


„ ... opowiada! mi o jednym 

ob!ąkanym, który biega! po ulicach 

i zapamiętywal sobie każdą minę, 

każdy wyraz twarzy- na!ogowo! 

Potem chowa! się w jakiejś ciemnej 

bramie i szybko naśladowa! wszystkie 

te miny, jedną po drugiej, żeby się ich 

pozbyć, jak ktoś, kto rzyga po 

zjedzeniu czegoś nieświeżego." 

T. Dorst „Fernando Krapp ... " 
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Gra starych konwencji 
„Zbrodnia to niesłychana, Pani zabiła pana". Tak 

może zakończyć się akt małżeńskiej niewierności. 

Albo w innym wariancie . zdradzony mąż, czy też 

podejrzewający tylko zdradę, jak Otello, mści się 

na żonie . Możliwe jest również naigrawanie się 

z męża, któremu przyprawiono rogi, jak u Boccaccia 

lub Cervantesa, możliwe także zimne, rodem z Don 

Juana Moliera, nihilistyczne wręcz traktowanie 

kobiety przez kochanka niby przedmiot do 

zdobycia. Oto sytuacje, jakie stwarza klasyczny 

model trójkąta: mąż, żona, kochanek, banalna 

fabuła przywoływana wciąż nie tylko przez 

literaturę straganową czy seriale telewizyjne. 

Tankred Dorst proponuje w sztuce Fernando 

Krapp napisa.l do mnie ten list inne rozwiązanie 

intrygi. Mąż mianowicie nie przyjmuje do 

wiadomości zdrady żony - przeciwnie, traktuje jej 

wyznania jako przejaw rozstroju nerwowego, który 

możliwy jest do wyleczenia w szpitalu 

psychiatrycznym. Niewierna żona przystaje na taki 

sposób rozstrzygnięcia problemu i oznajmia, iż 

wcześniejsze opowieści o zdradzie to zwykłe 

majaczenie. A że czyni to w obecności byłego 

kochanka? 

Trudno uznać, że rozwiązanie proponowane 

przez Dorsta, jest bardziej od innych oryginalne. 

Że w podobny sposób puentując przebieg zdarzeń 

zmienia ich sens. Że przezwycięża skonwencjonali

zowany bieg fabuły. Ale też nie ma żadnych pod

staw by twierdzić, iż Dorst chce podobne cele 

w ogóle osiągnąć. Stereotypy właśnie zdają się go 



zajmować. I nie tylko dlatego, że pomysł do Fer

nando Kra.ppa ... został przez niego wzięty z opowia

dania Miguela de Unamuno. Bo i Unamuno nie jest 

wcale oryginalny, skoro opisana wyżej intryga 

należy już do popularniejszych tematów wędrow

nych prozy renesansowej. Stary ograny motyw„. 

Cóż da się przy jego pomocy powiedzieć jeszcze 

ciekawego? Może więc chodzi o zabawę? Zabawę 

w teatr? O uczestniczenie w spektaklu dla niego 

samego? Bo przecież intryga nie jest zdolna nas 

zaskoczyć, zajmujące będą jedynie wybory Dorsta 

z puli istniejących w dziedzictwie kulturowym kom

binacji ... Gramy więc w obszarze pewności. Czysta 

zabawa. 

Zapewne zabawa w teatr nie jest obca Dorstowi. 

Nie należy on do grona tych ortodoksyjnych 

dramaturgów, którzy _nie pozwalają zmienić 

podczas inscenizacji czegokolwiek w tekście 

własnej sztuki. Wie zatem na czym polega żywioł 

teatru: zamysł reżyserski, osobowości grających 

aktorów. Ale też jest wobec aktorów wymagający. 

Chce bowiem, aby ze stereotypowych postaci 

wydobyli jakości ludzkie. Podejmując raz jeszcze 

skonwencjonalizowaną intrygę, stara się, żeby 

intryga nie rządziła postaciami. A mogą to osiągnąć 

na scenie właśnie aktorzy. 

Zneutralizowanie konwencji fabularnej, dystans 

wobec niej osiąga Dorst poprzez wprowadzenie 

osobliwego efektu obcości. Jak u Bertolta Brechta 

postać sceniczna wychodzi z roli i opowiada, 

w charakterze narratora, przebieg zdarzeń. Widzo

wi pozostaje więc skupić uwagę na kreowanej przez 

aktora postaci. Czy chodzi więc o jej psychologic

zne pogłębienie? Chyba nie bardzo. Sama intryga 

wszak na to nie pozwala. Może więc przedmiotem 

refleksji ma być wartościowanie? Kto dobry w tym 

świecie, a kto zły? Kto pozostaje sobie wierny, kto 

z kolei siebie zdradza? No właśnie. 

I tutaj pojawia się zadanie dla aktora. Żadna 

z postaci sztuki Dorsta nie jest bowiem jedno

znacznie pozytywna czy negatywna. Każda budzi 

w pewnych sytuacjach sympatię, kiedy indziej 

wzbudza niechęć. I na tym polega zabawa w teatr, 

jaką proponuje Tankred Dorst. Bo owe sympatia 

i niechęć powstać mogą jedynie w grze między sceną 

i widownią. Aktorzy powinni podjąć się zadania, 

polegającego na ciągłym przybliżaniu i oddalaniu 

postaci scenicznych, które jest tożsame z akcep

tacją ich racji i, odpowiednio, zaprzeczaniu im. 

W jednym z wywiadów Dorst zauważył: „Każdy 

człowiek ma idealny obraz siebie takiego, jakim 

chciałby być, choć nigdy takim nie bywa". Takimi 

są także postacie sceniczne. Takimi jesteśmy też 

my sami. 

A czy można się jeszcze czegoś ze starych 

skonwencjonalizowanych fabuł nauczyć? Kiedyś 

Hans G. Gadamer napisał, że ucząc się języka, 

uczymy się świata, bo język gotowy już istniał przed 

nami. Podobnie powiedzieć można o konwencjach. 

Ucząc się konwencji, uczymy się społecznej 

rzeczywistości i „. samych siebie. Bo przecież 

konwencje nas także stwarzają . Nawet wtedy, gdy 

staramy się je porzucić. Konwencje idealizują bez 

wątpienia świat, ale my idealizujemy jeszcze 

bardziej samych siebie, gdy chcemy im zaprzeczyć. 

Ryszard K. Przybylski 



TANKRED DoRBT (ur. 1925), niemiecki dramat

opisarz i scenarzysta filmowy. Laureat nagrody 

Biichner-Preistrager (1990) . W 1994r„ 

w ankiecie krytyków teatralnych miesięcznika 

„Theater heute", został uznany za dramaturga 

roku. Z jego dorobku należy wymienić sztuki polity

czne: „Die grosse Schmahrede an der Stadtmauer" 

(1961), „Toiler" (1968), fresk historyczny „Goncourt, 

oder die Abschaffung des Todes" (1977), giganty

czne, obejmujące około stu scen dzieło „Merlin, oder 

Das wiiste Land" (1981). W Polsce wielki sukces 

odniosła jego sztuka „Ja, Feuerbach" z Tadeuszem 

Łomnickim w roli tytułowej. 

« ... Nie wiem dokladnie, ile sztuk napisalem, 

myślę, że trzydzieści, trzydzieści pię6, ale gdy je 

zaczynam przegląda6, zauważam, że mają podobną 

tematykę, podobne motywy. Jednym z motywów, 

który mnie zawsze interesowal, jest utopijne 

wyobrażenie siebie i stosunek do rzeczywistości. 

Każdy czlowiek ma idealny obraz siebie takiego, 

jakim chcialby by6, cho6 nigdy takim nie bywa. 

Ludzie mają także utopijne wyobrażenie o świecie, 

o stosunkach politycznych. I dla mnie dramat 

rozgrywa się pomiędzy tymi wyobrażeniami 

a rzeczywistością. 

A innym problemem jest sama rzeczywistoś6:jaka 

jest naprawdę i czy dobrze ją rozpoznajemy. Do 

tego kręgu tematycznego należy sztuka „Fernando 

Krapp hat mir diesen Brief geschrieben". To 

eksperyment. Nawiązuję tu do hiszpańskiego 

pisarza Miguela de Unamuno. Napisalem to, bo 

mnie ta tematyka interesowala .. . » 

PIOTR KRUSZCZYŃSKI - reżyseria 

Urodzony w 1967 roku w Poznaniu; ukończył 

architekturę (1991 w Poznaniu) i reżyserię (1996 

w Warszawie). 

Podczas pierwszych studiów grał i reżyserował 

w studenckim Teatrze Malczewskiego. Później 

asystował w Teatrze Nowym w Poznaniu 

K. Zanussiemu, D. Hamiltonowi i E. Korinowi. 

„Fernando Krapp ... " jest jego spektaklem 

dyplomowym. 

AGNIESZKA SZEFLER - scenografia 

Urodzona w 1971 roku w Poznaniu; ukończyła 

Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu (1996) -

dyplom w pracowni Architektury Wnętrz u prof. 

Eugeniusza Matejki. 

Ma za sobą wiele realizacji projektów wnętrz. 

Obecną pracą debiutuje jako realizatorka 

scenografii teatralnej. 

PAWEŁ DAMPC - muzyka 

Urodzony w 1971 roku w Elblągu; kompozytor, 

student Akademii Muzycznej w Poznaniu, 

stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. 

Realizował muzykę do spektakli: 

- „Świat jest jaki jest" - Teatr Obok 

w Poznaniu (1993) 

- „Pan Jowialski" - Teatr Polski 

w Poznaniu (1995) 

- „Kochankowie z Werony" - Teatr Obok 

w Poznaniu (1996). 

Komponował również między innymi dla 

J . Wasika, R. Rynkowskiego, H. Banaszak, 

A. Choroszy i J. Szafran. 
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