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Janiszewski 

Spektakl Krystiana Lupy składa się z trzech materii połączonych ideą przejścia, 
ideą przemiany. Trzy postaci Zaratustry kolejno wyłaniają się z siebie niczym nowy 
człowiek wyłania się ze starego istnienia w inicjacyjnych rites de passage. „Nosi
ciel wielkiej idei u lega przemianie wraz z nią" . Dlatego też Zaratustra n iczym owad 
ewoluuje w kierunku imago „nadczłowieka" . . w kierunku śmierci ludzkiej kondycji 
roztopionej w tyglu szaleństwa, w tyglu dionizyjskiego szaleństwa. Trzy materie 
wypełniające przestrzeń spektaklu , przestrzeń podróży, przeistoczenie Zaratu„ 
stry, są jednocześnie trzema częściami przedstawienia. Na scenariusz składają 
się: obszerne fragmenty To rzeki Zaratustra Nietzschego, autorskie teksty Krystia
na Lupy (rodzaj apokryfów) oraz współczesna sztuka niemieckiego dramaturga 
Einara Schleefa Nietzsche. Try logia . Trzem materiom odpowiadają trzy postaci 
Zaratustry w drodze przemiany, ponieważ „Zaratustra u Nietzschego ulega bar
dzo przyspieszonej transformacji, szybszej niż organiczna ." 

Zaratustra 

Głównym tematem tej części spektaklu jest poszukiwanie nadczłowieka oraz 
odkrycie przez Zaratustrę idei wiecznego powrotu . Na swojej drodze, podobnej 
do symbolicznej podróży i inicjacji szamana, Zaratustra napotyka szereg postaci , 
a spotkania z nimi wyznaczają kolejne etapy przemian egzystencji i osobowości . 
Dążąc w kierunku nadczłowieka poszukujący sam zyskuje jego rys Część spek
taklu oparta na To rzeki Zaratustra posiada najmocniejszy wymiar symboliczny 
i metaforyczny, którego wieloznaczność otwiera możliwość niezliczonych inter
pretacji. Pojawiają się tutaj sceny, których znaczenie możemy wywodzić z różnych 
porządków ujmowania świata. Tak, jak samo dzieło Nietzschego pozostawało 
przez długi czas zagadką dla czytelników, tak struktura tej części spektaklu, za
pewne, pozostanie zadaniem dla widzów, bo, aby m óc odczytać tak skompl i
kowaną strukturę symboliczną, należy samemu odnależć do niej indywidualny, 
osobisty klucz. Tylko nasze własne doświadczenie , przygoda każdej indywidu
alnej egzystencji może podjąć dialog z doświadczeniem Nietzschego. Wówczas 
labirynt Zaratustry nabierze nowego znaczenia. 

Schleef 
w tekście Schleefa widzimy Zaratustrę-Nietzschego wypełnionego bełkotem 

chorego umysłu , którego monologi nasycone są rytmem transu, rytmem kolejnych 
przebudzeń, w któryc h Fritz wynurza się ku świadomości , ku przemienionej idei. Nie
tzsche-Zaratustra śni ciałem, śni poprzez swoje szaleństwo swój rodzinny dom na 
tym samym poziomie realności, na którym śni swojego Zaratustrę. Ale ten tekst to nie 
tylko rodzinna psychodrama z mieszczańskim tłem , gdzie wraz z rozpadem umysłu 
Nietzschego ulega rozpadowi mieszczańska kondycja. Ciało i cielesność intensyfi
kują wymiar szaleństwa , a to doprowadza do momentu, w którym postaci zaczynają 

przeżywać przeszlą egzystencję poza zwykłym schematem wspomnień . Sam Nie
tzsche-Zaratustra docierając do granicy wyrażalności jednocześnie przemienia się 

w medium innego rozpoznania świata, istniejącego poza ludzkim schematem (a to 
jest już bliskie oglądu, jaki jest udziałem mistyka) . 

„Trzeci Zaratustra jest niekomunikowalny. Dlatego w tym momencie nasz spek
takl się kończy. Jest to najbardziej tajemnicza kondycja , której łup się ponownie 
wymyka ... ucieka jak zwierzę w świat. Przez to być może jest najważniejsza . " 

Apokryfy 
Są pomostem między nasyconym metaforą światem Zaratustry, światem w y

pełn ionym ucieleśn ioną ideą, a struktu rą współczesnej rzeczywistości. Postaci 
Zaratustry zostają zakorzenione, w ywiedzione z realnej p rzestrzeni, określonej 
ciągiem wydarzeń , egzystencji , w k tó re wkraczamy w m omencie, k iedy zaczyna
ją być już udziałem Zaratustry. Apokryfy rozciągają się jak lina linoskoczka pom ię

dzy światem umysłu Nietzschego a światem „aż nazbyt człowieczym " . Wreszcie 
apokry fy są liną , po której jak po nici Ariadny Lupa prowadzi nas w świat tajemni
czego labiryntu idei o raz dionizyjskiego sza leństwa Zaratustry i jego autora. Apo
kryfy zamykają i otwierają spektakl. Są osobistym kluczem reżysera . 

„Na końcu spektaklu w scenie Ulice Babilonu znajdujący się w stanie demen
cj i bohater ucieka i wstępuje z pow rotem w chaos, w mierzwę egzystencji, którą 

rozpoznaje na nowo. Okazuje się w tedy, że materia prima, od której zaczął swą 

drogę , to coś zupełn ie innego od rzeczywistości widzianej TERAZ. Dopiero to do
świadczenie pozwala zobaczyć ukrytą pod powłoką świata obcość. " 

Tak więc apokry fy stają się rodzajem egzystencjalnej materii prima, z której 
wyłan ia się Zaratustra ulegający przemianom idącym w kierunku stworzenia w al
chemicznym opus - humunkulusa-nadczłowieka , w kierunku wyłon ien ia idei ka
m ienia filozoficznego - idei boga. 

Cytaty pochodzą z rozmowy Krzysztofa Mieszkowskiego z Krystianem Lupą 

Czlowiek nie jest finalem , „Notatnik Teatralny" 34/2004 
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Krystian 
Lupa 

22:07 2003-09-21 
Na Akropolu bylem - a właściwie pod Akropolem w teatrze Epidauros. To 

jednak magiczne - miejsce magiczne ze swoim kawałkiem kosmosu , ze swoim 
kawałkiem historii. Kiedy już lądowałem przyszedł m i do głowy Zaratustra. Kiedy 
lądowałem nad Grecją - przyszedł mi do głowy Zaratustra. Coś mnie oświe
ciło - i dzwoniłem do Piotra - że przyszedł mi do głowy Zaratustra. Leciałem 
z drużyną koszykarzy - chłopcy po dwa metry Wszystko wielkie - uda, przed 
ramiona - palce, kciuki - teem najpierw - powiedz iała przepuszczająca przez 
bramkę funkCjonariuszka. I teem poszedł najpierw. Dostało mi się m iejsce obok 
dwumetrowego Murzyna - moje uda byty nagle dziecinnie mate, moje przed
ramię jak mdłe ciało gąsienicy - obok ciemnej prężnej gałęzi . Spal cały czas 
i pachniał Afryką. Nigdy już się z nim nie zobaczę. Kiedy potem w autobusie zo
baczyłem go z innej perspektywy, byt już obcy, jakbym go nigdy na oczy nie 
widział - a przecież spędziliśmy trzy godziny - i nasze skóry na przedramieniu 
dotykały się i był to dotyk raz aksamitny, raz atlasowy, raz spotniały - teraz po
wąchałem to miejsce którym stykaliśmy się i wciąż jest tam jeszcze ten zapach 
gorącej Afryki „. Stykały się nasze uda - krew płynąca w dwóch ciałach równo
legle - musiała się przecież wyczuwać . Byt okazem gatunku - to prawie jakiś 
zaszczyt, jakieś uświęcenie - lec ieć obok tak iego człowieka . Myślałem dużo 

o jego nagości, nagości pięknego człowieka - kwitnącej kilka lat - by potem 
powoli więdnąć, zamierać, zanikać , stawać się biedną nagością nikogo, czło
wieka anonimowego - wreszcie w jakimś momencie, w jakimś szpitalu„. nagle 
stać się (dla nikogo niewiadomym) ecce homo„. I tak płynąłem ku Itace z tym 
człowiekiem, o nagości którego aksamitnej myślałem, wspólplynąlem w aksa
mitnym dotyku„ . Nie doczeka żadnego Fidiasza! I wtedy nagle pojawiła się ta 
idea Zaratustry„. Tak - to jakiś znak . Powinienem przynajmniej przeczytać w cią
gu następnych dni„. w ciągu następnych tygodni „. Teraz siedzieliśmy z Ifigenią 
- przed białym Partenonem - i ona nazwala to wielkim wyzwaniem, nazwala to 
wielkim wyzwaniem ona„ 

Zaczynam czytać Zaratustrę.„ 

Zobaczymy .. 
o Mench, gib acht , 
was spriecht die t iefe M iternacht: 
„ Ich schlief, ich sch lief, 
Aus tiefen Traum bin ich erwacht. 
Die Welt ist tief 
Und t iefer ais der Tag gedacht, 
Tief ist ihr Weh , 
Lust t iefer noch ais Herzensleid . 
Weh spiecht - vergeh 1 
Dach alle Lust will Ewigkeit, 
W ill t iefer, tiefer Ew igkeit''. 

Zupa w Paryżu 

21 :01 2003-09-23 

22:07 2003-09-24 

Tu możesz coś zjeść" - powiedziała Ania wskazując na zbitą ciemną grupę . 

„ N~„. możecie tu dostać zupę„ . " Rozdają tu zupę dla bezdomnych_- No tak- cze
kanie było zwarte, zbite„. ściśnięte ... Każdy krok do p rzodu , ktory mozna było 

zrob ić - został zrobiony I jeszcze trochę„ . Jakby grzała się g rupa na mrozie, jak 
stado p ingwinów na b rzegu Antarktydy„ . Żeby tylko nie zabrakło w garnku ciepłe
go pokarmu, żeby tylko nadeszła ta chwila, kiedy będzie można odejść trochę n_a 
bok i jeść zupę plastikową białą łyżką z p lastikowego białego talerza. Przechodzi
l iśmy obok grupy czekających . Trwała w c iszy„ . Piotr potem powiedział , ze sięgnął 
po aparat fotograficzny, ale się szybko zawstydził. Godność , jaka była w _czekają

cych i te twarze „ . W ciemności można było dostrzec ten kocioł , to ~ym1ące ~1e

plo i to nalewanie, ustawiczne, niezmordowane nalewanie.„ I tych , ktorym wlasnie 
nalewano, w skupieniu dzierżących białe naczynie, i tych co z białym naczyniem 
w ręku odchodzili , już pochyleni nad zawartością , już zaczynający pierw szy tyk ... 
A kiedy człowiek rozejrzał się po placu - to widział dopie ro , jakie to było rozle

głe, widział jedzących - stojących w środku - nawet nie w iedzieli , k iedy prze~ 

stali odchodzić, k iedy wygasła w nich sita odśrodkowa.„ w skupieniu nachyleni 
nad talerzem, wybierali zeń pokarm białą plastikową łyżką i w lewali do ust . Innych 
zaniosło dalej, pod ściany domów otaczających plac„. Ale on i już niew iele m ie li 
w talerzu„ . Może już by li lżejsi, może mniej związan i z panującym tu przemoż

nym tropizmem„ . Ach , bo jeszcze. Owszem byli tu i tacy, by li bezdomni , nędznie 

przyodziani, z wyniszczonymi latami upokorzeń , chorób i a lkoholem tw arzami „ . 



ale byli młodzieńcy, których byś gdzie indziej nie odróżnił od reszty, w dżinsach 
w T-shirtach, o twarzach dorodnych i zdrowych ... pełno tu było takich w kolejce po 
zupę. · Moze po prostu nagle zabrakło pieniędzy, zabrakło pieniędzy w kieszeni, 
tych nowych pieniędzy, które zn ikają znacznie szybciej ... Piotr mówił , że chciał fo
tografować, ale zawstydził się ... Tej ciszy się przeląkł albo raczej ... inaczej może ... 
uderzył go majestat teJ zbiorowości ... pokora i skupienie, w jakiej oddawali się tu 
1 czekaniu, 1 Jedzeniu. „Jakby słuchali muzyki" - powiedziałem . Anna: „No bo są 
wsłuchani w siebie, w swój głód, w ten niepokój płynący z głębi, gdzieś z rdze
nia ciała ... Stawali się .. Byli uczestnikami świętego sakramentu - c iało pańskie 
było obecne w _pokarmie ... Byli czcicielami, byli wyznawcami wspólnoty jedzą
cych zupę„. Byli ludźmi zatem. Byli ludźmi. Byli równi między sobą , nie wyrywali 
sobie strawy'. Jak to pokazują w filmach, byli cisi i zagłębieni w wielką, nieosią
galną tajemnicę. Czas przetaczał się nad nimi, a oni byli tu i wiedzieli, że jutro też 
tu przyJdą. Pomyślałem sobie o moim marzeniu, młodym, świeżym marzeniu ... 
o mrzo_nce jeszcze - o Zaratustrze. Pomyślałem sobie, że tam powinna być ta~a 
scena Jedzenia zupy - Jako przeciwwaga do twarzy nawiedzonego proroka do 
Jego węża i do jego orta... ' 

15:16 2003-11-27 
Zaratustra 

. Na Karmelickiej to przychodzi, w drodze do domu, choć wzdłuż Karmelickiej 
nie płynie zacina rzeka, ale wiadomo - że idąc do domu idę z prądem rzeki, kie
dy idę do miasta, idę pod prąd. Więc najpierw ci ludzie, biedni, bezdomni - co 
nie tylko nie przezwyciężyli człowieka, ale są pod człowiekiem, są p rzygniecieni 
człowiekiem, leżą pod człowiekiem, pod własnym losem i pod godnością con

d1t10 hum~na - leżą pokornie, leżą na pysk ... ich ciała tylko dalej żyją , jak piw
niczne rosl1ny. Stoją w kolejce po zupę, potem dostają zupę i jedzą tę zupę i nie 
chc_ą sobie przeszkadzać żadną rozmową, nie chcą sobie przeszkadzać żadną 
mysią, zadnym słowem , żadną muzyką - chcą być sam na sam z wlewanym 
do wnętrza_ ciepłem pożywnego płynu, który daje możność przeżycia do jutra 
- ciało pansk1e, choć bóg przecież umarł. Pomyślałem sobie - że Zaratustra 
nie Chrystus - ale Zaratustra, starszy, z ciałem od Dionizosa - ale z wziętą od 
Chrystusa gotowością do ofiary - idzie przez taki pejzaż, a może taki pejzaż idzie 
przez niego - ten tlum czekający na linoskoczka, ten tłum, którym mędrzec po
gardza - jawi się nagle w majestacie, któremu nie jest w stanie sprostać majestat 
charyzmatyka ... Klarysa porównuje Nietzschego do Chrystusa - do kogoś, kto 
przezwycięża Chrystusa, aby wziąć ciężar ciemnego świata - ciężar rozpołowio
nej, rozpadłej na części ciemności na swoje barki - aby (zazdrosny 0 boskość 

Chrystusa) sam ofiarować się dla l udzkości, dla jej rozwoju - dla światła . No tak 
_wątek Klarysy jest na wskroś nietzscheański - a Meingast ze swoim archaicz
nym marzeniem o związku mężczyzn - jest parodią, ale i ekstrema lną esencją 

i Nietzschego, i Zaratustry. Głęboki , archaiczny homoseksualizm - oto tajemna 
religia homoseksualisty - uśmiercającego tymczasow ego boga za jego oboj
naczość - za rozdwojenie płci, za grzech, za uwięzienie ciała, za n ieszczęście 

niewolnika. Za fałszywą drogę naszej kultury, za bezduszność i bezradność na
szej cywilizacji, za wymieranie ducha. Ten archaiczny homoseksualizm chcę w tej 
przygodzie rozpoznać - ten związek motywu homoseksualnego z motywem 
gnostyckim, tę tajemnicę mistrzów zakonu braci Syjonu ... Tajemnica Graala - e t 
cetera ... Zatem co ... Pokazać koniec h istorii Klarysy, jej obłęd i obłęd Nietzsche
go ... Ideę ofiary łączącej mit Chrystusa - z innym starym, starszym, antycznym ... 
i jeszcze starszym m item. Przepalenie d w óch sprzecznych ze sobą duchowyc h 
spuścizn Homo Europeus. Więc Klarysa krzyżująca Greka , więc pielgrzym ka d o 
Berlina, do miasta kosm icznych energii!? A ci, cisi , c i bez wzroku , z w z ro k iem 
zatopionym, ze wzrokiem zwróconym do środka - ci jedzący zupę w Paryżu. 
Nowa dziwna prawda mesjasza i Eros - który drzemie pod tą zmęczoną , zniewo
loną, upokorzoną ludzką powłoką - Eros p ierwiastka męsk iego, Eros strasz liwy, 
Eros eksplodujący - dążący do ofiary - na podobieństwo ofiary mesjasza - a le 
ofiary tej części zaniedbanej, teJ części pogardzonej - w szystko, co do tej p ory 
nie może przejść p rzez usta i wyobraźnię naszego kośc ioła powinno się zna leźć 

w sza leństwie Zaratustry ... Zaratustra jest Raskolnikowem, jest Xxx , jest Klarysą , 

Meingastem, jest Man sonem, jest. .. Marylin Mansonem ... może rzecz o przemia
nach Zaratustry, o wcieleniach Zaratustry, o odrodzeniach Zaratustry - Jako o od
rodzeniach Wisznu .. 

07:19 2004-01-13 
Fritz Zaratustra 
Człowiek dziewiętnastego wieku musiał być puszką Pandory. Zwłaszcza te n 

niepokorny, zwłaszcza taki bardziej namiętny .. . Biografia Kbhle ra próbuje s ię z tym 
zmierzyć:, trochę jednostronnie, przez homoseksualizm ... co p rawda ... Ale fanta
zje poetyckie młodego Nietzschego mówią wiele więcej. Konwulsyjne zmagania 
z antynomiami, z absurda lnością m itologii i etycznych mode li. .. Korporacje mło
dych łączące hybrydy wybujałego humanizmu z m ilitarnymi schematami. Ku lt 
wodzów, Aleksandra W ie lkiego i Napoleona, pragnienie śmierci za ojczyznę .. . 
Awanturnicze tęsknoty lorda Byrona ... Jednocześnie skomplikowanie psychik i, 
myślowy i estetyczny re latywizm. Tabu chrześcijańskiej moralności i ciągoty d o 
perwersji ... Filozoficzna eksplozja ... Człowiek staje się coraz bardziej w yrafinowa-



ny a jednocześnie trzymany w ciasnych okowach tradyCJi , w anachronicznym sys
temie wartości - będącym wciąż kontynuacją (konserwowanego przez religię) 
etosu rycerskiego .. Stan wiedzy o człowieku, mizerne zaawansowanie psycholo
gii i medycyny ... Cała technika wiedzy i idącego z nią podważenia anachroniczne
go systemu wartości (a więc i systemu osądu) - to wszystko było w powijakach. 
Człowiek wyrastający z tego kosmosu nie zdawał sobie sprawy, że jest ofiarą nie 
do pogodzenia przeciwieństw . Przyjmował rycerską śmierć , a jednocześnie tęsk
nił do nieśmiertelności . Mężczyzna był kimś zadającym śmierć, a jednocześnie 
obiektem czułości - zakwitającej homoseksualną hybrydą. .. Sublimacja sięga
ła szczytów absurdu , w poszukiwaniu symboli godzących - to, co było nie do 
pogodzenia , symbolicznie osiągaJących to, co było nie do osiągnięcia ... Miłosne 
katusze i niedostępność drugiego ciała. Homoseksualne wykwity - w męskich 
gimnazjach i uniwersytetach. Nauka i sztuka miała stygmat akademii platońskiej 
- z poczuciem wybrania , parnasu - z poczuciem hermetycznej wzniosłości .. 
Młodzi upajali się przynależnością. .. Musiało to prowadzić do erotyki homogenicz
nej - erotyki wewnątrz hermetycznego światka, który byt oczywiście wyłączn i e 

męski. Do tego dołączały się arkadyjskie wzorce antyku . A jednocześnie średnio
wieczna - romantyczna miłość i ubóstwienie kobiety - która społecznie i intelek
tualnie była dyskryminowana. A więc struktura duchowych korporacji - duchowo 
pchająca w homoseksualizm , który praktycznie i cieleśnie był niemożliwy. A więc 
idealizm i skrajna sublimaCJa czułości - nawet biologicznie całkowicie heterosek
sualne indywidua wpychająca w duchowe labirynty homoseksualnych fascyna
cji - a z drugiej strony kobieta stojąca na horyzoncie jako mitologiczny nakaz 
- dojrzałości , w której świętym centrum stała płodna rodzina . Między młodością 
i dojrzałością ziała przepaść, o której większość wrażliwych (a takich było bardzo 
wielu , całkowicie zagubionych w otchłaniach wrażliwości) kojarzyła się z lękiem 
i zgrozą , dojrzałość znaczyła bowiem jakąś generalną przemianę , która znowu 
żądała od indywiduum niemożliwości. Coś bliskiego musiało zostać porzucone, 
a to , co miało być osiągnięte (przez utożsamienie) , byto przerażająco obce. Stąd 
osiągane dojrzałości bywały pokraczne i żałosne , jak pokraczne i żałosne bywa
ły te święte i przyzwoite rodziny, pokraczne i żałosne było wydawanie na świat 
i przysposabianie do życia - w myśl niezmiennych świętych wartości (których 
wykluczających się sprzeczności nikt nie potrafił dojrzeć - bo brakowało jeszcze 
perspektywy - która mogłaby doprowadzić do przewrotu w tej ludzkiej geome
trii) .. . Również duchowa kontestaCJa bywała pokraczna. Nadczłowiek Nietzschego 
jest jednocześnie ucieleśnioną duchowością (uduchowieniem) opuszczającym 
zwierzęce determinaCJe, a jednocześnie wojownikiem. To charakterystyczne -
owa paradoksalna symbioza wyższej duchowości z kondycją (choćby tylko sym-



boliczną) wojownika (rycerza) z m ieczem - zadającego śmierć:, wyruszającego 
na wojnę ... Choćby ta wojna miała wymiar jedynie (to jednocześn ie najwyższa 

jej sakralizacja) mistyczny. Śmierć: zadawana drugiemu człowiekowi okazuje się 
symbolem nie do wykorzenienia, związanym tajemniczo z Bogiem - i choć: ona 
właśnie staje w najskrajniejszej sprzeczności z ideami nowego (odrodzonego) hu
manizmu - to przecież nie znika z symbolicznej figury człowieka uduchowionego 
(nadczłowieka) - wręcz przeciwnie, właśnie tą paradoksalną, wciąż bardziej nie
pojętą (niezrozumiałą) antynomią utrzymuje energię tej figury i ucieleśnia niejako 
jej mistyczną esencję ... Można bez wahania powiedzieć, że etos człowieka dzie
więtnastowiecznego (zwłaszcza zaś dziewiętnastowiecznego mężczyzny) był plą
taniną absurdów i paradoksów wpakowanych pod ciśnieniem (żelaznej edukacji) 
do ciasnego kufra. Taka puszka Pandory musiała eksplodować:, musiała wyłonić: 
potwory (od jakich roi się historia pierwszej połowy dwudziestego wieku - z Hitle
rem i kuriozum faszyzmu w pierwszym rzędzie) ... 

Człowiek zadaje sobie pytanie: jak to wszystko mieściło się w jednej duszy?~Te 
wszystkie świętości - jak się mieściły? I te wszystkie demony? 

14:48 2004-01-14 
Nietzsche identyfikował się z Durerowskim rycerzem, samotnym, opuszczo

nym, podążającym w mrok - gnanym przez prastarą siłę, przez niezrozumiały 
tropizm, przez przekleństwo . Niedostępne jednak było temu duchowi zwątpienie 
w swoje powołanie, niemożliwym było zdjęcie zbroi i odrzucenie dziedziczonej od 
przodków kondycji . Rycerz jest powołaniem mężczyzny i stan rycerski jest jego 
manifestacją - wraz z wojną, walką i śmiercią wroga - sprawdzianem i aktem 
inicjacyjnym. Z utratą tego atrybutu - mężczyzna tracił wszystko ... Niemożliwy 
był gest inwersji - to ciekawe, nie było nań dość: miejsca w zapchanym dzie
więtnastowiecznym duchowym magazynie, w którym roiło się od niepotrzebnych 
duchowych rekwizytów... Jedynie melancholia - określona jako niemożność: 
spełnienia pragnienia połączona z niemożnością jego porzucenia - a zatem pu
łapka, absurd bytu, przeczuwana bezwyjściowość: i utrata sensu - wszystko to 
były przeczucia - które wraz z niespełnionymi pragnieniami stwarzały mroczny 
kosmos dla dziewiętnastowiecznego rycerza. Chodzili z szablami, pojedynkowali 
się, a w głębi tej całej zewnętrzności, pod zbroją nieutulona czułość wykształcała 
kobiecą duszę, a w każdym razie kobiece jej jądro . Nietzsche przywołuje feno
men Alcybiadesa, ale dziewiętnastowieczny pokręceniec nie był i nie mógł być: 
helleńskim Alcybiadesem. Męskie gimnazja były wylęgarnią żywych absurdów -
jakim był każdy egzemplarz kształcący się w humanistyce, filozofii, sztuce i woj
nie - człowiek wykształcony. Jedynie ludzie prości, prymitywni mogli być: ostoją 

naturalnego rozwoju .. . oczywiście w rejonie życia , egzystencj i i jej najprostszych 
potrzeb - którym patronował Bóg, szafarz chleba powszedn iego, sakramentu 
małżeństwa i śmierci . . Napoleon - wszechświatowym geniuszem - ubóstwio
nym zarówno przez żołn ierzy, jak i ludzi ducha ... Na marginesie: w biografii Kaf
ki wyczytałem niedawno, że Kafka z n iezwykłym wzburzeniem (pewnie chodziło 
o własne kompleksy) przeczytał o przeprowadzonej po śmierci w odza na Wyspie 
świętej He leny - sekcji zwłok . W opisie w yników tej sekcji można było znaleźć : 

„skrajnie mały członek, jądra w zaniku", czym można było wytłumaczyć zahamo
wania Napoleona w relacjach seksualnych . A jednak właśn ie on (zahamowany) 
stał się dla całych pokoleń spełnienieniem owego pokutującego nieśm iertelne

go symbolu rycerza - archetypu męskiej połowy. I to, że co d rugi schizofrenik 
i dentyfikował się z Napoleonem! Dzisiejszy uwolniony już trochę od archetypu 
rycerza (choć: przecież wraca ten archetyp uparcie - choćby w najnowszych 
wersjach dziecięcych m itów-baśni) umysł może zadać pytanie : „z czym się wła

ściwie identyfikował taki co drugi schizofrenik? ". „z władzą nad wielotysięczną ar
mią?" , „z wyobrażeniem wojny- jako wyższym czy też ty lko wyzwolonym z tabu , 
ze sfery erotycznej, a więc najintymniej ludzkiej - symbole m aktu płc iowego? ", 

„z obiektem kultu, z atrybutami osi ągniętej za życia boskośc i? " .. . N ietzsche też się 

oczywiśc ie fascynował Napoleonem, choć: buntował się wobec swej fascynacji 
i był na tropie jakiegoś głęboko ukrytego kłamstwa . To też budzi zdziwienie, bo d la 
wyzwo lonego (częściowo) z archetypu rycerza umysłu człowieka dwudziestego 
- dwudziestego p ierwszego wieku - to kłamstwo, to całe kłamstwo leży bardzo 
płytko, leży właściw ie na powierzchni. 

13:50 2004-04-09 

„Ja" i proces mózgowy 
(przy lekturze Nietzsche - bfędne koto Pierre 'a Klossowskiego) 
Więc „ja" jest czymś nieznanym , czymś samoistnym, autonomicznym i nie

zależnym od projektanta , który na nim siedzi, od sternika , który próbuje wyegze
kwować: decyzje. Równ ież procesy myślowe są samoistnymi - automatycznymi 
bytami zaopatrzonymi we własny cel , własną energię , własny sam ozachowawczy 
instynkt - są więc w jakiś sposób osobam i- procesami pasożytującymi na „ja ", 
używającymi „ja" jako instrumentu . „Ja" broni się - jak koń , który ma ponieść: 

wierzchowca w długą i uc i ążliwą drogę . A le to „ja" jest naczyniem cierpien ia , to 
„ja" jest naczyniem skłonności, tropizm u - przyciągan ia do innych „ja" w galak
tyce naszej wewnętrznej p rzestrzeni. To „ja " jest naczyniem tęsknoty - tak jak ta , 
którą teraz przeżywa moje „ja " - a wszelkie decyzje ste rnika wrzynają się opor
nie w tę tęsknotę i deformują ją na czas jak iś, narzucają spokój albo wrogość: , 



albo zemstę - ale tamto - nieznane i powolne, rozkolysane podziemnie wraca 
uparcie do swojej sobie wiadomej pozycji, do swojego tajemniczego stanu i cier
pienie jest wlaśnie poziomem nieznanego, poziomem obcego w calej jaźni. „Ja" 
dręczy sternika, deformuje również narzucone, a przynajmniej nastręczone przez 
sternika procesy - zabarwia ich aurę, narzuca im swoje skojarzenia. Całe moje 
dzisiejsze filozofowanie jest na tej kanwie , na kanwie dręczącej tęsknoty. Teraz na
stępuje regres - to ja mam ten ból w piersiach, to Ja czuję nieuchronne oddalanie 
się tamtej istoty z przeciwległej galaktyki .. Ale dalej! Więc oczywiście cierpienie 
duchowe, cierpienie fizyczne pozwala na tę analizę, pozwala na to oddzielne wi
dzenie poszczególnych elementów duchowej aktywności indywiduum - przez 
ekstremalizaCję oporu, przez przeciwstawność, wrogość wzajemną poszczegól
nych elementów - pozwala na refleksję dostrzegającą mechanizmy procesów. 
To dostrzeżenie staje się teraz nośnikiem myśli - myśl jest zmieszana z zaczy
nem (milczącym albo niewypowiedzianym) „ja" ... Zmieszana myśl ma w sobie 
energię niewypowiedzianego, zmieszana myśl jest nowsza, potężniej rosnąc:;:a, 

jest nasycona popędem ciała - i przez ten popęd zawiera energię osoby - może 

stać się procesem samorodnym, dążeniem autonomicznym W gruncie rzeczy 
- „dążenie autonomiczne" zajmuje to miejsce, które kiedyś zajmowała prawda . 

rn 13 2004-04-09 
Myśl, proces myślowy Jest wywłaszczeniem „Ja", to prawda. Używa „ja", jego 

możliwości, Jako instrumentu, jako narzędzia, jako robotnika myślowej pracy Ten 
proces myślowy może stać się bardzo potężny, może stać się obsesją - czy
li bezapelacyjnym imperatywem. Samoistna dążność (autonomiczna energia) 
procesu do swojego spełnienia, a zatem zamknięcia, a zatem wyrównania nie
równości potencjalów, wyrównania zachwianej równowagi, jaką inicjuje zaczyna
jący się proces - czyni z „ja" niewolnika - często niechętnego i zbuntowanego, 
najczęściej jednak zahipnotyzowanego. Obsesyjny proces myślowy wprawia „Ja" 
w trans, w hipnotyczny taniec, który podobny jest do tańców ekstatycznych, religij
nych wybuchających w „ja" samorzutnie. Ta równoleglość przyrodzonych i narzu
conych przez sternika cielesnych zachowań pozwala na częściowe poslugiwanie 
się zarówno autonomicznym i ukrytym przed sternikiem „ja", Jak i ukrytym przed 
sternikiem i przed „ja" ciałem ... To właściwie piramida istnienia indywiduum skla-
dająca się z trzech poziomów ... Trzeba to jeszcze przeniknąć ... 

11 :12 2004-04-11 
I ów wieczny powrót Można zastosować logikę popędów indywiduum. Mówi 

Nietzsche: „ .zadaniem jest żyć tak, abyś musiał sobie życzyć ponownego życia 

_ będziesz tak czyni! zawsze! Komu dązenie dostarcza najwyższych przeżyć, 
niech dąży; komu spokój .. " et cetera ... No a komu nieszczęście, zło, komu nę
dza, komu duchowa pustka, komu bezsens, komu przypadkowa śmi_erć, komu 
duchowy niedorozwój, komu imbecylizm, komu autyzm, komu konwulsje agresji 
Ten niech powtarza to w nieskończoność. Jednak kwitnie w tym objawieniu skraj
nie narcystyczne przywiązanie do tego, a nie innego „ja". Przywiązanie prawie 
dziecięce. To dziecko nie poddaje swojego „ja" relatywizacji, nie rozpuszcza go 
w innych „ja", nie podważa jego absolutnego (zrównanego z istnieniem świata) 
znaczenia To dziecięce „ja" przechowuje się wraz z nieobciętym królewskim 
pędem u niektórych poetów. Więc tak bardzo chce przez wieczność, w nie
skończonych powtórzeniach być Nietzschem? Nikim innym? N1k1m gorszym -
pojawia się zaraz na marginesie ... „Nikim lepszym" - pojawia się zaraz na tym 
samym marginesie. Ale po co? Jedynie w imię pragnienia niesm1ertelnosci? 
Jedynie - aby krysztal ukochanego ksztaltu istnienia przechować. Przecież 
podwaza to sens wiecznego ruchu, wiecznego zmierzania. Jaki sens m1aloby 
wieczne powtarzanie? Narcyz nie chce się zmieniać, Narcyz chce pozostawac 
niezmienny. Objawienie wiecznego powrotu jest objawieniem Narcyza Logika 
wyższego stwarzania, logika budowania nadczłowieka, homunkulusa, bóstwa 
_ logika pięcia się w górę - zaklada przepalanie tymczasowych ksztaltów, 
zużywanie ich do materii przemiany. Jesteśmy - no jeśli nie materia prima , 
to w każdym razie materia confusa. Owo pięcie się wzwyż chce Nietzsche 
w calości pozostawić przy sobie - „ja" jest bohaterem 1 właścicielem tego gi
gantycznego, heroicznego pięcia. „Ja" jest zdobywcą tupu. W tej perspektywie 
może 1 jawi się jakiś sens wiecznego powrotu, ale jest to sens jednostkowy, 
egotyczny Wieczny powrót ma sens jedynie w przypadku Fryderyka Nietz
schego, ale widać calkowicie wystarczy mu taki sens. Jeśli spojrzeć laskaw1e 
na innych, to tylko by podać linę - proszę bardzo, mozesz podciągnąć się do 
mnie, choć wątpię, czy uda ci się to , czy uda ci się to w pelni. Wieczny po
wrót - jest nieśmiertelnością Fryderyka Nietzschego, tylko to sobie naprawdę 
załatwi! w swoim objawieniu. Aby jednak objawienie byto objawieniem, trzeba 
ukrywać ten jednostkowy sens, przecież sens ten musi stosować się do całego 
świata, przynajmniej do świata indywiduów percypujących . To objawienie Jest 
również konsekracją bóstwa .. Zowie się ono Zaratustra, zowie się ono Fryderyk 
Nietzsche To gest ludzkiego indywiduum i nie trzeba się go wstydzić. A jednak 
wstydzi się go Zaratustra, no cóż - całym sobą, calą swą zewnętrzną posturą 

- nie nagą, ale przyodzianą w elegancki, ekscentryczny, uwodzicielski surdut 
wedlug ostatnich nakazów mody - należy Fryderyk Zaratustra do swojego, 

dziewiętnastego wieku .. 







Pierre 
Klossowski 

Euforia, jaka ogarnia Nietzschego, gdy wychodzi on ze stanów kryzysowych 
w latach 1877-81, skłania go coraz bardziej do analizowania sit wyrażających się 
w zaburzeniach jego organizmu . („ .) 

Saint- Moritz, 11 września 1879 r. 
Do Petera Gasta 

„Kończę trzydziesty piąty rok życia. Przez półtora tysiąca lat mów iono o tym 
wieku «środek życia» ; Dante w tym wieku miał widzenie i mówi o nim w pierw
szych słowach swego poematu. Otóż, doszedłszy do tego «środka życ ia», czuję 
s ię tak «Osaczony przez śmierć» , że mogłaby mnie ona dopaść w każdej chwili : 
ze względu na rodzaj mego cierpienia muszę się liczyć z mysią o nagiej śmierci 
w konwulsjac h (chociaż wolałbym powolną i świadomą , która p ozwala rozmawiać 
z przyjaciółmi, choćby była bardziej bolesna). Z tego powodu czuję się teraz po
dobny do najstarszego z ludzi, ale też przez to, że dopełniłem dzieła mego życia. 
Dolałem sporo oliwy do ognia i wiem, nie zapomną mi tego. W zasadzie dałem 
już dowód mych rozważań o życiu; wielu ma to dopiero przed sobą. Dotąd moja 
dusza nie ugięta s ię wobec bezustannych cierpień , niekiedy w ydaje m i się , jak
bym c zul się pogodniejszy i życzliwszy niż w całym moim dotyc hczasowym życiu : 
komu mam przypisać to wzmacniające i ożywcze działanie? Nie moim współcze
snym, gdyż, poza nielicznymi, wszyscy gorszyli s ię mną i bez obaw daw ali mi to 
odczuć. Przejrzyj, drogi przyjacielu , ten ostatni rękopis , a zobaczysz, czy nosi on 
siady cierpienia i uciemiężenia: nie wierzę w to i wiara ta jest JUŻ znakiem tego, że 
rozważania te nieuchronnie zawierają w sobie sity, nie zaś niemoc i zmęczenie , 
czego doszukują się ci, którzy są mi nieprzyjażni . 

(„ .) Ja sam nie dołączę do Ciebie mimo nalegań Overbecka i mojej s iostry: 
jestem w stanie, w Jakim ba rdziej stosowne wydaje m i się być w pobl iżu matki, 
rodzinnego kraju i wspomnień z dzieciństwa . Nie bierz jednak tego za rzecz osta
teczną i nieodwołalną. Tak 1ak nadzieje rosną i słabną , tak też chory w inien snuć 
plany i je zmieniać . Mój plan na lato został wykonany: trzy tygodnie na ś rednich 

wysokościach (łąki) , trzy miesiące w Engadynie, w trzeciej części u wód w Saint
-Moritz, czego największy efekt można będzie odczuć zimą. Realizacja tego p la
nu jest dla mnie zbawienna: nie było to w cale latwe! W yrzec zenie się w szystk iego 
_ brakowało przyjac iół i w szelkiego kontaktu, nie moglem czytać książek ; wie lka 
sztuka była daleko ode mnie; pokoik z łóżkiem, pożywien ie ascety (które zresztą 
dobrze mi zrobiło : żadnych kłopotów żołądkowych przez cale lato!) - wyrzecze
nie to byłoby całkowite , gdyby n ie to, że bytem przywiązany do własnych myśl i 

- cóż zresztą innego miałem czynić! - zapewne to, co bardzie1 szkodliwe d la 
mo1ej głowy - znów n ie umiałbym powiedzieć, jak mogłem tego uniknąć. W ystar
czy - p lanem na tę zimę będzie wytchnienie od samego siebie, odpoczynek od 
moich myśli - co nie zdarzyło mi się od lat." 

5 pażdziernika 1879 r. 
Oo Petera Gasta 
„Nie wyobrażasz sobie, w jaki sposób wiernie aż do końca realizowałem p lan 

n ieobecności myśli : i miałem rację będąc temu wierny, gdyż «za mysią kryje się 

d iabeł» szalonego bólu. Rękopis , który dotarł do ciebie z Saint-Moritz, został tak 
drogo i takim trudem opłacony, że prawdopodobnie nikt , k to mógłby tego un ik
nąć, nie zechciałby pisać za tę cenę . Teraz jego lektura wprawia mnie często 

w przerażenie z pow odu długich wersów i złych wspomn ień . - Z wyjątkiem kilku 
zdań wszystko zostało pomyślane w trakcie przec hadzk i i naszkicowane ołów

kiem w sześciu małych notesach: przepisyw anie każdorazowo przyprawiało m nie 
o mdłości . Musiałem pominąć dwudziestkę zbyt długich w ywodów, na nieszczę
ście najbardziej zasadniczych, ponieważ nigdy nie znalazłem dość czasu , by je 
wydobyć ze strasznej bazgraniny ołówkiem : co zdarzyło m i się już poprzedniego 
lata. Póżniej wywód myślowy ucieka m i z pamięci: minuty i kwadranse muszę 

w istocie zbierać «energię mózgu», o której mówisz, wyrywać go mózg owi , który 
cierpi . Niekiedy wydaje m i się, że nigdy tego nie uczyniłem . Czytam TwoJą kopię 

i trudno mi zrozumieć samego siebie, tak moja głowa jest zmęczona . " 

14 stycznia 1880 r. 
Do Malwydy von Meysenburg 
„Choć pisanie należy dla mnie do owoców surowo zakazanych, Ty, którą 

szanuję jak starszą s iostrę, musis z jednak dostać ode mnie list - a n iewąt

pliwie będzie on ostatnim ! Gdyż straszliwa i nieomal bezustanna męczarnia 

mego życia przyprawia mnie o utratę sil , gdy ustępuje, a zgodnie z pewnym i 
oznakami wyzwolicielska apopleksja byłaby dość bliska , by mi pozwol ić mieć 

na to nadzieję. Co się tyczy udręczenia i wyrzeczenia, ostatnie lata m ego ży-



cia mogę porównać z życiem każdego ascety obojętne Jak1eJ epoki: wszelako 

moglem obficie korzystać z tych lat w sensie oczyszczenia i rozJasnienia duszy 
- 1 nie potrzebowałem do tego ani religii, ani sztuki. (Zauważ , że jestem temu 

wierny; w rzeczyw1stosci wytącznie to dryfowanie pozwoliło mi odkryć moje 
wlasne źródła zbawienia.) Wierzę, że dopełniłem dziela mego życia, prawdę 

mówiąc, jak ktos, kto nie miał wytchnienia. Ale wiem, że zdaniem wielu dolałem 
oliwy do ognia i że dalem im sygnal wywyższenia siebie, ducha pokojowego 

i poczucia stusznosci. Piszę ci to w uzupełnieniu, prawdę mówiąc, winno to zo

stać wyrażone w chwili spelnienia meJ «ludzkiej natury». Zaden ból nie mógt ani 

nie potrafił popchnąć mnie do złożenia fałszywego swiadectwa przeciw życiu 

takiemu, jakie znam. " 

Naumburg, styczeń 1880 r. 

Do doktora Otto Eisera 

„( ... ) Moja egzystencja Jest mi straszliwym ciężarem. JUŻ dawno bym Ją poJ 

rzuci!, gdybym w tym stanie cierpienia nie czyni! najbardzieJ pouczających prób 

i eksperymentów w sferze duchowo-moralnej - ta radosć poznania wznosi mnie 

na wyżyny, na których zwyciężam calą udrękę i cały brak nadziei. Ogólnie biorąc, 

jestem szczęsliwszy niż kiedykolwiek indziej w swym zyciu. A mimo toi Nieustan 

ne bóle, wiele godzin w ciągu dnia scisle pokrewne morskiej chorobie uczucie na 

wpół omdlenia, w trakcie którego mam ktopot z mówieniem, na odmianę wsciekłe 

ataki (ostatni przyprawi! mnie o wymioty przez trzy dni i noce, pragnąlem smierci) 

Nie czytać I Bardzo rzadko pisaćl Nie obcować z ludżm11 Nie sluchać muzyki I Żyć 
samotnie, spacerować, górskie powietrze, dieta mleczno-Jajowa. Wszelkie we

wnętrzne srodki łagodzenia cierpień okazały się nieprzydatne, nie potrzeba mi już 

niczego. Chlód bardzo mi szkodzi. 
W najbliższych tygodniach wybieram się na Południe, aby rozpocząć egzy

stencję spacerowicza. 
Moją pociechą są moje mysli i perspektywy. Podczas swoich wędrówek ba

zgrzę cos na kartce, nie piszę przy biurku, moi przyjaciele odcyfrowują moje 

bazgroty. Ostatnią rzecz, z Jaką moi przyjaciele się uporali, przesyłam osobno, 

proszę ją taskawie przyJąć, nawet jesli niezbyt odpowiada ona może Pańskiemu 

własnemu sposobowi myslenia . (Ja sam nie szukam „zwolenników" - wierzy mi 

Pan? - cieszę się swoJą wolnoscią i życzę tej radosci wszystkim, którzy do du

chowej wolnosci maJą prawo.) 
(.„) Parę razy miałem JUŻ dłuższą utratę przytomnosci. Zeszłej wiosny Bazylea 

zrezygnowała ze mnie. 
Od ostatniego badania sita [mojego] wzroku znów znacznie osłabia". 

Genua, listopad 1880 r. 

Do Franza Overbecka 
,,(.„) Teraz wszystkie moje wysilki kieruję na urzeczywistnienie idealistycznej 

samotnosci na poddaszu, przy której nabiorą praw wszystkie owe niezbędne, 
najprostsze wymogi meJ natury, jakich nauczyły mnie długie, długie cierpienia.' 
I może mi się uda! Codzienna walka z bólem głowy i smieszna wprost rozma1tosc 

mych żałosnych dolegl1wosci wymagają takiej uwagi, że popadam w zagrożenie 
mafostkowością - ale Jest to przeciwwaga dla bardzo ogólnych, bardzo górno
lotnych popędów, które tak mną owładnęły, że bez znacznej przeciwwagi mu

siałbym stać się błaznem. Wtasnie wstałem po bardzo przykrym ataku i ledwie 

otrząsnąłem się z dwudniowej biedy, a JUŻ moje błazeństwo od najwczesniejsze

go przebudzenia ściąga znów rzeczy zupełnie niewiarygodne; nie sądzę, żeby 
komukolwiek sposród innych lokatorów pokoi na poddaszach Jutrzenka osw1etlata 

milsze i bardzieJ upragnione rzeczy". 

Sils - Maria, potowa lipca 1881 r. 

Do matki . 
„Mój system nerwowy, wziąwszy pod uwagę ogromną aktywnosć , Jaką należy 

mu zapewnić, zadziwia mnie swą subtelnością i wspaniałą odpornością długo
trwałe i ciężkie cierpienia, niestosowna profesja ani nawet błędne leczenie nie 
mogły mu zaszkodzić w tym, co zasadnicze; ostatniego roku, przeciwnie, wzmoc

nił się on i dzięki temu moglem stworzyć Jedną z najodważniejszych, wzniosłych 
i przemyslanych książek, Jakie kiedykolwiek mogły się zrodzić z mózgu i ludzkie

go serca. Nawet gdybym w Reocaro położył kres memu życiu, umartby Jeden 

z najbardzieJ nieugiętych i przezornych ludzi, nie zas desperat. MoJe bóle głowy 
bardzo trudno zdiagnozować, a w tym, co dotyczy koniecznych do tego nauko

wych materiałów, mam większe rozeznanie niż Jakikolwiek lekarz. Tak, moja duma 

naukowa zostaje urażona, gdy proponujesz mi nowe kuraCje i, jak się wydaje, są

dzisz , że «dałbym wolny bieg chorobie». Zaufaj mi również w tym punkc1e 1 Tylko 

rok stosowalem moje leczenie, a JeSli popełniłem błędy poprzednio, to dlatego, że 
eksperymentowalem z tym, co radzili mi z naciskiem inni, a z czego ostatecznie 

zrezygnowałem. Tak było z moim pobytem w Naumburgu, w Marienbadzie itd. 

Zresztą każdy pojętny lekarz pozwoli! mi przewidywać, że wyleczenie nastąpi po 

dłuższym lub krótszym okresie i że przede wszystkim muszę się pozbyć poważ
nych następstw będących wynikiem fałszywych metod, Jakimi bylem leczony tak 
długo .. Odtąd będę własnym lekarzem i chcę, by mówiono w dodatku, że byłem 
dobrym lekarzem - i nie tylko dla siebie. Wciąż przygotowany Jestem na wiele, 

wiele bolesnych okresów; nie bądż niecierpliwa, zaklinam Cię z całego serca 1 To 



właśnie bardziej mnie zniecierpliwią niż moje własne cierpienia, gdyż dowodzi , że 
moja najbliższa rodzina ma tak mało wiary we mnie. 

Kto skrycie obserwowałby sposób, w jaki potrafię łączyć starania mające na 
celu wyzdrowienie z warunkami sprzyjającymi moim wielkim zadaniom, ten nie 
omieszkałby mnie pochwalić". 

Bez względu na żródła b ólów g fowy N ietzschego (dziedziczne , jak sam nie
k iedy sądził , lub p rzypadkowo syf ilityczne, jak ostatnio usta l i ły różne zestaw ienia 
świadectw, z czego Jaspers wnioskuje o charakteryzującym szaleństwo Nie 
tzschego paraliżu ogólnym) - na p ierwszy rzut oka widać , że c horoba atakuje 
m ózg Nietzschego w sposób okresowy. 

Nietzsche odbywa długie przechadzki. Przy każdym kroku przychodzą m u do 
głowy myśli , potem w raca do sieb ie i rozw ija notatki robione ołówkiem na ze
wnątrz . W tym m om encie pojawiają s ię m igreny, niek iedy są to też bóle oczu , 
w p ew nych okresach n ie jest on w stanie siebie odczytać i prosi o pomoc p rzy
jac iół : w ten sposób Gast nabiera zwyczaju rozszyfrowywania jego n ieczyte lnego 
p isma. N ietzsche musi często zaprzestawać wszelkiej lektury, wszelkiego p isania, 
wszelk ich przemyś leń . Poddaje się leczeniu , diec ie. Z m ien ia klimat. Zresztą nie 
ufa terapiom . K ierując się własnym i obserwaCjam i, stopniowo dochodz i do okre
ś len i a jednej. Gdy odkry w a własne zdo lności , usiłuje opisać to zawieszenie my
ś l i, przemyśleć funkcjonowanie m ózgu w s tosunku do innych funkcj i o rg an izm u. 
p rzestaje ufać własnemu mózgow i. 

Akt myślenia staje s ię tozsamy z c ierpieniem, a c ie rpienie z myślen iem. Z tego 
powodu Nietzsche dochodzi do zbieżności myśli i c ierpienia i do tego, c zym była
by myśl wolna od c ierpienia . Póżrnej przemyślenie c ierpien ia, namysł nad c ierpie
niem m inionym - jako niemożliwością myślenia - odczuwane są jako najwyższa 

rozkosz. Ale czy to naprawdę myśl c ieszy się moż l iwością spe/niania się bez c ie r
p ien ia w odtwarzaniu c ierpienia? Czy to myśl cierp i ała nie mogąc się spełn ić? 

Kto więc c ierpi lub się rozkoszuje? Mózg? Czy to o rgan mózg u rozkoszuje s ię c ier
p ieniem ciała, którego jest funkCJą , czy c iało może s ię rozkoszować c ierp ieniem 
sweg o najwyższego org anu? 

„Gdy czuł się najzd rowszy i najs ilniejszy, w pełn i sił i zdolnośc i twórczych, wła
śn ie wów czas najb ardziej zbliżał s ię d o c horoby: i to przymusowy od poczynek 
i bezczynność zapew niaty mu pow rót do zdrowia i trzymały katastrofę w zawie
szeniu." 

Lou A . Sa lome 

Pierre Klossow sk i, N ietzsche i blędne kolo 
W ydaw nictwo KR. W arszaw a 1996 





Rudiger 
Safranski 

Zdaniem Nietzschego myśl może mieć skierowaną na ciało , przemieniającą 

s i łę tylko wtedy, gdy obleczona jest w piękne i jędrne ciało języka . Wyczucie stylu 
jest dla Nietzschego niemalże cielesną wrażliwością. Reaguje on na język ciele
snymi symptomami, poczynając od przypływu uskrzydlającej energii i chęci po
ruszania się, a na osłabieniu i wymiotach skończywszy. Szuka zdań, które jego 
i innych poruszą. Najczęściej formułował je i nadawał im rytm podczas chodzenia . ; 
Od czasu do czasu pozwala zajrzeć do swego warsztatu myśli i stów: „Podglądaj
my i podsłuchujmy samych siebie w owych chwilach, gdy słyszymy lub formułuje
my nowe dla nas zdanie . Może nam się nie podobać, ponieważ jest tak przekorne 
i despotyczne. Nieświadomie pytamy samych siebie, czy nie postawić u jego 
boku wroga , czyli przeciwieństwa , czy nie doczepić mu choćby stówka «może„ , 

«niekiedy». Już nawet «prawdopodobnie» daje nam satysfakcję, ponieważ tamie 
dokuczliwą osobiście tyranię bezwzględności. Jeśli natomiast owo nowe zdanie 
pojawia się w łagodniejszej formie, z cierpliwością i pokorą osuwając się niejako 
sprzeczności w ramiona, to wypróbujmy inną stronę naszego despotyzmu: jakże 
nie przyjść tej słabej istocie z pomocą, jak jej nie pogłaskać i pożywić, nie obda
rzyć siłą i wspaniałością, a nawet nie przydać jej prawdy i bezwzględności". 

Na tej scenie piękno i siła zdań oraz ich wartość prawdy są prawie tym samym. 
W każdym razie wola wiedzy musi współgrać z wyczuciem stylu i rytmiczności, 
aby zdania oddawały subtelne, oszałamiające, nakazujące szacunek, kuszące 
wyobrażenia . Na dodatek myśli są tak żywe, „jakby byty jednostkami, z którymi 
trzeba walczyć, do których trzeba się przyłączyć, których trzeba strzec, pielęgno
wać je i żywić" . Na wewnętrznej scenie myśli poruszają się jak osoby i toczą ze 
sobą walkę. Do tego teatru myśli odnosi się też zdanie, jakie Nietzsche wypowie
dział o tragedii greckier „Czar tych walk polega na tym, że ten, kto je ogląda, musi 
też je stoczyć!" 

Dla Nietzschego myślenie jest aktem o najwyższej emoCjonalnej intensywno
ści. Myślał on tak, jak inni odczuwają. Jest w nim pasja i podniecenie, które za
pobiegają temu, by teatr myśli zamienił się jedynie w odbicie życia lub zawodową 

rutynę . „Jeszcze żyję , jeszcze mysię : muszę jeszcze żyć , gdyż muszę jeszcze 
myśleć". Nie ma tu mowy o żadnym moralnym zobowiązan i u Nie, dla Nietzsche
go myślenie jest samoistną przyjemnością, pod żadnym warunkiem nie chce on 
z niej zrezygnować, i jest wdzięczny życiu, że mu na tę przyjemność zezwala. 
Pragnie żyć, by móc myśleć . A myśląc, znosi cierpienia ciała, które mogłyby mu 
obrzydzić życie. Szlifuje słowa i myśli , by powstało coś „ stawiającego wszystkie
mu opór", coś nawet „nieprzemijającego", co będzie unosić się ponad strumie
niem czasu. Nietzsche marzy o tej małej wieczności i zauważa, że precyzyjnie 
wypracowaną mysią, choćby była najstraszniejsza, czci samego siebie . Z wła
snymi myślami trzeba obcować jak z „ niezależnymi mocami, jak równy z rów
nym". Między Nietzschem i jego myślami toczy się namiętna historia miłosna ze 
wszystkimi powikłaniami, jakie znane są z historii miłosnych . Występują w n iej 
nieporozumienia, waśnie, zazdrość, pożądanie, wstręt , wściekłość, lęki i zachwyt 
Nietzsche, powodowany pasją żywioną wobec myślenia, tak urządza, swe życie, 
by dawało mu coś do myślenia. Nie chce jedynie produkować zdań, które można 
byłoby cytować, lecz ze swego życia pragnie uczynić żródłowy tekst, który mógłby 
cytować w myśleniu. Zycie, jako scena prób dla myślenia . 

R. Safranski, Nietzsche. Biografia myśli 
Czytelnik, Warszawa 2003 
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Ireneusz 
Janiszewski 

Nie pytano mnie, a trzeba było mnie zapytać, co właściwie w mych ustach (. .. ) 
oznacza imię Zaratustra. (Nietzsche, Ecce homo) 

Kim dla Nietzschego byt Zaratustra i dlaczego właśnie jego uczynił bohaterem 
swojego największego dzieła? Co takiego odnalazł dziewiętnastowieczny filozof 
w postaci starożytnego perskiego proroka, że postanowił uczynić go nośnikiem 
swoich największych idei, odkrywcą wiecznego powrotu? 

Dla nas, dla współczesnych, postać Zaratustry ma dwie twarze - oblicze hi
storycznego Zoroastra i oblicze bohatera To rzeki Zaratustra, tak bardzo bliskie 
wizerunkowi Nietzschego. Jednak nietzscheańskiego Zaratustrę i perskiego pro
roka Zoroastra dzieli nie tylko dwadzieścia pięć wieków. Nietzsche tworząc To 
rzeki Zaratustra nie pisze biografii twórcy zaratusztrianizmu, a rodzi - jak sam 
nazywa tę postać w Narodzinach tragedii - „Dionizyjskie monstrum". 

Postać Zoroastra dla Europejczyka, we współczesnym Nietzschemu cza
sie , była postacią legendarną i w jakiejś mierze egzotyczną, postacią o prowe
niencji orientalnej. Prorok zaratusztrianizmu byt niejednokrotnie widziany przez 
pryzmat nie tyle historyczny, ile legendarny - kojarzono go bardziej z magiem, 
mędrcem niż z reformatorem religijnym czy mistykiem. I trudno się temu dzi
wić . Przez wieki w Europie patrzono na orient jako na źródło wszelkiej ezotery
ki i magii . Starożytną księgę zaratusztrian , przez długi czas zaginioną , okryto 
nimbem tajemniczości, uważano ją za księgę magiczną, za „tajemną księgę 
wschodu". Równie skomplikowaną historię ma słowo „mag" wywodzące się od 
nazwy przedstawicieli starożytnej perskiej warstwy kapłańskiej. Dopiero współ
czesne Nietzschemu i późniejsze badania pozwoliły na uwolnienie się od zako
rzenionych w kulturze mitycznych wyobrażeń stworzonych przez starożytnych 
podróżników i historiografów. 

Nietzsche przywołując postać Zoroastra bazuje zarówno na obrazie legen
darnym, jak i na swoich własnych intuicjach tyczących się tej historycznej po
staci , bliskich tej wiedzy, która stała się udziałem późniejszych badaczy. Autora 

Narodzin tragedii interesuje w Zoroastrze rys, który łączy go z greckim Dioni
zosem (dlatego nazywa swojego Zaratustrę „Dionizyjskim monstrum"). A głów
nym rysem łączącym postaci Dionizosa i Zoroastra jest rys szamanistyczny 

i mistyczny. 

Tropy szamanistyczne 
Nietzscheańskie tropy szamanistyczne wiążą się nie tylko z teoretycznym za

interesowaniem szamanizmem (w ideach Zaratustry i Dionizosa). Można odna
leżć je również w opartym o fakty biograficzne portrecie samego Nietzschego. 
Ponadto autor Narodzin tragedii od pewnego momentu nieustannie nosi w sobie 
marzenie o szaleństwie i szamanistycznym szale. Najgłębsze jego fascynacje od
noszą się do szamańskiego kompleksu, związanego zawsze z ciałem, chorobą , 
leczeniem i szaleństwem. Jednak dopiero w To rzeki Zaratustra autor odstania 
swoje marzenie o szamańskiej inicjacji. Co więcej, również szamanistyczne i mi
steryjne fascynacje Nietzschego w obrębie kultury antycznej nie będą wydawały 
się przypadkowe, kiedy uświadomimy sobie, że jeden z najbliższych przyjaciół 
Nietzschego - Erwin Rhode poświęcił tym tematom wiele ze swych prac, do dziś 
cytowanych. A sam Nietzsche swoimi Narodzinami tragedii przez długi czas inspi
rował badaczy, którzy w rytuale znajdowali korzenie dramatu i teatru antycznego 

Nietzsche nie ukrywa fascynaqi samouzdrawianiem oraz wyjątkową funkqą 
szaleństwa w szamanizmie. To oczywiście jedynie wstępne tropy, wskazujące jed
nak na to, że proces włączania przez Nietzschego w swoje dzieło , w jego struktu
rę dramatyczną czy w strukturę postaci, elementów należących do doświadczeń 
szamanistycznych nie jest przypadkowy i nieświadomy. Nietzschemu byt bliższy 
(deklaruje to wiele razy) szalony szaman czy upojony i tańczący uczestnik miste

riów ku czci Dionizosa niż ascetyczny mistyk chrześcijański 

Nietzsche - portret szamana 
Eliade tak opisuje kandydatów na szamanów: „( ... ) zawsze są chorowici i nad

wrażliwi, o słabym sercu, zrujnowanym żołądku, podatni na utratę wzroku. Twier
dzą, że wezwanie bóstwa jest dla nich nie do odparcia, a niechybną karą za ich 
opór byłaby przedwczesna śmierć" . Ten portret jest zaskakujący podobny do por
tretu autora To rzeki Zaratustra, którego do szamana zbliża przede wszystkim 

choroba i podejmowane próby samoleczenia. 
Ale szaman nie tylko leczy. Spelnia w obrębie społeczności inne funkcje . Ciało 

jest tylko jednym z jego narzędzi. Szczególne funkcje spełnia również umysł, a po
ziom intelektualny zawsze wyróżnia szamana ze społeczności. Bowiem do zadań 
szamana należy przekazywanie myśli i idei należącej do danej kultury. 



Zaratustra jest d la Nietzschego wypowiedzeniem jego szamańskiego powo
łania . Może dlatego czas pisania To rzeki Zaratustra był dla Nietzschego czasem 
tak radosnym, euforycznym i jednocześnie wyczerpującym . Byt momentem, od 
którego uwidoczniła się jego droga do szaleństwa, do choroby. Nietzsche nosił od 
początku znamiona szamańskiego „wyboru", inicjacja była więc jedynie kwestią 
czasu . Swoją drogę ku objawieniu N ietzsche wspomagał sposobem życia , który 
w pewnych okresach przypominał techniki deprywacyjne mistyków. Nietzsche, 
podobnie jak szaman, zawsze był b lisko szaleństwa, choroby i ciała . 

Szamanistyczne źródła Zaratustry 
Obecnie rys szamanistyczny w obrębie antycznego zaratusztrianizmu nie b udzi 

wątpl iwości. Eliade (Szamanizm i archaiczne techniki ekstazY! wspomina o związ

kach zaratusztrianimu z technikami i kompleksem szamanistycznym. Równ ież 

doświadczenie religijne proroka Zoroastra rozpoznawane jest jako szamanistycz
ne. Eliade analizuje symboliczne znaczenie mostu Czinwat i rozpoznaje w jego 
koncepcji klasyczny schemat kosmogoniczny, w którym szamani przemieszczają 
się pomiędzy sferami świata, natomiast zmarli przez ten sam most muszą przejść 

podczas swojej podróży do krainy umarłych. Uderzające w ydaje się podobień

stwo fragmentu To rzeki Zaratustra, w której linoskoczek przechodzi przez l i nę 

rozwieszoną nad placem targowym, a za nim pojawia się postać, która przeska
kuje go i zrzuca, oraz należącego do tradycji irańskiej obrazu , w którym w czasie 
przeprawy przez most (zwężony do grubości ostrza) wywiązuje się w alka mię

dzy demonami starającymi się zrzucić duszę do piekła a duchami opiekuńczymi 

przeciwstawiającymi się temu. W Gathach sam prorok Zoroaster określa s iebie 
jako przewodnika dusz, co w zestawieniu z religijnym portretem wskazuje, że był 
bardzo bliski szamanowi. 

Inny fragment To rzeki Zaratustra - Ozdrowieniec - przypomina sen, jaki był 
udziałem jednej z ważniejszych postaci zaratusztrianizmu. W owym śn ie dusza 
Arda Wirafa opuściła ciało i udała się na most Czinw at, a następnie po siedmiu 
dniach powróciła do ciała, które pozostawało w tym czasie w stanie zawieszenia 
między życiem i śmierc ią. 

Niewątpliwie w N ietzscheańskiej koncepcji wiecznego powrotu widać również 

echa pozaratusztrańskiej idei Zurwan Akaran (czasu istniejącego przed mom en
tem stworzenia , który jednocześnie był jego źródłem). 

Inicjacja szamanistyczna nietzscheańskiego Zaratustry 
Nietzscheańska in icjacja Z aratustry, inicjacyjne marzenie samego autora roz

poczyna się solaryzacją głównego bohatera książki i uczynieniem z niego w ten 



; 

sposób „herosa kultowego". Solaryzacja jest zapowiedzią uzyskania mocy sza
mańskich (świetlistość, oświecenie, iluminacja), dążenia do doskonałości , wiedzy 
i mądrości. Pierwsze strony dzieła Nietzschego wprost przypominają przywołane 
przez Szyjewkiego (Etnologia religii) stany oświecenia szamanistycznego: „. to, 
co mnie spotkało, moje życie, było zbyt przerażaJące. Począłem więc szukać 
samotności i wkrótce ogarnęła mnie melancholia. Chwilami zaczynałem płakać 
i czułem się nieszczęśliwy nie wiedząc dlaczego. Potem bez żadnej przyczyny 
wszystko nagle się zmieniło, i poczułem wielką niewytłumaczalną radość, radość 
tak potężną, że nie moglem jej znieść i musiałem wyrzucić Ją w pieśni, potężneJ 
pieśni, z jednym tylko słowem «radość, radość!». I musiałem posłużyć się pełną 
silą mojego głosu. A potem pośród tej tajemniczeJ i wszechogarniającej rozkoszy 
zostałem szamanem, nawet nie wiedząc jak to się stało . ( ... )Widziałem i słysza
łem w zupełnie inny sposób. Osiągnąłem moje oświecenie, szamańską światłość 
ciała i umysłu w ten sposób, że to nie tylko ja moglem przebijać wzrokiem ciem
ność życia ... " 

Udziałem Zaratustry staje się następnie rytuał inicjacji szamańskiej. Zaratustra 
budzi się do nowego życia, staje się nową istotą „ Przemienił się Zaratustra, dziec
kiem się stal, przebudził się Zaratustra; czegóż chcesz pośród śpiących?" (To 
rzeki Zaratustra). Jako szaman wędruje pomiędzy sferami świata, schodząc z gór 
albo wstępując, w poszukiwaniu mocy i nowej tożsamości, której symbolem jest 
nadczłowiek, nazywany również „błyskawicą", w czym odnajdujemy oczywisty 
znak oczyszczenia, oświecenia, sakralności. Na tej drodze, we fragmencie z lino
skoczkiem, czeka Zaratustrę „niebezpieczne przejście". PóżnieJ następują kolejne 
doświadczenia: oddalenie od społeczności, tak charakterystyczne dla pewnych 
etapów rytu szamanistycznego, kolejne powroty Zaratustry, wstępowania na górę, 
która ma tutaj wyrażny charakter axis mundi, powroty do jaskini - symbolizującej 

łono ziemi. Wszystko to składa się na konieczną do odbycia podróż. Zaratustra 
poszukuje mocy. Poszukuje ich również Nietzsche. 

Zanim jednak Zaratustra otrzyma dar „ innego spojrzenia'', dar „uleczania ludz
kości", dar nadczłowieka i mistycznej w swOjej istocie idei wiecznego powrotu 
musi przebyć kolejne etapy. Jego udziałem stają się wizje, sny, transy. A przede 
wszystkim przebywa chorobę i śmierć inicjacyjną, podczas której dokonuje się 
objawienie, którego nie można wypowiedzieć , gdyż w swojej najgłębszej istocie 
jest ono przemianą. Zaratustra doświadcza tak charakterystycznych dla szamani
styczego rytu momentów jak ugryzienie przez węża, wizJe innych światów, choro
bowy trans ... stając się zranionym uzdrowicielem. 

Przede wszystkim zaś, przemierzając symbolicznie naznaczone przestrzenie, 
Zaratustra odbywa podróż w poszukiwaniu nadczłowieka (człowieka obdarza-



nego mocą) . Podczas wszystkich tych doświadczeń towarzyszą mu jego duchy 
opiekuńcze, w tak wyraźnie związanych z szamanistycznym kompleksem zwie
rzęcych postaciach - węża i orła. 

Przestrzeń świata Zaratustry, a jednocześnie przestrzeń wyobraźni Nietz
schego, wypełniają symbole nawiązujące do doświadczenia mistycznego i sza
manistycznego. Metaforyka To rzeki Zaratustra wprost nawiązuje do symboliki 
szamanistycznego kompleksu. Wertykalna w swoim układzie przestrzeń świata 
szamana jest jednocześnie przestrzenią archetypów. 

Kolejne spotkania w poszukiwaniu nadczłowieka są spotkaniami z duchami 
symbolizującymi kolejne stadia przemian, kolejne etapy zyskiwania mocy. Wresz
cie na drodze ku nadczłowiekowi pojawia się wizja wiecznego powrotu. Zaratustra 
potrafił ją przeżyć i opowiedzieć, natomiast kiedy Nietzsche swoją wizję wiecz
nego powrotu z Sils-Maria próbował przekuć w ideę filozoficzną, za każdym ra
zem wydawała mu się ona banalna i niemożliwa do przekazania - a wynikało to 
z tego, że należała do innego poziomu: nie do sfery myśli, ale do sfery przemiany 
mistycznej . W końcu Zaratustra staje się tańczącym i śpiewającym szamanem 
- nie odnajduje nadczłowieka, ale odnajduje moce, które podnoszą go do po
nadludzkiego statusu. Zaratustra postępuje tak jak szaman, który po zakończe
niu swej inicjacji powinien być obrzędowo przedstawiony społeczności i urządza 
święto . Podobnie jak każdy szaman od tej pory staje się postacią mityczną , naby
wa zdolności istnienia w czasie snu. 

Tyle że Zaratustra, który był czasem snu Nietzschego, stając się szamanem na 
kartach To rzeki Zaratustra jednocześnie budzi się do jawy, budzi się w osobowo
ści Nietzschego i zaczyna ją wypełniać. 



I . 



Minęły już dwa lata od czasu naszych pierwszych rozmów z Krystianem Lupą i Mikolajem 

Grabowskim, dyrektorem Starego Teatru. Odbyła się już udana światowa premiera Zaratustry 

na Festiwalu Ateńskim, teraz zaś spektakl prezentowany jest jeszcze raz w Krakowie, mieście 
swoich twórców. 

Kiedy poczynał się w nas pomysł współpracy, wiedzieliśmy jedynie, że chcemy praco

wać z tym historycznym teatrem i wielkim europejskim reżyserem . W takich przypadkach 

większość energii pochłania zwykle logistyka. Lupa sprawił jednak, że stopniowo wszyscy 

weszliśmy w jego artystyczny świat, w jego poszukiwanie nowego tematu. Praca nad prak

tycznymi stronami naszej współprodukcji postępowała w rekordowo szybkim tempie, za co 

podziękowania należą się również sprawnej administracji Starego Teatru. 

Jestem szczerze przekonany, że każdego z nas, zaangażowanych w ten projekt, musi 

mile zaskakiwać jego lekkość. Wiąże się ona głównie z czarem, który przyciągał wszystkich 

do pomysłu Lupy, by wystawić Zaratustrę. Nie była to po prostu kolejna produkcja teatralna; 

był to w pewnym sensie ,,fajerwerk" sztuki czarnoksięskiej„. 

Wciąż pozostaję pod wrażeniem obrazów przedstawienia, gdy po raz pierwszy zapre

zentowano je w Odeonie Heroda Attyka, gdzie w poświacie Partenonu, pod rozgwieżdżonym 

greckim niebem, spotkali się Zaratustra i Nietzsche. Za Krystianem Lupą i zespołem Starego 

Teatru będzie podążać moja płynąca z głębi serca wdzięczność za każde przedstawienie, 

jakie wyreżyseruje w swojej ojczyżnie i gdziekolwiek indziej na świecie. Możliwość ponownej 

współpracy z naszymi polskimi kolegami - a od teraz już przyjaciółmi - uczyniłaby nas 

wszystkich tutaj, na Festiwalu Ateńskim, bardzo szczęśliwymi. 

Yannis Karahisaridis 

Dyrektor Festiwalu Ateńskiego 

maj 2005 r. 

Spektakl Zaratustra powstał w koprodukcji z Festiwalem Ateńskim. 

Po raz pierwszy zaprezentowano go w Atenach, w Odeonie Heroda Attyka, 

27 i 28 czerwca 2004 roku. 

Koordynatorem produkcji ze strony Festiwalu Ateńskiego była łphigenia Taxopoułou . 

, 

Pięćdziesiąt lat Festiwalu Ateńskiego 

Festiwal Ateński , jeden z najważniejszych festiwali i jedno z najbardziej prestiżowych wy

darzeń kulturalnych Europy, rozpoczęło 24 s ie rpnia 1955 roku wykonanie przez Państwową 

Orkiestrę Ateńską w Herodeionie Largo Haendla w orkiestracji M o linariego. Od tego czasu 

przez pięćdziesiąt łat Festiwal Ateński - który obejmuje koncerty symfoniczne, opery, teatr, 

koncert pieśni , dramat antyczny i inne przedstawienia pełn i funkcję miejsca spotkań grec

kich artystów, którzy zdobyli uznanie w kraju i poza jego granicami, jak również uznanych 

zagranicznych twórców i zespołów - ma m iejsce każdego tata w jednym z najsłynn iejszych 

miejsc na świecie, rzymskim Odeonie Attyka u stóp jednego z najświetniejszych zabytków 

ludzkości, ateńskiego Akropolu. 

Festiwal Ateński gości ł wielu najświetniejszych artystów i najświetniejsze zespoły, jak: 

Maria Callas, Filharmonicy Nowojorscy, Leonard Bernstein, Margot Fonteyn, Kró lewski Balet 

Covent Garden i Rudolf Nurejew, Herbert von Karajan , Filharmon icy Berlińscy, Filharm oni

cy Wiedeńscy, Balet XX wieku Maurice'a Bejarta, Filharmonicy Leningradzcy, Pablo Casals, 

Mścisław Rostropow icz, Dawid Ojstrach, Jehudi Menuhin, Światosław Richter, Jub in Mehta, 

Amerykański Teatr Baletowy, Carla Fracci , Derek Jacobi, Colin Davis, Balet Bolszoj, Władimir 

Wasiłjew, Jekaterina M aksimowa, Teatr Tańca Alvina A ileza, Maja Plisiecka, Grupa M arthy 

Graham, Jose Carreras, Peter Hall, Teatr Tańca Piny Bausch z Wuppertalu, Teatr Rustaveli, 

Lucciano Pavaroti , Christina Hoyos, Riccardo Muti, Antonio Gades, Hoakin Cortes, Piccolo 

Teatro z Mediolanu, Teatr Malijski, Fi lharmonicy Moskiewscy, Jean Michel Jarre, Ute Lem per, 

Teatr Marinski , Nowojorski Balet Miejski , Menofortas, Opera im. Janacka z Brna, Julia M ige

nes, Jose Cura, Angela Gheorghiu, Roberto A lagna, Vladim ir Ashkenazy, Marcel M arceau, 

Jethro Tuli, Zubin Mehta, Teatr Tańca Pilobolus, Andrea Bocelli, Ber lińska Orkiestra Filharmo

niczna, Stary Teatr z Krakowa, Yukio N inagaw a, Gewamdhousorchester z Lipska, Ba let San 

Francisco, Wiedeńska Orkiestra Filharmoniczna itp. 

Festiwalowi Ateńskiemu udalo się osiągnąć status międzynarodowego m ultiku lturalnego 

wydarzenia, któ re łączy to, co klasyczne z tym, c o awangardowe, to, c o lokalne z tym, co 

międzynarodowe, a to, co stare z tym, co nowe. 

Festiwalowe noce wypełniają gwiazdy : gw iazdy kultury i gw iazdy na niebie w harmonij

nym istnieniu dla korzyści trzystu tysięcy widzów, którzy każdego lata uczestniczą w wystę

pach. 

tł umaczenie Andrzej W ojtasik 



Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków 
www.stary-teatr.pl 

Sekretariat 
tel. 421 29 77, fax 421 33 53 
sekretariat@stary-teatr.pl 

Duża Scena, Nowa Scena, Sala Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 1, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 422 40 40 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21 , kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
tel . 428 47 OO 

Kasy biletowe 
prowadzą sprzedaż: 

- od wtorku do soboty 1 000 - 1300 i 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed przedstawieniem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 
- rezerwację przyjmuje się od dnia ogłoszenia repertuaru 

Sprzedaż biletów przez internet na wszystkie sceny wwweBilet.pl 

Biuro Obsługi Widzów 
pl. Szczepański 1 
tel. 422 40 40, fax 292 75 12 
bilety@stary-teatr.pl 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, informacja o repertuarze, 
zawieranie umów abonamentowych 
od poniedziałku do piątku 900 - 1700 , sobota 900 - 13ca 

Sponsor Starego Teatru Mecenasi Patronat medialny 

B~ 

, 

' I 
I 

I 
~ 
~ 
'I 

11 

www.bph.pl 
www.kartykredytowe.pl 
O 801 6KARTA (O 801 652 782) 

Wspieraj 
Stary Teatr 
w Krakow ie 
Karta kredytowa 
Mecenasa Kultury 

B~ 







N2142 AFISZ Sezon 2004/2005 

Prem1era 

7 maja 2005 r. 

1880 
Przyslij, proszę, natychmiast cienki surdut, szare spodnie i jedną koszulę nocną. Kufra n ie 
przysyłaj! Ciepły koc zatrzymaj. 

1881 
Ach, moja, droga siostro( ... ) Ty Ie chciałbym Ci oszczędz i ć, nie możesz przecież dźwigać 
mojego ciężaru (tak bliskie pokrewieństwo to już wystarczające nieszczęśc ie). Chciałbym , 

żebyś mogla każdemu rzec z czystym sumieniem: „nie znam nowych pog lądów mego 
brata". (Będą Ci dawać do zrozumienia, że są one „niemoralne" i „bezwstydne" .) Póki co 
odwagi i dzielnosci, każdy w swojej dziedzinie, i dawnej mitosci! ~ 

1882 
Niestety, moja siostra ( ... )twierdzi, że wie, na czym polega moja filozofia . Napisała do matki, 
że „widziała w Tautenbergu urzeczywistnienie mojej filozofii i była przerażona: ja kocham 
z I o, o n a zas dobro. Gdyby była katoliczką , poszłaby do k lasztoru i pokutowałaby za całe 
nieszczęscie, jakie z tego wyniknie" . Krótko mówiąc mam przeciw sobie naumburską „cnotę" , 

nastąpił prawdziwy ro z b rat i nawet moja mama tak bardzo zapomn i ała się pewnym 
słowem. że spakowałem kufer i wyjechałem rano do Lipska. Moja siostra (. .. ) cytuje do tego 
ironicznie. „Tak się zaczął staczać Zaratustra." Istotnie, z ac z ą ł się początek. (z listu 
do Franka Overbecka) 

1883 
Moja rodzina i ja - jestesmy zbyt różni . Kroki , które uznałem za konieczne podjąć ostatniej zimy 
- nie odbierać od nich więcej listów - nie dadzą się utrzymać (Jestem na to za miękki.) 

Nie lubię mojej matki , a słuchanie głosu mojej siostry sprawia mi przykrość. Zawsze, gdy 
bylem z nimi razem , zapadałem na jakąs chorobę. 

Nietzsche cierpiał z powodu swej zdolności do współczuc ia. Filozof, który w przyszłości 

będzie zwalczał moralnosć współczucia , posiada niemal osmotyczną umiejętność i potrzebę 
współczucia . Nietzsche nie potrafi być tak okrutny, twardy i bezwzględny, jak tego póżniej 
będzie wymagał od nadczłowieka. Jest nie tylko czuty na pogodę, ale i na człowieka. To 
prowadzi do niedobrych powikłań. Mimo że matka i siostra , nie mając dla n iego zrozumienia , 
często go upokarzają, poniżają, to jednak uczuciowo jest z nimi związany. Niemal cierpi 
z powodu swej nadmiernej gotowości do przebaczania. Tylko z trudem potrafi trzymać się 
swoich postanowień . Jeszcze niedawno obiecywał sobie, że nie napisze już ani jednego listu 

do matki, ale gdy znów pojawiają się skarpety i kiełbasy z Naumburga, to „Fritz" grzecznie 
dziękuje i posłusznie godzi s ię z siostrą , czego żąda m atka. 

(R. Safranski , Nie tzsche . Biografia myśli, Czyte lnik , Warszaw a 2003) 

1888 
Nie masz najmniejszego pojęcia o tym, że jestes b lisko spokrewniona z człowiekiem i losem , 
w którym rozstrzyga się tysiącletn ia kwestia. (z listu do siostry) 

Kiedy szukam najgłębszego kontrastu wzg lędem siebie , nieob liczalnej podłości instynktów , 
to zawsze znajduje moja matkę i siostrę . - Przypuszczenie, że jestem spokrew niony z taką 

kanalią , byłoby bluźnierstwem w obec mojej boskosci. 

Wyznaję, że matka i s iostra są zawsze najgłębszym zastrzeżeniem w obec „w iecznego 
powrotu ", moją p rawdziwie koszmarną myślą. 

Friedrich i Elisabeth N ietzsche . 1899 

Bezradny po osun ięciu się w obłęd , wpadł w ręce E lżbiety. ( .. . ) 
Franciszka Nietzsche odwiedzała syna, gdy pozwalał na to jego stan . ( ... ) Miała jedno 
pragnienie: zabrać Fryderyka z k linik i i przejąć nad nim opiekę , kierow nictwo k liniki jednak 
sprzeciwiało się temu - aż do czasu , gdy stało się jasne . że na poprawę nie ma co l iczyć i że 
chory nie stanowi zagrożen ia d la m atki .( .. . ) Nietzsche znalazł się więc z powrotem w domu 
przy Weingarten 18, który opuści ł po raz pierwszy w w ieku czternastu lat , kiedy wyjechał do 
szkoty w Pforcie. Po opuszczeniu k lin iki byt już bardzo spokojny i potulny, chodz i ł wszędzie za 
matką jak mate dziecko, wymagał jednak stałego nadzoru. 

(R. J. Hollingdale , N ietzsche , PIW, W arszaw a 2001 ) 

Fragmenty listów Friedricha Nietzschego do matki, s iostry i przyjaciół [z :] Friedrich N ietzsche 
Listy, inter esse , Kraków 1994 i R. J . Hol lingdale , Nietzsche, PIW , W arszaw a 2001. 

opracowała Elżbieta Biriczyc ka 
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1859 
Był wtorek rano, gdy opuszczałem bramy miasta Naumburga. Półmrok świtu kładł się jeszcze 
na polach , a na horyzoncie tylko parę blado oświetlonych chmur zwiastowało nadejście dnia. 
( ... ) Szedłem ku nieznanym niebezpieczeństwom; rozstanie zatrwożyło mnie i drżałem na 
myśl o swojej przyszłości. 

1863 
Raz jestem wesoły, raz rozstrojony, doznaję to rzeczy dobrych i zabawnych, to znów przykrych 
( ... ). Kiedy przez chwilę mogę pomyśleć, czego bym pragnął, szukam wówczas słów do 
melodii, jaką mam w sobie, i melodii do słów, jakie mam w sobie, a jedno z drugim się nie 
zgadza , choć z jednej pochodzi duszy. Ale taki już mój los. 

1864 
Droga mamo i Lisbeth 
Oczywyrażnie mi się psują , praca przy lampie bardzo mi szkodzi i mnie męczy. Kiedyż nadejdzie 
lepsza pora roku! Będę robił długie spacery i - moja jedyna nadzieja - na uniwersytecie lepiej 
obchodził się z oczyma, niż mogę tutaj . A przy okazji, czy macie jakiś lek na chrypkę? 

Piszę. Około pierwszej jem obiad z matką i siostrą, wypijam swoią gorącą wodę , gram trochę 
na fortepianie i piję kawę . Potem znowu piszę . O szóstej przynoszą mi do pokoju herbatę 
i kolację ; piję , jem i piszę . ( .. . ) 
Poza tym do tego stopnia nikt mi nie przeszkadza , jestem pod tak dobrą opieką i tak 
jedynym władcą swego czasu , że ochotę na samotność odsyłam do rupieciarni kaprysów. 
Mam tu tyle miłości i wesela . To niepospolicie poszerza umysł. O wiele bardziej niż samotne 
rozmyślania . 

(z listu do Paula Deussena) 

1869 
Droga Lisbeth , 
Jeszcze parę przestróg. Po pierwsze nie zapominajcie, że oprócz indeksu muszę przygotować 
wykłady na semestr zimowy, dlatego trzymajcie ode mnie z dala wszystko, co zbędne . Po 
drugie nie należy zakłócać mojego trybu życia( .. . ). 
Ostatnio( ... ) żywiłem się wyłącznie chlebem, mlekiem, winogronami, owocami i zupą: myślę , 

że czasowa kuracja tego typu dobrze wpływa na mój żołądek. 

1872 
Droga, dobra mamo, 
( ... ) poczułem palącą potrzebę tego, bym przez krótki okres pobył ze swoimi ideami 
z u peł n ie s a m . 

1874 
Droga mamo, 
( ... ) dziś przy złym trawieniu i niedyspozycji , myślę więc najpierw o ciele i życzę Ci z serca, 
by zdrowie dopisywało Ci tak jak dotąd i byś nie naśladowała absurdalnego przykładu Twego 
pana syna, który zaczął cierpieć o wiele za wcześnie. 
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Zaratustra I _ Michał Czernecki 
Karzeł __ Zbigniew Kosowski 
Linoskoczek __ Tomasz Wygoda (gościnn ie) 

Johannes __ Bogdan Brzyski 
Mateusz __ Adam Nawojczyk 
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Bela _ _ Joanna Drozda I Małgorzata Zawadzka 

Zaratustra 11 _ Zbigniew w. Kaleta 
Orzeł __ Bogdan Brzyski 
Wąż _ _ Adam Nawojczyk 
Karzeł _ _ Zbigniew Kosowski 
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Osioł _ Tomasz Wygoda (gościnnie) 
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Zabójca Boga _ Jacek Romanowski 
Cień _ Urszula Kiebzak 
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Matka _ Iwona Bielska 
Elżbieta _ Małgorzata Hajewska-Krzysztofik 
Tancerz _ Tomasz Wygoda (gościnn ie) 

On _ Piotr Skiba 
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Anna _ Agnieszka Mandat 
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Irma _ Sonia Bohosiewicz 
Maria _ Sandra Korzeniak 
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muzyka w wykonaniu zespołów instrum entalnych pod kierunkiem 
Stanisława Krawczyńskiego i Mieczysława Mejzy 

spektakl powstał w koprodukcji z He llenie Festival S.A. - Grecja, Ateny e 
premiera światowa: 27 czerwca 2004 , Hellenie Festival S.A. - Grecja, Ateny, 
Odeon Herodes Atticus 
23 pażdziernika 2004 - pokaz „spektaklu w budowie " podczas festiw alu baz@rt, 
Stary Teatr, Kraków 
7 maia 2005 - premiera w Starym Teatrze w Krakowie , Scena Kamera lna 


