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Prawda spoczywa na dnie studni DenwkrytzAbdery 

PRAWDA w potocznym znaczeniu to zgodność wypowiedzi ze 
stanem faktycznym, jaki ta wypowiedź wyraża. Ale pojęcie to 
jest bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju poznania, po
znającego i tego, co poznawane. Jeżeli chodzi na przykład o po
znanie, w którym poznający zdobywa źródłową wiedzę o samym 
sobie, to prawda jest wtedy zwykłym ~ebie., 
a zatem wewnętrznym oświeceniem bytu dla samego siebie. 
Ponieważ to pierwotne (nie zobiektywizowane pojęciowo, ale 
towarzyszące każdemu aktowi poznania niezależnie od jego 
tematycznego przedmiotu) oświecenie dla samego siebie 
pociąga za sobą z konieczności, jako warunek swojej włas
nej możliwości, każde doświadczenie (początkowo i samo 
w sobie atematyczne) własnej transcendencji ducha, przeto 
owa jedna prawda, która zawierając się we wszystkich innych 
prawdach, nie jest jedną spośród wielu innych, ale jest jedną 
prawdą globalną, obejmuje także pewne odniesienie do Boga, 
pewną milczącą, atematyczną wiedzę o niezgłębionej tajem
nicy, w której wszystko ma swoją podstawę. Jeżeli człowiek 
nie stłumi w sobie tej jednej prawdy, nie znienawidzi jej, nie 
zamknie się przed nią, ale uzna ją zdając się na nią dobrowol
nie i z całą szczerością, to zobaczy w tej prawdzie dar udzie
lony mu na własność, będzie sam w prawdzie, która go obej
muje i czyni go prawdziwym, to znaczy oddaje go niepojętej 
prawdzie i w ten sposób uwalnia od samego siebie. W takim 
akcie bowiem człowiek w konkretnym porządku dobrowolnie 
akceptuje nie tylko swoją własną transcendencję, ale z uwagi 
na jej wywyższenie w związku z powszechną, nadprzyrodzo
ną wolą zbawczą Boga - także swoje własne ukierunkowanie 
na Boga życia wiecznego, który otwiera się w udzieleniu sa
mego siebie, czyli na prawdę absolutną (J 14,6), która jest prze
nikniętym absolutnie światłością i miłością samoposiadaniem 
nieskończonej pełni rzeczywistości oddającej się stworzeniu 
w widzeniu Boga. 
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Prawda spoczywa na dnie studni DemokrytzAbdery 

TANKRED DORST urodził się 19 grudnia 1925 roku w Sonnenberg w Turyn
gii, w bogatej rodzinie mieszczańskiej. Gdy miał jedenaście lat napisał swą 
pierwszą sztukę, o sprowadzeniu kartofli do Prus, kończącą się okrzykiem 
„Chwała Fryderykowi Wielkiemu". W 1942 roku został spadochroniarzem, żoł
nierzem Wehrmahtu, dostał się do niewoli amerykańskiej i brytyjskiej, a wresz
cie do rosyjskiego obozu, pracował jako drwal. Po wojnie zdał maturę i napi
sał drugi młodzieńczy utwór Der Deserteur. W początku lat pięćdziesiątych 
osiadł w Monachium i tam mieszka do dziś. Podczas studiów germanistycz
nych zaczął pisać groteskowe miniatury dla teatrów lalkowych i sam taki te
atr uprawiał. Jego pierwsza, dorosła, sztuka Gesellschaft im Spatherbst trafi
ła na zawodową scenę w 1960 roku. Większy rozgłos przyniosła mu, w roku 
następnym, premiera Die Grosse Schmahrede an der Stadtmauer. 
Zajmował się wówczas przeróżnymi dziedzinami sztuki: tworzył libretta bale
towe i operowe, tłumaczył, sprzedawał radiu słuchowiska, wykładał na mona
chijskim uniwersytecie i ciągle pisał dla teatru. Ale jego sztuki nie znajdowa
ły uznania, pełno w nich było zapożyczeń i jawnego naśladownictwa: Girau
doux w Gessel/schaft„„ Ionesco w Zakręcie (1960), Anouilha w Freiheit tur 
Clemens (1960), Brechta w Die Grosse„„ Hacksa w Die Mohrin (1964), Durren
matta i Frisha w Wittek geht um (1967). Sporo wrzawy wywołały niemieckie 
premiery sztuki Tol/er z 1968 roku, rewiowej niemal opowieści o dwudziestu 
dniach monachijskiej republiki rad z 1919 roku, klęsce tej utopii i jej przywód
cy, literata Ernsta Tollera. W 1972 roku odbyła się premiera scenicznej1 wer
sji głośnej powieści Hansa· Fallady I co dalej, szary cztowieku? opracowanej 
przez Dorsta i słynnego reżysera Petera Zacieka, wielokrotnie inscenizujące
go jego utwory. Dorst miał zresztą szczęście do reżyserów, bowiem to wła
śnie oni często ratowali jego sztuki przed totalną klapą: luźno powiązanym 
scenom, malowanym jaskrawymi, jarmarczna-plakatowymi środkami, nada
jąc w miarę jednolity styl i porządek. 
W latach 1973-85 powstała (w niechronologicznej kolejności) trylogia Heimat 
o wojennych i powojennych doświadczeniach Niemców: Hainrich oder Die 
Schmerzen der Phantasie (1985), Die Villa (1980) i Aut dem Chimborazo 
(1973), wszystkie one jednak spotkały się z dosyć kontrowersyjnym przyję
ciem, i to zarówno pod względem politycznym jak i dramaturgicznym. Dorst 
bowiem ze swojej bezstylowości i ideologicznej dziewiczości pragnął uczynić 
cnotę. Dosyć to trudne, gdy swoimi bohaterami czyni się takie postaci jak 
d'Annunzio (Der Verbotene Garten - 1983) czy Knut Hamsun (Mamut-1972). 
Podobnie niejednoznacznie, a nawet chłodno, przyjęto większość jego sztuk 
pisanych w ostatnich latach: Merlin oder Das wi..iste Land (1981), Parsival 
(1987). Korbes (1988), Kar/os (1990), Lola (1993), Pan Pawel (1993), Nach 
Jerusalem (1994) i Schattenlinie i1995). Dorst czerpiąc wątki i postaci z Opo
wieści Okrąg/ego Stolu, bajki braci Grimm, powieści Henryka Manna Profe
sor U n rat ( Blękitny Anio~ czy też z własnej twórczości nie zawsze potrafił prze
konywająco wyeksplikować, po co w ogóle próbowal mierzyć się z utrwalony
mi interpretacjami. Młodzi reżyserzy onieśmieleni pozycją i wiekiem autora me 
przyszli mu z pomocą, obawiając się trzeźwiejszego i bardziej radykalnego 
traktowania jego partytur. 

„ 

• W ostatnim dziesięcioleciu właściwie tylko Ja, Feuerbach (1986), trochę na 
wyrost porównywany przez niektórych z dziełami Becketta i B.emharda, I Fer
nando Krapp napisal do mnie ten list (1992), czerpiący wątki 1 postaci z no
weli Miguela de Unamuno Nada menos que todo un hombre z 1921 roku, spo
tkały się z przychylniejszym przyjęciem. W przypadku Feuerbach.a decydo
wał o tym kunszt wykonawcy roli tytułowej: w monachijskiej prapremierze Han
sa Schulze, w warszawskiej Tadeusza Łomnickiego. Odbywające się ostat
nio corocznie premiery nowych sztuk Tankreda Dorsta w ważniejszych te
atrach niemieckiego obszaru językowego zbierają często dr•uzgocące recen
zje i na tym właściwie kończy się ich sceniczny żywot. Niektórym tylko udaje 
się zagościć na scenach innych miast europejskich. 
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Prawda spoczywa na dnie studni Demokryt z Abdery 

Co to jest prawda? Istnieją dwa rodzaje prawdy: logiczna 
albo obiektywna, której przeciwieństwem jest błąd , oraz mo
ralna lub subiektywna, której się przeciwstawia kłamstwo . 
Błąd jest dziecięciem kłamstwa . 
Prawda moralna, będąca drogą dochodzenia do drugiej 
prawdy, także o charakterze moralnym, uczy nas uprawia
nia nauki, będącej nade wszystko i przede wszystkim szko
łą pokory i szczerości . Istotnie, nauka uczy poddawać nasz 
rozum prawdzie, poznawać i sądzić rzeczy takimi , jakimi 
są, to znaczy jakimi chcą być, a nie jakimi my chcielibyśmy, 
aby były. 
Otóż podobnie jak istnieje prawda logiczna, której przeci
wieństwem jest błąd , oraz prawda moralna, której przeciw
stawia się kłamstwo, istnieje również prawda estetyczna al
bo prawdopodobieństwo , której przeciwstawia się nonsens, 
i prawda religijna, prawda nadziei, której przeciwstawia się 
niepokój absolutnej beznadziejności . 

Miguel de Unamuno 

„ 

• 

Fernando 

Fernando Krapp 
JANUSZ GAJOS 

Krapp - Mnie moja żona nie zdradzi. 
Moja pierwsza żona tego nie 
potrafifa i ty też nie! I żadna! 
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Prawda spoczywa na dnie studni 
Demokryt z Abdery 

W odpowiedzi na twoje pytanie chcę jedynie wysnuć wnio
sek, że choć domysł mój opierał się na przesłankach naj
bardziej prawdopodobnych, to jednak może się zdarzyć, 
że okaże się on zawodny, gdyż - powtórzę to raz jeszcze 
- widzimy, iż wiele 'wniosków wysnuwanych z najpopraw
niejszych rozważań nie wytrzymuje próby zetknięcia się 
z rzeczywistością 

Giacomo Leopardi 

Julia 
KATARZYNA SKRZYNECKA 

Julia - Dobrze zrozumiafeś, 
on jest moim kochankiem! 
Robię to z nim, rozumiesz?! 
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Prawda spoczywa na dnie studni Demokryt z Abdery 

Prawda jest morzem trawy schylającej się pod naporem wia
tru; odczuwa się ją jak ruch, czerpie się ją jak oddech. 
Twardą skałą jest tylko dla tych, którzy jej nie czują i którym 
nie jest potrzebna jak powietrze, niech więc sobie na niej 
rozbiją głowę do krwi. 

Elias Canetti 

1 

I 

t 
I 

Hrabia 
JERZY ZELNIK 

Hrabia - Oczywiście, przychodzi/em równieź 
jako admirator faskawej Pani, z którą 
niekiedy wolno mi byto porozmawiać. 
To nie do pomyślenia, źeby któryś 
z Bordavelów naduźyf zaufania 
swojego przyjaciela, źeby go oszuka!. 
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Prawda spoczywa na dnie studni Demokryt z Abdery 

- Jakie olbrzymy? - zapytał Sanczo Pansa. 
- Te, które tam widzisz - odpowiedział pan jego - o długich ramionach, 
niektórzy zdają się mieć je długie na dwie mile. 
- Zważcie, jegomość - odparł Sanczo Pansa - że to co się tam ukazuje, 
to nie żadne olbrzymy, ino wiatraki , a to co się wydaje ramionami, to 
skrzydła , które obracane wiatrem, poruszają kamień młyński. 

Miguel de Cervantes Saavedra 

Widzimy rzeczy różnie, zależnie od tego, czym jesteśmy 
i jacy jesteśmy. Rzeczy są dobre i złe, piękne i straszne, 
w zależności od tego, jakimi oczami na nie patrzymy. Jakże 
wielka, skomplikowana i rozległa jest rzeczywistość, skoro 
jest w niej dość miejsca na tyle różnych interpretacji. 

Karel Ćapek 
Ojciec 

ANDRZEJ PISZCZATOWSKI 
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Prawda spoczywa na dnie studni 
Demokryt z Abdery 

Wielu jednomyślnie wspominało, że ranek był pogodny, z nadlatującą od plan
tacji bananowych morską bryzą , a więc taki , jakiego można się było spodzie
wać po dobrym lutym tamtych czasów. Większość zgodnie jednak stwierdza
ła , że pogoda była pod psem, niebo niskie i posępne, w powietrzu unosiła 
się stęchlizna stojących wód, a w chwili nieszczęścia siąpiła mżawka, taka 
sama, jaką widział Santiago Nasar w lesie swego snu. 

Gabriel Garcia Marquez 

Jest na świecie wiele takich rzeczy, które posiadają taką 
właściwość: jeżeli na nie spojrzy jedna dama, wydadzą się 
zupełnie białe; a gdy spojrzy druga wydadzą się czerwone, 
czerwone jak borówka. 

Nikołaj Gogol 

Psychiatrzy 
TOMASZ BUDYTA 

ALEKSANDER TRĄBCZYŃSKI 
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Prawda spoczywa na dnie studni 
Demokryt z Abdery 

Właścicielem praw do utworu Tankreda Dorsta 
jest agencja Suhrkamp Verlag , Frankfurt am Main. 

Cytowane w programie teksty pochodzą z następujących źródeł : 
ELIAS CANETII , Myśli, wybór i przekł. Janusz Danecki, Warszawa 1976 
KAREL ĆAPEK, Aforyzmy, wybór i przekł. Alicja Janaszek-lvanickowa, 
Warszawa 1984 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, Przemyślny szlachcic Don Kichote 
z Manczy, przekł . Anna Ludwika Czerny i Zygmunt Czerny, Warszawa 1966 
TANKRED DORST, Fernando Krapp napisaf do mnie ten list, przekł. Jacek 
St. Buras, maszynopis w zbiorach Teatru Powszechnego 
NIKOŁAJ GOGOL, Aforyzmy, wybór Zbigniew Podgórzec, Warszawa 1980 
GIACOMO LEOPARDI, Rozmowa Krzysztofa Kolumba z Pedro Guttierrezem 
w: G.L. Dziefka moralne, przekł. Stanisław Kasprzysiak, Kraków 1979 
Maty sfownik teologiczny, Warszawa 1987 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ, Kronika zapowiedzianej śmierci, przekł. 
Carlos Marrodan Casas, Warszawa 1987 
MIGUEL DE UNAMUNO, Wiara, nadzieja i mifość, w: M.U. O poczuciu 
tragiczności życia. Wśród ludzi i wśród narodów, przekł. Henryk 
Woźniakowski , Kraków-Wrocław 1984 

Fotografie : Stanislaw Guszkowski, Maciej Lipiński, lsolde Ohlbaum, 
Ireneusz Sobieszczuk, Robert Wójcik i archiwum 
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Prawda spoczywa na dnie studni 
Heraklit z Efezu 

PRAWDA 
1. Wg definicji klasycznej, zwanej arystotelesowską, w sfor
mułowaniu Tomasza z Akwinu (korzystającego z formuły 
Izaaka ben Salomona lsraeli): Veritas est adaequatio intellec
tus et rei, secundum quod intellectus dicit esse, quod est, et non 
esse, quod non est. Definicja ta współcześnie w języku polskim 
bywa ujmowana m.in. w następujących sformułowaniach : „Sąd 

S jest prawdziwy, jeżeli stan rzeczy wyznaczony przez jego 
treść zachodzi niezależnie od istnienia sądu S w obrębie tej 
dziedziny bytu, w której dany sąd go umieszcza" (R. Ingarden); 
„Prawda jest ściśle związana z poznawaniem umysłowym, a po
lega ona zawsze na zgodności tego ujęcia rzeczywistości, ja
kie żywimy w naszym intelekcie, z rzeczywistością obiektyw
ną, którą to ujęcie ma wyrażać" (S. Świeżawski). Odpowiedni
kiem definicji klasycznej jest na gruncie semantyki pochodzą
ce od A. Tarskiego określenie, którego zasadnicza myśl jest na
stępująca, zdanie p jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy Uest 
tak, że) p. Np. zdanie „Księżyc jest kulisty" jest prawdziwe wte
dy i tylko wtedy, gdy (istotnie) Księżyc jest kulisty. 
2. Tzw. nieklasyczne określenia (koncepcje) prawdy: 
a) Koherencyjna - ujmująca prawdę jako wewnętrzną spójność 
teorii (O.Neurath, B. Blanshard, H.H . Joachim). Koncepcja ta 
prowadzi do uznania za prawdziwe każdego niesprzecznego, 
tj. spójnego logicznie, układu wypowiedzi. 
b) Pragmatystyczna- prawda ujmowana jako użyteczność po
znawcza. W obiegowej wersji utylitarystycznej1 (w nawiązaniu 
do W. Jamesa, J. Deweya) prawda polega na spełnianiu roli 
narzędzia sprawnego, skutecznego działania. Pragamaty
styczna w sensie szerszym jest „personalistyczna-egzysten
cjalna" koncepcja prawdy tzw. subiektywnej, osobowej, praw
dy-przeświadczenia, prawdy-przekonania - przeciwstawionej 
prawdzie obiektywnej, rzeczowej. W nieco innym sensie prag
matystyczna jest koncepcja prawdy jako opinii większości itp. 
Nieklasyczne koncepcje prawdy wiążą się zazwyczaj z tzw. re
latywizmem prawdy. 
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Prawda spoczywa na dnie studni 
Heraklit z Efezu 

TANKRED DORST- siedemdziesięcioletni dziś dramatopisarz i prozaik nie
miecki dostarczający przez ostatnie dwadzieścia lat niemal corocznie, i to za
zwyczaj z sukcesem, nowy tekst teatrom w swoim kraju i na świecie . Zalicza
ny jest do grupy czterech najwybitniejszych, piszących wspólcześnie w Niem
czech. I chociaż może Botho Strauss jest bardziej błyskotliwy i wyrafinowa
ny, Peter Handke bardziej wnikliwy i nowatorski a Heiner Muller bardziej mi
styczny i niepokojący , to żaden z nich nie jest bardziej wszechstronny i wol
ny od ograniczeń formalnych. 
Dramatopisarstwo to nie jedyna dziedzina, w której Dorst znalazł spełnienie: 
z sukcesem pisał również radiowe słuchowiska , baletowe i operowe libretta, 
tłumaczył Diderota, Moliera i O'Casey'a, wydawał powieści i opowiadania, pu
blikował rozprawy z teorii i historii teatru, realizował filmy, wykladał na uniwer
sytecie, szefował bońskiemu Biennale i był teatralnym dramaturgiem. Już w rok 
po debiucie, w 1961 roku, jego sztuka o losach kobiet podczas wojny, Die Gros
se Schmahrede an der Stadtmauer, odnosi spory sukces. Do tematu wojny 
i jej wpływu na niemiecką współczesność powróci Dorst w swej, uznawanej 
powszechnie za mistrzowską, scenicznej trylogii Heimat, (1973-85) uzupeł
nionej dwoma tomami prozy o czasach sprzed dojścia Hitlera do władzy i la
tach trzydziestych : Oorothea Merz i Klaras Mutter. W trzech sztukach, w re
alistycznych scenach, na podstawie jednostkowych , konkretnych losów przed
stawił własną wersję historii Niemiec. 
Tankred Dorst bardzo często odwołuje się do znanych legend, postaci fikcyj
nych i autentycznych orąz historycznych zdarzeń . Służą mu one za kanwę, 
na której opiera swoje wersje. Tak postąpił z bohaterami arturiańskiej legen
dy Okrągłego Stołu Merlinem i Parsifalem, Panem Korbesem z bajki braci 
Grimm, Julią i Alejandro z opowiadania Miguela de Unamuno, Lolą-Lolą czy
li Różą Frohlich z Profesora Unra/a - Blękitnego Ania/a, księciem Don Carlo
sem, Eleonorą Duse i pisarzami: Gabrielem d'Annunzio, Ernstem Tollerem, 
Augustem von Kotzebue i Knutem Hamsunem. Bo właśnie postacie budzą je
go największe zainteresowanie. Tylko początkowo skupiał się na fabułach, 
zapisywał całe bruliony pomysłami zdarzeń i wątków, z czasem stały się one 
drugorzędnymi elementami jego utworów. Anegdoty są mu niezbędne tylko 
do uruchomienia postaci , potem oddaje się głównie obserwacji i prowadze
niu osób. Przygląda się swoim postaciom życzliwie, nawet najczarniejszym 
charakterom nie odmawia prawa do obrony, bowiem nie interesuje go fero
wanie wyroków, a jedynie stawianie pytań . 
Pytań o granice pomiędzy pozorami a rzeczywistością, o role, które ludzie mu
szą grać, bo tego wymaga od nich społeczeństwo i publiczna moralność, o kon
sekwencje wynikające ze zderzenia utopijnych wyobrażeń o sobie z realno
ścią. Najdoskonalszą realizacją tych założeń była znana i w Polsce sztuka Ja, 
Feuerbach. 
Od ćwierćwiecza wszystkie swoje sztuki opatruje dopiskiem „we współpracy 
z Ursulą Ehler", jawną czyniąc przez to twórczą wspópracę ze swoją życiową 
partnerką. Wyjątkowa to postawa w przypadku renomowanego twórcy, ale 
Dorst nierzadko nawet reżysmów swoich dzieł umieszcza na afiszach i w pro
gramach jako współautorów. Jego teksty bowiem często mają charakter otwar-

ty: luźno powiązane ze sobą sceny z licznymi wstawkami i przerywnikami prze
istaczają się w zwartą całość dopiero na scenie. Nie wszyscy reżyserzy wy
kazują wystarczającą wrażliwość i polot aby z konstrukcji Dorsta wydobyć głę
bię i urodę. Stąd też często , dopóki nie trafią na odpowiedniego inscenizato
ra, wzbudzają mieszane opinie. Ale tacy mistrzowie jak Peter Zadek, Volker 
Hesse czy Robert Wilson potrafią nadać scenicznym wersjom dramatów Dor
sta należną im rangę . 

Twórczość teatralna Tankreda Dorsta już od początku znajdowała uznanie, 
zdobywając nie tylko pochlebne opinie, ale i szereg prestiżowych wyróżnień 
i nagród, z których najważniejsze to: nagroda im. Gerharta Hauptmanna 
(1964), nagrody ITI (ostatnia z 1994), amerykańska Nagroda Dramatopisar
ska im. Carla Schaeffera (1987) i najważniejsza ze wszystkich, nagroda im . 
Georga Buchnera (1990). 

Prawda spoczywa na dnie studni 
??? 



Prawda spoczywa na dnie studni 
Heraklit z Efezu 

Gdy mówimy o przesłankach teorii poznania, nie mówimy 
o niczym obiektywnym, lecz o czymś, co zależy od poszcze
gólnych ludzi, ponieważ przesłanki epistemologiczne jedne
go człowieka będą odmienne od odpowiednich przesłanek 
człowieka drugiego. 

Bertrand Russel 

Fernando 

Fernando Krapp 
JANUSZ GAJOS 

Krapp - Ty mnie nie możesz zdradzić. 
Moja pierwsza żona umarfa 
potem. Nie potrzebowafem jej 
zabijać. 
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W gruncie rzeczy ród ludzki zawsze wierzy nie w to, co 
prawdziwe, ale w to, co jest, względnie wydaje się być dlań 
korzystne. Ród ludzki, który wierzył już i dalej będzie wie
rzył w tyle niedorzeczności, nie uwierzy nigdy ani w to, że 
nic nie wie, ani że jest niczym, ani że niczego nie może się 
spodziewać . 

Giacomo Leopardi 

Julia 
KATARZYNA SKRZYNECKA 

Julia - Przykro mi, że musial Pan w obecności 
lekarzy odpowiadać na pytania 
dotyczące naszego rzekomego 
związku. 
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Pożądamy prawdy, a znajdujemy w sobie jedynie niepew
ność. 
Szukamy szczęścia, a znajdujemy jedynie nędzę i śmierć. 
Jesteśmy niezdolni nie pragnąc prawdy i szczęścia, a nie 
jesteśmy zdolni ani .do pewności, ani do szczęścia . Pozo
stawiono nam to pragnienie, zarówno aby nas ukarać, jak 
też aby nam dać uczuć, skądeśmy spadli. 

Blaise Pascal 

. 
I 

l 

l 
J 

Hrabia 
JERZY ZELNIK 

Hrabia - Ależ Julio, czy nawet teraz, kiedy 
jesteśmy sami, nadal chce Pani 
zaprzeczać, że by/a moją kochanką? 
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Tajomaru - I tak właśnie zdobyłem ją, nie zabijając męża. Nie chciałem go 
zabijać . Los zrządził jednak inaczej. Nigdy nie zabiłem nikogo w zdradziec
ki sposób. Ten mężczyzna walczył wspaniale, 23 razy odbijał moje ciosy. To 
był ktoś. Jeszcze dziś czuję dla niego podziw. 

Masago - Potem zemdlałam. Nie wiem kiedy się ocknęłam. Widok, który uj
rzałam , przeraził mnie. W piersi mego męża, już martwego, lśnił zimną po
światą mój nóż. 

Tekehiro - (nieboszczyk przemawiał przez usta szamanki) „Zabij go" krzyczała 
moja żona „póki on żyje nie pójdę z tobą" . Te słowa do dziś biją we mnie jak 
grom. Czyż ludzkie usta powiedziały kiedyś coś okropniejszego? Było cicho, 
całkowity spokój. Otoczyła mnie lekka mgła. Potem ktoś zbliżył się bardzo 
ostrożnie. Chwycił za nóż, który wbiłem w swą pierś. 

Drwal - Umarli nie kłamią.· 
Wieśniak - Czyżby? 
Drwal - Chyba ludzie po śmierci nią są aż tak podli? 
Wieśniak - Jestem innego zdania. Dziś wcale nie ma uczciwych ludzi. Uspo
kajamy sumienia i chcemy wydawać się lepsi niż jesteśmy. To pomaga żyć. 
Śmiertelni ludzie nie potrafią mówić prawdy. Często okłamują także samych 
siebie. 
Drwal - Być może masz rację , ale dzieje się tak bo są słabi . 

Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto 

Heraklit z Efezu 

Ojciec 
ANDRZEJ PISZCZATOWSKI 

Prawdą nie jest to, co jest gorzej czy lepiej dowiedzione, 
lecz to, co sprawdza się w rzeczywistości. Nic nie jest sa
mo przez się prawdziwe lub fałszywe. 

Antoine de Saint-Exupery 
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Asceta dla większej chwały bożej upadla i umartwia ciało; Judasz zrobił to 
samo z duchem. Zrezygnował z honoru, dobra, pokoju , królestwa niebieskie
go, jak inni , mniej heroicznie, rezygnują z przyjemności. Przemyślał z góry, 
ze straszliwą jasnością, swe winy. Cudzołóstwo ma w sobie coś z czułości 
i samozaparcia ; zabójstwo z odwagi , bluźnierstwo z jakiegoś szatańskiego 
błysku . Judasz wybrał takie winy, w których nie uczestniczy żadna cnota : nad
użycie zaufania i denuncjatorstwo. 

Jorge Luis Borges 

Jak ogień nie bywa trochę gorący, trochę zimny, ale jest 
ogniem tylko wtedy, kiedy pali, tak i prawda nie bywa tro
chę prawdą, trochę kłamstwem, ale jest prawdą zawsze, 
kiedy uznaje to, co jest, a nie to czego byśmy chcieli. 

Lew Tołstoj 
Psychiatrzy 

TOMASZ BUDVTA 
ALEKSANDER TRĄBCZVŃSKI 
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Właścicielem praw do utworu Tankreda Dorsta 
jest agencja Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. 

Cytowane w programie teksty pochodzą z następujących źródeł: 
JORGE LUIS BORGES, Trzy wersje Judasza, w: J.L.B., Fikcje, przekł. Andrzej 
Soboł-Jurczykowski , Warszawa 1972 
TANKRED DORST, Fernando Krapp napisal do mnie ten list, przekł. Jacek 
St. Buras, maszynopis w zbiorach Teatru Powszechnego 
AKIRA KUROSAWA I SHINOBU HASHIMOTO (scenariusz), Rashomon, 
przekł. Alicja Łukowska , spisane ze ścieżki dźwiękowej filmu 
GIACOMO LEOPARDI, Rozmowa Tristiana z przyjacielem w: G.L. Ozie/ka 
moralne, przekł. Stanisław Kasprzysiak, Kraków 1979 
Maty slownik terminów i pojęJć filozoficznych, Warszawa 1983 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ, Kronika zapowiedzianej śmierci, przekł . 
Carlos Marrodan Casas, Warszawa 1987 
BLAISE PASCAL, Myśli, przekł . Tadeusz Żeleński (Boy}, Warszawa 1983 
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wspólczesna, Warszawa 1983 
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, Aforyzmy, Warszawa 1980 
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