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Próba dotarcia do prawdy 
( Fernando Krapp hat mir dlesen Brief 
geschrleben ) 

współpraca Ursula Ehler 
Na podstawie opowiadania Miguela 
de Unamuno llada menos ąue fado 
un bombre 
przekład i reżyseria Michał Ratyński 
dekoracje P w ł Dobrzycki 
kostiumy Magda Maciejewska 
prapremiera polska 20 czerwca 1992 

z... aska ująca jest Io Intryga 
miłosna: wykoncypowana i misternie 
przeprowadzona przez pozornie tylko 'macho' 
zdobywcę staje się coraz bardziej zagadkową 
historią 'amour lou·, potykając się o liczne rafy 
~od~ się z gatunku zwanego kryminalną 
tragedią , nie omijając także niebezpiecznych 
za rętów rodem z komedii szaleństw i omyłek. 
Tankred Dorst poddał się urokowi noweli 
hiszpańskiego autora iguela de Unamuno 
(1864-1936) ·Nada menos que todo un hombre' 
('Nic więcej jak tylko mężczyzna') opu bi ikowanej 
po raz pierwszy w 1916 roku. To właśnie z tego 
dzieła, zupełnie nieznanego w Polsce autora, 
przejął Tankred Dorst konstelację trzech osób -
ubogiej acz fascynującej kobiety, tajemniczego 
potężnego pana i młodzieńczego, 
arystokratycznego więc i zbankrutowanego •tego 
trzeciego·. niezwykle lakonicznie i zw1~le 
odtwarzając, tym razem w teatrze. tę niezwyczajna 
historię miłości , pełną pojedynków na słowa, 
uczucia i .. ..... „ ... . . • dopisując jakby kolejny 
rozdział 'Niebezpiecznych związków" Choderlosa 
de Laclos. 
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A wszystko zaczyna się już w pierwszej esti i 
dramatu, będącej także tytułem najnowszej sztuki 
teatralnej tego nlemiec iego autora - len list 
napisał do mnie Fernando Krapp' - jakie będą 
konsekwencje tego dla Julii? 
Prapremiera światowa tego utworu miała 
miejsce na wiosnę ego roku w wiedeńskim 
Akademie1healer (jedna ze scen słynnego 
Burgtheater) w reżyserii illrleda Minksa. 

T:oo Dorsl, ~óry został niedawno 
nagrodzony dwoma bardzo prestiżowymi 
wyróżnieniami Buechner Preis I Muelheimer 
Dramat i erpreis, ukończył właśnie 65 lat i jest, 
bez żadnych wątpliwości, jednym z najbardziej 
płodnych i aktywnych autorów piszących dla 
teatru, o przebogatym I niewyczerpanym 'zapasie' 
Idei i pomysłów. Obecnie pracuje nad nową 
wersją słynnego 'Niebieskiego anioła", który ma 
wystawiać inna sława. Peter Zadek, w niemniej 
sławnym Theater des Westens w Berlinie. 
Tankred Dorst mieszka w Monachium, i tu, we 
wrześniu 1991 ro u w centrum kulturalnym 
Gasteig otworzono wielką wys awę 
retrospektywną, przedstawiającą jego biogralię 
prywatną I zawodową - od początków w teatrze 

lalkowym, przez kolejne etapy twórczości 
dramatopisars iej, aż do własnych doświadczeń 
reżyserskich w teatrze, filmie I telewizji. Także jego 
międzynarodowa ranga i rola we współczesnej 
kulturze europejskiej, bo jest to wyjątkowo 
'europejs i' artysta, była silnie akcentowana 
poprzez obecność licznych dokumentacji ze 
współpracy z twórcami tej miary co Zadek, 
CMreau, Wilson czy Dorn. 

W Polsce święci len wybliny 
człowie teatru po raz drugi premierę swojej 
sztuki, pierwszą była ·Ja, Feuerbach' w teatrze 
Dramatycznym w Warszawie, w której Tadeusz 
Łomnicki dal kolejny dowód swoich tytanicznych 
możliwości , wielkości i wyją kowości własnej 
sztuki aktorskiej, mierząc się z niezwykle trudnym 
tekstem Tankreda Dorsta. 
Cieszymy się bardzo, że ten niezwykły autor i len 
niezwykły tekst będzie miał swoją polską 
premierę w Teatrze Im. J. Słowackiego w 
Kra owie i to w czasie trwania Europejskiego 
Miesiąca Kultury. 
Serdeczne i najcieplejsze słowa podziękowania 
należą się Instytutowi Goethego w Krakowie, za 
życzliwe wsparcie i pomoc w realizacji. 
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