam we ie zaufanie~ żyserskiego słuchu Jerzego Stuhra. W przypadku "Cabaretu" zwłaszcza. 
Otóż kiedy nie o się oficj nie, w nor lnym teatrze grać tego utworu Jur.ek, wykładający już wtedy w krakowskiej 
PWST, poprosił m e gzemplarz "Cabar "jako materiał do pracy ze studentami. Ta praca przerodziła się w dyplom 
muzyczny, studenci iii z Jurkiem · reżyserem właściwie całe przedstawienie. Na małej scence, we 
fragmentarycznych de h i kostiumacli, ając często postaci o wiele starsze od siebie. Widziałem to i było to 
świetne. Lekkie i dowcip I 'nie dlate o a chwilę wzruszające i tragiczne. To był naprawdę bardzo dobrze 
zaśpiewany i zagrany music l z kapiącej przepychem wystawy, ale za to inteligentny, z pazurem, ze 
świadomością, co znaczy przeka 
Jestem przekonany, że Jerzy Stuhr od tamtej pory - jak to się po naszemu mówi - "umie ten utwór", że wie jak grać 
"Cabaret" w polskim teatrze i w dzisiejszych czasach. 
! że artyści, i w ogóle cały Zespół Teatru Muzycznego w Gdyni pięknie zrymuje swój wysiłek twórczy z myślą Reżysera. 
Zyczę tego z całego serca. 
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Inge Bartsch 

Inge Bartsch, aktorka, po przewrocie zaginiona wśród 
tajemniczych okoliczności ... 

Oto słowo o Inge Bartsch, 
w całej prostocie, 
dla potomności. 

Ona była ruda, ale niezupełnie- pewien połysk na włosach 
grasował-

żyła z Finkiem. Fink był reżyser. Przez snobizm komunizował 
(są tacy też- na Mazowieckiej). 
A Inge? Inge miała w sobie jakiś smak niemiecki, 
ten akcent w słowie "Mond"- księżyc ... der Mond, im Monde ... 

A Fink był dureń i blondyn. 

Historia prosta: właśnie przyjechałem z Polski ... 
Berlin. .. Berliiin. .. deszcz ... 
Fryderyk z żelaza jak niestrawność serce mi gniótł ... 
Nuda- i nagle cud! 
Teatrzyk! Maleńkie serce w podziemiach! 
Idzie piosenka:autor:Kurt Tucholslcy. 

Widzę: Inge siedzi przy fortepianie, 
śpiewa i gra; ach, jakaż musi być śliczna, gdy wstanie! 
Wstała. Piersi miała małe, doskonałe 
i- wybaczcie mi państwo- brzuch 
tak się cudnie pod suknią rysował, 
że zacząłem bić brawo i wrzeszczeć:- Niech żyje brzuch! 
aż pewien Anglik mruknął:- He's gone mad.- On zwariował. 

Przeszło lato, jesień i zima, 
i jeszcze wiosna, i jeszcze jakieś lato, 
i znowu jesień w mgłach jak w dymach. 
(Jesieni jestem amator.) · 
Aż tu nagle pewnego dnia 
zamach stanu. Coup d'etat. 
Zamach stanu nb. miał w sobie coś z gwiazdy betlejemskiej, 
za którą ciągnęło 3 OOO OOO magików. 

I wszystko stało się jak na scenie: 
siedziałem z Ingą w Tiergartenie, 
a jesień w Berlinie, w Tiergartenie, 
to są, proszę państwa, takie struny ... 
Z drzew mgłą kurzyło, 
wiatr niski jak bas-
i nagle Inge:- Wiffen Sie waf! 
(Ona miała coś takiego w głosie czy w zębach.) 
Wissen Sie was? Życie 
mi się znudziło. 

-Hm„ . 
Spojrzałem na nią, papierosa ćmiąc
nie jestem Wyspiański, ale bądź co bądź 
to powiedzenie mnie wzruszyło. 
Za późno: Rewolwer nie był większy od róży: 
Pik! i Inge rozpoczęła podróże 
w Au-de/a, w metafizykę niemiecką. 
Jakiś grubas, co siedział przy piwie, 
nawet nie drgnął ani się z(iziwił, 
bo takie pik! to się mogło zabić najwyżej dziecko. 

A potem miała jeszcze dłuższą rzęsę; 

trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem. 

Bartsch Ingo! 
Szkoda! 
Twój talent to mogło być dużo szterlingów. 
Inge Bartsch! ! ! 

Wróciłem do hotelu. 
40 fajek w jedną noc- pokój aż sczerniał od dymu .. . 
Nie, to nie można tak: to jest zbyt proste: nuda, 
tu trzeba, że się tak wyrażę, 
przyszpilić jakieś komentarze-
że, czy ja wiem, że krwawa zbrodnia reżimu, 
że podejrzana o semityzm, 
że ... marchew ... w obozie„ . zgniłą,„. 
Będzie na 300 wierszy artykuł znakomity. 
(W Polsce zwany "kobyłą".) 

Powiedzmy, że to było na jesieni, 
dajmy na to trzy lata temu. 
No, i jeśli redaktor nie zmieni, 
pójdzie tak: 
"Nie wytrzymała w dusznych klamrach systemu 
Inge Bartsch, aktorka, po przewrocie zaginiona wśród 

tajemniczych okoliczności .. . " 

A na końcu może z Rilkego coś 
o miłości, 
o samotności, 
a tytuł prosty: Inge Bartsch. 

Szkoda. 
Ładna. 

Młoda. 

Plecy jak perski aksamit. 

I było w niej coś ... 
kobiece, 
nieuchwytne, 
dalekie, 
coś, co trzeba chwytać pazurami. 

(1934) 
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chaosu. Tendencja ta 
nymi kryzysami cywiliza ana-
chroniczny porz.ą_dek. 
Czy społeczeństwa podporz.ą_dkowują się rytmowi bio-

logicznemu, rozpiętemu między narodzinami a śmier
cią? Historycy jak Arnold Toynbee, jak żyjący w XIV 
wieku Berber, Ibn Khaldun i w XVIII wieku Włoch 
Giambattista Vico, stworzyli cykliczne teorie cywi
lizacji, które rozkwitają, dojrzewają, a potem chylą się 
ku upadkowi. Mogą wydać się one zbyt deterministy
czne. Jednak dekadencja jako pojęcie nie tylko wska
zuje na to, co w kulturze jest chorego, na upowszech
nienie się rozpaczy, która przychodzi wtedy, gdy 
społeczeństwo traci wiarę w swoją przyszłość, jego 
energia słabnie, zamieniając się w zbiorowe pragnienie 
śmierci. Dekadencja zawiera także element proroctwa, 
przepowiedni, przemawia do nas żelazną wolą historii 
i sugeruje boską karę za hołd składany Złu. 
Niezależnie od tych cyklicznych teorii spojrzenie na 
dzieje ludzkie jako proces nieustającej degradacji 
należy do najtrwalszych wątków mitologicznych 
w różnych częściach świata, włączając biblijny symbol 
wygnania i opis wieków w poemacie Hezjoda. We 
fragmencie prawego, "piekielnego" skrzydła tryptyku 
"Ogród rozkoszy" (ok. 1500r.) Hieronymusa Boscha 
drzewo życia jest spróchniałe i zdegenerowane, 
złowieszcze jajo świata zepsuło się i pękło, ocean 
zamarzł, a statek czasu utkwił roztaklowany w lodzie. 
Demon, którego członkami są te obumarłe elementy, 
to ucieleśnienie duchowej śmierci pośród piekielnej 
nocy rozświetlonej kosmicznym pożarem. Pozbawiony 
przyszłości może już tylko patrzeć wstecz na przeżyte 
życie i unicestwiać się w rozpamiętywaniu tego, 
co minęło jak on sam, będący jedynie żywym obrazem 
rozkładu ... 
Koniec Europy 
Odległe w czasie tendencje schyłkowe różni jednak od 
programowo eksponowanego - zarówno w życiu, jak 
i w sztuce - dekadentyzmu przełomu XIX i XX wieku 
stopień samoświadomości smakujących koniec społe
czeóstw. Skończyło się nie tylko stulecie - umarła 
pewna koncepcja człowieka i świata zawarta w kulturze 
europejskiej. 
Dekadentyzm jest zatrutą mądrością. Jest dialekty
cznym sprzężeniem nadmiaru i braku, przesytu i nie
doboru. Mieszaniną apatii i histerycznego podniecenia 
hedonisty, wewnętrznego paraliżu i tęsknoty za czy
nem, niemożności znalezienia rozkoszy, biorącej się 

z nadmiaru doznań, i ciągłego poszukiwania silniej
szych wrażeń. Stare wartości uległy dewaluacji, nowe -
będzie to dla modernizmu sztuka - są zbyt słabe, 
by pokonać sącz.ą_cy się zewsz.ą_d jad pesymizmu. 
Wyczerpał się romantyzm, przynajmniej to jego 
oblicze, w którym czaiły się fantomy obiecującej 
zbawienie świata rewolucji. Pozostawił jako przeklęte 
dziedzictwo piękno meduzy - spleen, smutek istnienia 
reanimującego usypiającą duszę pocałunkiem śmierci . 
Racjonalizm okazał się systemem dziurawym, choć 

sztywnym i redukującym. Skomplikowane procesy 
ekonomiczno - społeczne, przede wszystkim industria
lizacja, naruszyły dotychczasowe więzi społeczne, 

rodz.ą_c nowe konflikty i niepokoje wywołane brakiem 



tabilizacji. Coraz bardziej odhumanizowana 
nowocze machina gospodarczo - państwowa roz-
rasta się czach osaczonej jednostki w irracjonalną, 
wrogą po ~8. 
W wieku , im bliżej końca tym bardziej, wyczer
pują się o iwo ci tworzenia myśli niepodważalnej, 
spójnej, temow 'ętej. Religia i etyka 
przeżywają, głęboki kryzys,o iele bardziej radykalny 
od tego, j · przewidział Niet~he. W obliczu agonii 
dawnych ogów potrzeba nowych mitów i symboli
cznych rytuałów. Cz owiek schyłkowy w poszukiwaniu 
autorytetu przeniknął wszelkie eorie poznania, by 
stwierdzić jałowość swojej wiMzy. Im rozleglejszy 

horyzont poznania, tym dotkliwsze poczucie 
filozoficznej klęski. "Rozsądek staje 1ę bezsensem, 
dobry uczynek udręką - wszystko zdaje się istnieć na 
niby, z ',jątkiem pieniędzy". Obezwładniony przez 
własne cho bliwe stany psychiczne, wyobcowany ze 
świata rze zywi-stego, uwięziony przez rzeczy, ledwo 
dostrzegalny bezwolnie dryfuje w żywiole istnienia. Już 
nie potrafi br nić się przed atakującą anarchią i roz
paczą. Sztuka czerpie z niemocy, ontemplując 
fiustr ~ -i omarcia. W dziełach Dostojewskiego, 
Baude aire'a, Lautr.eamonta, dojrzewają i musują 

dwudziestowieczne obsesje, fol>ie, nerwice i histerie. 

Perwersyjni Eros 
Jednym z odkryć wybujałej e otycznie sztuki XIX
wiecznej jest anali wana przez Mario Praza w "Agonii 
romantyzmu" met ońou miłości, zaskakująca 

zmiana ról między kobietą i mężczymą. Sadyzm i roz
maite p rwersje seksualne to nie tylko podniecająca 
patologi , I prze "esienie do buduaru wczesno
kapitalisfyc ej 7.8Sad beZW7.ględnego wyzysku jednej 
jednostki r drugą. To ostateczna konsekwencja 
głoszonej "filo fii :da", I t.e okrutną dręczycielką, 
godną partnerką ma iza e Sade'a staje się kobieta -
modliszka. o oniec wiek popularne będą wszystkie 
cechy obecne w odytycznej pannie de Maupin 
stworzo ~ przez Gauti~ okrutnej egzotycznej 
Salamm o "'f!'I aginowanej przez Flaub czy _głu
chym na sze ki zik:lę ia afrykańskim bóstwie, Jelmne 
Duval, koc Baudela 'a. Również pojawiające się 
już w twórczo 1 prera a li w, głównie Rossettiego, 
zagadkowe posta ie obi po eatrycze, pół Sfin
ksy, z aniołów przeo ć się będą w s11łt y. Postaci 
kobiece na rysunkach eardsleya emanują perwersyj
ną, żarłoczną zmysłowością; wcielają demoniczne zło 
jako Salo , Jud ta, Helena, w przedziwnych 
gadzio-o ach. Jedń z ajjaskrawszych 
przykładó tego u przed kolf nienasyce-
niem jest o Wł danie nąpisane przez Mulle a w 1909 
roku, podcza 6 u w kl nice psychia cznej, "Alfa 
i Omega", w kt obieta o imieniu O ega kopuluje 
z wszelkimi zwier otomstwo zrodzo e z tych 
związków rozszarpuje końcu jej męża, Alfę. Opis 
szału, w jaki wpadł biedJi ęt.czyma osacmny przez 
dobiegający zewsząd wrzask dzieci Ome ·, stał się dla 
Muncha inspiracją do jego słynnego obrazu "Krzyk". 

W błazeńskim zwierciadle 
Wiek XX zaczął się na dobre w XIX stuleciu. Istnieje 
teza, że cała nasza epoka jest zmultiplikowanym -
i z pewnością parodystycznym - odbiciem rzeczy
wistości XIX-wiecznej i tam należy szukać źródeł 

kataklizmów współczesności, która uprawomocniła 

wszystko, by otrzeć się o nicość maskowaną pod 
efektowną etykietą postmodernizmu. Pozbawiona 
hierarchii duchowo - intelektualna Wieża Babel 
naszego czasu pogodziła pęd ku demokracji jako 
dziedzictwo poczętego przez francuskich komunardów 
dzieła przebudowy społecznej z pokusą totalitaryzmów 

poprzedzonych przez XIX-wieczny hegemonizm Prus 
czy carskiej Rosji. Stulecie humanizmu i liberalizmu 
jest także stuleciem karmiącego się ludzkimi fiustra
cjami totalizmu, który przybrał oblicze konieczności 
historycznej. Dionizos wydał bitwę Apollinowi, by raz 
jeszcze potwierdzić prawdę o bezb~onności ogrodu 
wobec barbarzyńcy „. 
Gorączka Berlina 
Przełom lat dwudziestych i trzydziestych w Niemczech, 
kiedy dojrzewał hitleryzm, to jedna z najdziwniejszych, 
najbardziej brzemiennych w konsekwencje epok 
w historii najnowszej. Do tego okresu sztuka powraca 
często i nieprzypadkowo. Jest coś fascynującego 

w metamorfozie najbardziej chyba liberalnego społe
czeństwa mieszczańskiego, jakim były Niemcy epoki 
weimarskiej, w totalitarne społeczeństwo brunatnych 

koszul. Jest coś tragicznego w przeistoczeniu się 

wyrafinowanej dekadencji o modernistycznym rodowo
dzie w prymitywną siłę. Jest coś bolesnego w zagładzie 
całego świata, formacji żywej, krwistej i skompli
kowanej, przywaleniu jej przez miażdżącą płytę 

z gładko polerowanego marmuru, w którym kochała się 
architektura Trzeciej Rzeszy. Wyraziste świadectwa 

literackie tej epoki pozostawił po sobie Bertolt Brecht. 
Zostawili je również inni, wśród nich tragiczny pisarz 
tamtego okresu, Kurt Tucholsky. Gałczyński w pię
knym wierszu poświęconym aktorce, Indze Bartsch, 
która zginęła niepokojąco śmiercią, zawarł swoje 
oczarowanie subtelnym klimatem kabaretowej 
berlińskiej dekadencji wabiącej mdlącym zapachem 
krwi. 
Z epoki, o której mówi musical "Cabaret" i jego 
literacki pierwowzór, powieść Christophera Isherwooda 
"Goodbye to Berlin" ("Pożegnanie z Berlinem") z 1939 
roku, wyrasta także kilka wybitnych dzieł filmowych. 
Pierwszym jest "Błękitny anioł" z Marleną Dietrich 
w roli kabaretowego dekadenckiego wampa, wulgarnej 
i demonicznej Lola-Loli, drugim - odległy o kilka 
dziesięcioleci "Zmierzch bogów" Viscontiego. W 1928 
roku w "Błękitnym aniele", opartym na powieści 
Henryka Manna "Profesor Unrat", Sternberg pokazy
wał złowieszcze zagrożenie, jakie dla tradycyjnej 
niemieckiej kultury mieszczańskiej, wychowanej 
w drylu cesarstwa, stanowiło rozkładowe działanie 

dekadencji, podmywającej ową hierarchiczną strukturę. 
Visconti przedstawiając losy oligarchicznej rodziny 
przemysłowców, zbliżonej w swoim wyglądzie do 
rodziny Kruppów, starał się pokazać, jak faszyzm 
złamał jedno i drugie - zarówno ową mieszczańską 
strukturę dostojeństwa, jak i całkiem niedostojny świa
tek dekadenckiej bohemy. Zagłębiając się w historio
zofię, zagubiono jednak delikatną materię obyczajową, 
którą ocieka "Cabaret", zarówno w wersji teatralnej, jak 
i w genialnym, choć odległym od naszego musicalu, 
filmie Boba Fosse'a, z historycznymi już kreacjami 
aktorskimi Lizy Minelli i Joela Greya. 

Bo życie kabaretem jest •.. 
Berlin przedhitlerowski był - po raz pierwszy i ostatni 
w swojej historii - stolicą na skalę światową właśnie 
kabaretu. Republika Weimarska, rozchwiana polity
cznie, była zarazem miejscem fermentu myśli. Tak 
jakby klęska cesarstwa rozluźniła skrępowane talenty. 
Cała ta eksplozja twórcza miała też swoje tło 

neurasteniczne, chorobliwe. Świadkowie opisują 
ówczesny Berlin jako miasto pełne niepokojących 

zboczeń i - jak pisał Peiper - "trawione przez opali
zującą gorączkę". Jesteśmy tu w świecie beztroskim 
i tragicznym, wulgarnym i romantycznym. Dekadencja 
berlińskiego kabaretu polegała na splocie radości 

i rezygnacji, wulgarności i rafinady, stępionego bólu 
i tanich pocieszeń, których wzruszającą tandetność 

wyczuwała epoka weimarska, a których kruchość 

poznały lata następne. 
"Cabaret" prowadzi w samo sedno tego klimatu, stylu 

zepsucia, zatrutego czaru z jego bladym, księżycowym, 
niezdrowym wdziękiem. Pokazuje scenę, na której 
każdego wieczoru odbywa się dla publiczności 

widowisko wesołe, a ogromnie przez to smutne, 
z tłustawymi girlsami, grubymi dowcipami, swawo
lnymi, ale gorzkimi piosenkami i genialnym w swej 
trywialności konferansjerem o prowienencji na poły 
sutenerskiej, na poły diabolicznej. Tenże, jako 
zakochany partner kobiety - orangutana wykona numer, 
który ma znaczenie aluzyjne. Zaczyna się właśnie 

prześladowanie Żydów, przeprowadza się pierwsze 
czystki obyczajowe, asceza i skromność stają się 

ubiorami ideologicznymi - flirt dziwacznego człeczyny, 
degenerata i mędrca jednocześnie, z małpą staje się 

aktem protestu, obroną wolności serca. Dekadencja 
kontra demagogicznie pojmowana "czystość". Dołącza 
do tego refleksja o absurdalności ludzkich poczynań, 
które niewiele różnią się od kabaretowej złudy, 

jałowych podrygów. 
Zatopiona w jaskrawym świetle kabaretowa scena jest 
parodią świata w stanie rozkładu, zdeformowanym 
obrazem społeczeństwa niemieckiego w chwili, kiedy 
wszystko co miało tam miejsce na arenie politycznej, 
traktowane bywało w kategoriach clownady. A może -
absurdalną wyspą, która usiłuje nie uuważać, że 

zalewają ją mętne wody rzeczywistości. Z nich wyłania 
się historia aryjska - żydowskiej miłości; miłości, która 
przyszła zbyt późno, by pokonać strach przed coraz 
bardziej brutalną i arogancką siłą. W nieco dalszym 



można wyraźną 

powrót uczucia, pasji, emocji - sfery do tej pory 
wypartej przez redukcjonizm racjonalizmu. Wracamy 
do pierwotnej formy życia zbiorowego, która - wedle 
'francuskiego socjologa, prof. Michela Maffesoliego -
pozostaje strukturą religijną. Chodzi tutaj o religijność 
rozumianą jako swoista postawa emocjonalna, która 
dzisiaj określa klimat naszej epoki. Jest ona rozpro
szona, rozwijają się rozmaite pomniejsze formy sacrum: 
muzyczne, sportowe, żywnościowe, konsumpcyjne. 
Postmodernizm, podobnie jak barok, we wszystkich 
swoich manifestacjach opiera się na wspólnie przeży
wanym uczuciu, organicznym związku wszystkich 
elementów pobudzających wyobraźnię i wprowadza
jących ludzi w stan wibracji. 
Prognozom socjologicznym wtóruje w tym względzie 
astrologiczna koncepcja rozwoju świata, wedle której 
ludzkość wchodzi obecnie w Erk Wodnika (Ruch New 
Age). Znak ten podległy platlecie Uran, kojarzonej 
z witalną energią, doprowadzić ma do rozkładu 

wszelkie statyczne struktury, zniwec.zyć centralizm 
państwowy i religijny zastąpiony przez małe, samo
rządne wspólnoty. Będzie sprzyjał wynalazczości i nie
konwencjonalnym poszukiwaniom nowych rozwiązań 
problemów cywilizacyjnych. New Age, lansując 

spirytualistyczną koncepcję człowieka, uznaje intui
cyjny wgląd w rzeczywistość i pragnie wykorzystać 
nasze paranormalne zdolności , siły ukryte w duszy 
ludzkiej. Opiera się na różnych, niejednokrotnie 
sprzecznych wzajemnie tradycjach duchowych i pra-
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ktykach, zepchniętych przez chrześcijaństwo na 
margines, jak gnoza, alchemia, kabała, Tarot, druidyzm, 
wróżbiarstwo, jasnowidztwo, nieortodoksyjna mistyka 
chrześcijanska, okultyzm i duchowość Wschodu. 
Negatywnym efektem oddziaływania Wodnika może 
być przesadna ekstrawagancja, fanatyzm, skłonność ·do 
bezproduktywnego nurzania się w iluzjach i fanta
zmatach. 
Przed katastrofą? 
Sprzeczność między istrueJącym racjonalnym porzą

dkiem politycznym a nowymi formami wrażliwości 

wprawia naszą planetę w stan wrzenia, zwiastując bunty 
generacyjne, religijne, nacjonalistyczne. Protesty 
społeczne mogą przybrać formę aktów zupełnie barba
rzyńskich: fanatyzmów lub rozmaitych integryzmów. 
Przykładem typowym jest tutaj eksplozja dawnego 
ZSRR, gdzie ludzie zabijają się w imię sentymentów 
narodowych i obrony terytorium. Podobnie jest 
w eks-Jugosławii . 

Społeczeństwa trawią potęgujące się lęki i fiustracje. 
Na tegorocznym Bierinale Sztuki w Wenecji Hans 
Haacke w ramach narodowej ekspozycji niemieckiej 
zaprezentował instalację bez niedomówień ilustrującą 
przerażenie własną ojczyzną - po wejściu do 
oznakowanego jednomarkową monetą pawilonu widz 
napotykał gigantyczne zdjęcie z wizyty Hitlera na 
biennale w 1934 roku, za którym rozpościera się .. . 

pusta sala z potrzaskaną marmurową posadzką. 

Złaknione autorytetu (wodza?) narody to szansa dla 
wszelakiej maści proroków zbawienia, szarlatanów, 
filozofów natury, polityków, którzy zręcznie 

wykorzystają dekadenckie nastroje do polowania na 
Złego - wykreowanego wroga. 
Swoją klasyczną książkę "Hitler. Studium tyranii" Alan 
Bulloch kończy słowami: si monumentum requms, 
circumspice - jeżeli szukasz pomnika (Hitlera), 
rozejrzyj się wkoło. 



LTI 
LINGUA TERTll IMPERll 
JĘZY-K._ F.ASZY-ZlVIU 

W wydanej w 1945 roku, na poły socjologicmej, na 
poły filozoficmej, rozprawie "L Tl" Victor Klemperer 
dokonuje analizy "języka Trzeciej Rzeszy" ("lingua 
tertii imperii") - wszystkich przemian leksykalnych, 
syntaktycznych, morfologicmych nawet, jakie pano
wanie narodowego socjalizmu wniosło do języka nie
mieckiego, i to zarówno na płaszczyźnie komunikacji 
zbiorowej, języka polityki, oficjalnych dokumentów 
i enuncjacji prasowych, jak i w zakresie mowy codzien
nej, którą ludzie posługują się dla omaczenia intymnej 
sfery swojej egzystencji. 
"Język nie tylko tworzy i myśli za mnie, ale steruje 
również moimi uczuciami, określa całą moją istotę, i to 
tym bardziej, im bardziej nieświadomie poddaję się 

jego impulsom. Cóż więc dzieje się wtedy, gdy język 
ukształtowany zostanie z trujących elementów ... ? Oto 
słowa działają wtedy jak małe dawki arsenu: przeły

kamy je, nie zauważając tego, dopiero potem zaczyna
my odczuwać ich oddziaływanie ... ". Opisany w "L TI" 
mechanizm, owo przywłaszczenie sobie człowieka 

przez język, miewolenie oparte na zdominowaniu 
indywidualnej woli przez anonimowy, zbiorowy 
produkt istniało, oczywiście, zawsze. Dopiero jednak 
hitleryzm to zniewolenie będące niegdyś po prostu 
formułą kompromisu, jaki człowiek zawiera ze świa
tem, zdołał przemienić w zniewolenie każące wątpić 
w takie kategorie, jak autonomia jednostki, wolność 
wyboru, moralność. 
Z perspektywy XIX-wiecmego, bazującego na zupełnie 
innych uniwersaliach, rozumienia natury ludzkiej język 
- traktowany jako rodzaj neutralnego medium -
wydawał się być wartością z samej swej istoty wrogą 
zakusom barbarzyństwa i irracjonalizmu, której podsta
wowym przemaczeniem winno być chronienie i prze
kazywanie prawdy. Późno, bo dopiero po roku 1945 
nowa generacja pisarzy wyciągnie wnioski z pomie
szania pojęć i maczeń; zadebiutuje pod hasłami 

"trzeźwości" i "rzeczowości", postulując model 
literatury wolnej od wielomaczności, zawężonej do 
kręgu spraw i domań sprawdzalnych empirycznie, 
a więc najtrudniej poddających się reinterpretacjom 
i zafałszowaniom dyktowanym przez logikę totalitar
nych ideologii. 



Estetyk "pokolenia 1945" wyprzedzają i w jakiejś 
mierze przygotowują diagnozy Klemperera, formuło

wane na gorąco w okresie "świetności" Trzeciej 
Rzeszy vJ swojej rozprawie opisuje on niepowstrzy
maną "dezercję" słów, przejmujących funkcje sprzeczne 
z pie otnym s im przeznaczeniem, tym samym 
tracącyc 11żyteczność 'd a tego, kto pragnąłby posłużyć 
się nimi dla wyrażenia myśli i emocji niezgodnych z ich 
oficjaln kładnią. Nie można ufać kulturze, jej 
mitom, pr enośniom, obrazom. Wszystkie, łącznie 

z tymi, ó e zrodziła myśl najszlachetniejsza, kryją 
w sobie swe rzeciwieństwo: określonych warunkach 
usprawiedli\Viac ogą zbrodnię. ak częste w praktyce 

narodowego jalizmu nawiąz.ania do tradycji mają 
zatem c pozorny - cała przeszłość staje się 

ów pozbawi yc swojego autono-
ac~a i bez res odporządkowanych 

· e "om. 

Klemperer opisuje system funkcjonowania L TI w jego 
codzienności, praktyce i potocznym obycz.aju. Intere
sują go szczególnie mechanizmy zacierania się granic 
między tym, co oficjalne, co stanowi odświętną niejako 
stronę faszystowskiego światopoglądu, a jego wielo
rakimi odgałęzieniami w sferze życia prywatnego, 
w miłości, w stosunkach sąsiedzkich, życiu rodzinnym 
i w pracy. Na jego ocz.ach walą się ostatnie obsz.ary 
intymności. System faszystowski włącza w obręb 

swojej ideologii całość egzystencji ludzkiej. Jego 
panowanie ma charakter totalny. 

Jeśli ktoś wystarczająco długo miast "bohaterski" 
i "cnotliwy" mówi ''fanatyczny", to w końcu uwierzyć 
musi, że fanatyk jest cnotliwym bohaterem i że bez 
fanatyzmu bohaterem w ogóle być nie sposób. 

Jaki typ myślenia jest "komunikowany" przez L TI? 
Skąd bierze się jego złowroga moc, jego zdolność 
wciągania milionów w obszar własnych treści? 

Skuteczność aparatu propagandy - szczególnie gdy 
chodzi o dość krótki okres - uzależniona jest w dużej 
mierze od zbiorowych predyspozycji społeczeństwa 

poddanego indoktrynacji. Nie wystarczy narzucić 

określony porządek, trzeba sprawić, aby porządek ten 
został przez nie dobrowolnie zaakceptowany. System, 

którego najgłębsza istota z.asadz.a się na odmówieniu 
poddanym prawa realizacji ich najbardziej elementar
nych pragnień, postępować musi tak, jakby pragnienia 
te były przezeń w sposób najbardziej efektywny 
spełniane. Dlatego rzeczywista niewola zwać się będzie 
wolnością, wróg przyjacielem i przyjaciel wrogiem. 
Dlatego zjawiska neutralne przybrane zostaną w zło
wrogą emocjonalną aurę. Dlatego rzeczywistość 

ujmowana będzie w postaci niewielu antytez, mających 
rzekomo posiadać zdolność waloryzowania wszystkich 
bez wyjątku sytuacji ludzkich. Ubóstwo stanowi 
podstawowy rys L TI. 

Nazizm zaszczepiony został tłumom za pośrednictwem 
pojedynczych słów, zwrotów, lconslrukcji syntakty
cznych, klóre narzucane im były w milionowych 
powtórzeniach i które przejmowano mechanicznie 
i nieświadomie. 

Wysiłek propagandystów Trzeciej Rzeszy zmierzał ku 
takiemu uproszczeniu i zubożeniu języka niemieckiego, 
aby był on zdolny wyrazić kilka zaledwie stanów 
emocjonalnych i duchowych, nie dopuszczając wykra
czającej poza nie refleksji. Idealnym wcieleniem LTI 
staje się w ten sposób stereotyp, skodyfikowana fraza, 
powracająca w niezliczonych sytuacjach i ujęciach, 

stopniowo przeradzając się w rodzaj biologicznego 
kodu, zaszczepionego w najgłębszych warstwach świa
domości. Nie służy ona ujawnianiu myśli, lecz jej 
ukryciu i stłumieniu, nie wymaga nawet rozumienia, 
lecz z.automatyzowanego działania. Dana rzecz jest 
nami, należy do nas, służy nam, albo też rzecz ta jest 
wrogiem, należy do niego, służy mu - oto fundamen
talna antyteza konstytuująca ducha L TI, ducha całego 
faszyzmu. W pierwszym przypadku rzecz daną należy 
bez zastrzeżeń zaakceptować, w tym drugim - należy 

nią zawładnąć lub zniszczyć. 

"Ślepo" należy do słów-filarów LTJ, oznacza ono 
idealny stan nazistowskiej umyslowości wobec wodza 
i każdorazowych podwodzów. Każdy winien być 
automatem w ręku przełożonego i wodza, a zarazem 
naciskać winien guziczki podległych mu au/ornatów. 

Bezruch wartości i pojęć wewnątrz systemu znajduje 
przeciwwagę w irracjonalnym ruchu skierowanym na 
zewnątrz. Dokonana przez Klemperera analiza prze
mian na płaszczyźnie językowej uzmysławia fakt, że 

społeczeństwo Trzeciej Rzeszy, stawiając sobie z.a cel 
produkcję "osobowości" dostosowanych do doraźnych 
potrzeb politycznych reżimu, odwrócić się musiało 

niechybnie od rzeczywistości, zrywając świadome z nią 
związki uciekało w świat kłamstwa i ułudy, w którym 
wmówienia i ideologiczne mistyfikacje zastąpiły 

myślenie i zmysł krytycyzmu. Świadomość tę za 

Casirerem określić można jako mityczną. "Wszystkie 
zjawiska zostają podzielone na to, co uświęcone i to, co 
nieuświęcone. Wszystkie zjawiska uzyskują klasy
fikację religijną. Nikt ani nic nie może się wyłamać 
z wszechwładnej władzy tego podziału." 
Czy w duchu L TI nie da się także rozpoznać niektórych 
nastawień myślowych i emocjonalnych obecnych 
w niemieckiej kulturze już od dawna? Rozprawa 
Klemperera przeradz.a się w kulturową polemikę 

z warstwami świadomości narodowej określonymi 

przezeń jako romantyczne w ich antycywilizacyjnym 
ukierunkowaniu, znajdującym wyraz w wynoszeniu 
uczucia nad rozum, chaosu nad formę, niejasnej 
tęsknoty z.a nieskończonością nad harmonię właściwą 
zamkniętym kształtom doczesnym. Norma uznana przez 
autorytarny ład faszystowski za obowiązującą mieści 
w sobie szeroką gamę skłonności i instynktów 
sadomasochistycznych; model istnienia, który ona 
implikuje, jest w najgłębszej swej istocie 
"antymieszczański", "romantyczny" właśnie, wciągając 
w krąg "wartości" akceptowanych przemoc i zbrodnię. 
"Romantyczność" faszyzmu polega więc na wykra
cz.aniu poza granice europejskiej tradycji kulturowej, na 
świętokradczym podważaniu etycznego sacrum. 
Decadence ... 
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