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Życzę sobie każdej oczywistości pozornej pod podszewkę zaglądać 
i zawsze się wtedy oka.że, że oczywistość nie jest wcale taka oczywi
sta, że świat jest naprawdę bardzo wieloznaczny i zawiły, że wszę
dzie jest „druga prawda". 

Leszek Kołakowski 

Tankred Dorst jest jednym z najwybitniejszych współczesnych dra
matopisarzy niemieckich, scenarzystą i twórcą filmowym. Urodził 
się w l 925 roku w Oberlind w Turyngii; jako uczeń gimnazjum zo
stał powołany do Wehrmachtu (1942) i wysłany na front zachodni; 
do l 947 przebywał w obozach jenieckich w Anglii, Stanach Zjedno
czonych i Belgii, gdzie zaczął pisać sztuki i próbował je wystawiać. 
Po zdaniu matury studiował germanistykę i historię sztuki '" Bam
berg, a następnie teatrologię w Monachium. 

Dorst napisał ponad trzydzieści sztuk teatralnych, scenariuszy 
filmowych i radiowych, librett operowych i baletowych, bajek dla 
dzieci; jest także autorem przekładów z języka francuskiego (Diderot, 
Molier). Był wieloletnim dyrektorem artystycznym Bonncr Biennale 
- najważniejszego festiwalu dramaturgii współczesnej w Niemczech, 
a następnie Neue Stucke aus Europa w Wiesbaden. Obecnie - wraz 
z żoną Ursulą Ehler, od 1970 roku współautorką wszystkich jego tek
stów - mieszka i pracuje w Monachium. 

W roku l 953 rozpoczął trwającą kilka lat współpracę ze stu
denckim teatrem lalek Das Kleine Spiel, dla którego napisał sześć 
sztuk. Poetyka teatru lalek wywarła duży wpływ na dramatopisarza, 
co poświadcza manifest z 1957 roku Geheimnis der Mario11etle (Ta
jemnica marionetki). Pierwsze dramaty: Die Kurve (Zakręt, I 960), Ge
sel/schaft im Herbst (Towarzystwo jesienią, 1960) czy Die Mohrin (Mu
rzynka, I 964) miały swoje prapremiery na prowincjonalnych scenach. 
Ich bohaterami są postaci kreowane na podobieństwo marionetek, 
swoją sztucznością doskonale podkreślając sztuczność stwarzanego 
przez Dorsta świata. 

jako jeden z nielicznych współczesnych dramatopisarzy ściśle 
łączy teorię teatru z praktyką sceniczną, starając się znaleźć własne 
rozwiązania dramaturgiczne (Scena jako absolutne miejsce, l 962; 
wywiad z sobą samym - Dialog, l 984). W utworach z lat 60. Dorst 
chętnie sięgał po rozmaite chwyty i konwencje teatralne, bądź kreu
jąc świat fantastyczny, przetwarzał motywy zapożyczone od innych 
autorów. \N ten sposób powstał na przykład Kot w butach oparty 
na romantycznej komedii Ludwiga Tiecka (najpierw w wersji sztuki 
dla teatru marionetek, a następnie jako libretto opery) czy Merlin albo 
ziemia jałowa nawiązujący do legendy o Królu Arturze i Rycerzach 



Okrqgłego Stołu. Momentem przełomowym w karierze dramatur
gicznej Dorsta był sukces wystawionej w I 968 roku w Stuttgarcie 
sztuki Tol/er, dającej początek crklowi dramatów, któr yc h osnową 
staty się biografie znanych ludzi. Pierwowzorem tytułowego bohatera 
byt poeta i dramatopisarz Ernst Toller, przywódca rewolucji mona
chijskiej z I 919 roku; z kolei Mamut (I 973) to udramatyzowana bio
grafia kolaborując.ego z nazis tami norweskiego pisarza Knuta Ham
suna; Der verbotene Gar/en (Zakazany ogród, I 983) jest artystycznym 
portretem włoskiego poety Gabrie la O' Annunzio, a Pustynia (2005) 
- francuskiego podróżnika i misjonarza katolickiego, Charlesa de 
Foucauld. 

Zainteresowanie Dorsta zawsze wzbudzata zagadkowa natura 
cz łowieka - jego nieokreśloność, teatralność życia, bierność, wycola
nie jako sposoby dostosowania się do obowiązujących reguł. Obrazu
ją to na przykład znane w Polsce dramaty: fa, Feuerbach (I 974), Pan 
Paweł (1994); Fernando Krapp napisał do mnie ten list (I 992). Autor 
wciąga w nich widza w specy ficzną grę prawdy i iluzji, zmuszając go 
do szukania własnej odpowiedzi na stawiane pytania. Poprzez otwar
tą kompozycję sztuk nie dopowiada niczego do końca, dając odbiorcy 
szerokie możliwości interpretacyjne. 

Prapremierowe wystawienia sztuk Dorsta reżyserowali tak 
wybitni twórcy teatralni, jak Peter Zadek, Patrice Chereau, Peter Pa
litzsch czy Wilfried Minks. W roku 2006 Dorst sam zajął się reżyserią, 
wystawiając z powodzeniem Pierścień Nibel1111ga w czasie Festiwalu 
Wagnerowskiego' w Bayreuth. 

Tankred Dorst jest lau reatem wielu nagród, m.in. berlii\skiej 
nagrody im. Gerharta Hauptmanna ( l 964), nagrody im . Georga 
Buch nera ( 1990), nagrody im . Ludwiga Mulheima za sztukę religijną 
Korb es (199 l ), nagrody im. E.T.A. Hoffmanna (l 997) oraz nagrody 
im. Maxa Frischa (I 998). 

W Polsce ukazało się drukiem siedem dramatów Dorsta; pięć 
w przekładzie jacka St. Burasa: Ja, Feuerbach („Dialog" 1988 nr 5), 
Ma11111t („Dialog" l 992 nr 8), Pan Pawc/ („Dialog" 1994 nr 3), Pustynia 
(program Teatru Polskiego we Wrocławiu, 2005) oraz Fernando Krapp 
1wpisul do mnie trn list, który wraz z dramatem Lamkni\'tc z powodu 
bogactwa w przekładzie Elżbiety Jeleń , zosta ł wydany w serii Dramat 
wspułczcsny krakowskiej Księgarni Akademickiej. \V tej samej serii 
ukazał się ostatnio kolejny dramat Dorsta, Merlin al/Jo ziemia ja/owa 
(2006) równió. w przekładzie E l żbiety Jde1\ . Pierwszrm dramatem 
Dorsta wystawionym w Polsce był Ja, Feuerbach. W spektaklu tym, 

przygotowanym w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, mistrzowską kreację 
stworzył Tadeusz Łomnicki - jednocześnie reżyser przedstawienia - uhonoro
wany za nią Grand Prix 31. Kaliskich Spotkań Teatralnych. 

Polska prapremiera sztuki Fernando Krapp napisał do mnie ten list odbyta 
się w I 992 roku w Teatrze im.). Słowackiego w Krakowie w reżyserii Michilłil Ra
tyńskiego (w przekładzie reżysera, pod tytułem Ten list napisał do mnie Fcnrnndu 
Krapp). Po ten dramat Dorsta, oparty na opowiadaniu Miguela de Unamuno 
Nada menos que todo un hombre [Ni mniej, ni wir;cej. tylko mężczyzna I, sięgali 
w Polsce m.in. Krystyna Meissner (Teatr im. Wililma HorzyC)', Toruń I 994 i Sta 
ry Teatr, Kraków 1998), Marcin Ziębiński (Teatr TV, 1995), Piotr Kruszczy óski 
(Teatr Polski, Poznań I 997). W roli Fernando Kra pp a występowali Janusz Gajos, 
Marek Walczewski i Krzysztof Globisz, zaś piękną fulię graty Katarzyna Skrzy
necka j Maja Ostaszewska. 

Dążąc do prawdy, człowiek pragnie pewności. Dlatego woli jedną 
prawdę. Najczęściej zatem za prawdę uznaje zabsolutyzowany wła
sny punkt widzenia. 

Tadeusz Gadacz 

Istnieje idealny świat kłamstwa, gdzie wszystko jest prawdziwe. 

Stanisław Jerzy Lec 



Tankred Dorst Rzeczywistość w teatrze (1962) 

Wydaje mi się, że ważną rzeczą jest, by obcując z teatrem, także myśleć 

o teatrze. Wypowiadane słowa dialogu mają już drugorzędne znaczenie, służą 

gestowi, spojrzeniu, niememu przerażeniu. We wszystkich moich sztukach po

dejmowałem próbę określenia akcji na scenie za pomocą środków, które teatr 

z dawien dawna oferuje i które są już wypróbowane. Wzory dla siebie znajdo

wałem najpierw tam, gdzie teatr triumfował nad ideą, wypowiedzią, czy jak by 

to nazwać inaczej: w pantomimie, klownadzie, commedia dell'arte, niektórych 

scenach teatru chińskiego - na przykład takiej: stary przewoźnik przewozi przez 

rzekę dziewczynę. Naturalnie tych form i całego arsenału postaci nie mogę 

po prostu przejąć. To, co zostanie przedstawione na scenie jako mój pomysł, 

muszę wypróbować w rzeczywistości, gdyż istnieje wielka pokusa, by zatracić 

się w „czystej", to znaczy niezobowiązującej grze. Dla autora jest to więc pokusa 

podążania jedynie za szczęśliwą i dobrze pomyślaną akcją albo wyposażenia ja

kiejś postaci w kilka zaledwie w danej chwili krytycznych zdań dialogu, dających 

pozór rzeczywistości. Jak ma się jednak sprawa z realizmem? Jakaś postać może 

całkiem czytelnie pod względem teatralnym cierpieć, krzyczeć i robić rzeczy 

całkiem powszednie, a mimo to nie będzie niczym więcej niż miotającym się 

straszydłem, gdyż zabraknie jej ziemi pod stopami lub jej światopogląd, niczym 

powietrze, którym oddycha, będzie zbyt wątły. Wydaje mi się, że w ogóle nie 

istnieje powszechnie obowiązująca recepta, wedle której można by stworzyć rze

czywistość na scenie. Opowiada nam się mnóstwo niestworzonych rzeczy i jako 

realistyczne sprzedaje to, co jest przecież tylko pospolite lub doktrynerskie pod 

względem społecznym. Czy ktoś byłby tak uprzejmy i zechciał wreszcie powie

dzieć, że nasz powszedni świat, do którego jesteśmy przyzv.'Yczajeni i który został 

nam dany, jest tym rzeczywistym światem i w jaki sposób jest on rzeczywisty? 

A może tylko przyzwyczailiśmy się do niego? Może ulegamy tylko zwykłemu pę

dowi mody, która jako jedyny klucz do rzeczywistości wczoraj dała nam do rąk 

to, co egzystencjalne, a dziś to, co społeczne. Oczywiście: z rzeczywistością - tą 

dzisiejszą, w której sam tkwię i od której nie mogę się uwolnić - muszę sobie po

radzić na scenie i przedstawić ją we właściwy sposób. Ale wraz ze zdarzeniami 

na scenie egzaminowi poddana zostanie sama rzeczywistość: musi się ona zmie

rzyć z tym doskonałym światem złudy i pozoru, musi się wobec niego określić 

i podać w wątpliwość, a może musi się także trochę zmienić. 

[przeł. M. Leyko] 

Tankred Dorst Scena jest miejscem absolutnym ( 1962) 

Sądzę, że teatr właściwie ma znaczenie tylko dla niewielu i dla
tego wolę małe teatry. Nie żądają one od widza neutralnego respektu 
wobec sztuki. Widz jest bliżej, widzi jak to jest zrobione, nie zawsze 
siedzi całkiem wygodnie i nie musi być dobrze ubrany. Nie spodzie
wa się przede wszystkim uszlachetnienia przez sztukę, przyciąga go 
tutaj ciekawość. Czy to rzeczywiście źle, że nie chodzi tu o prawdziwe, 
dające się zdefiniować społeczeństwo, i że w naszym kraju musieli
byśmy z niego widocznie całkowicie zrezygnować? Siedzą tu ludzie, 
różni ludzie, i to mi odpowiada. Nie piszę dla jakiegoś określonego 
społeczeństwa ani przeciw niemu, a więc nie muszę się zacho'>''Y
wać, jak gdyby ono istniało. Wydaje mi się, że moja publiczność 
przychodzi do teatru z równie niewieloma oczekiwaniami co ja, jest 
niepewna, sceptyczna, a może nawet trochę nieufna. Stawia pytania, 
ale nie oczekuje na nie odpowiedzi od autora. jakże bowiem miałby 
ich udzielić, jeśli nie podporządkuje się jednemu z wielkich materia
listycznych lub metafizycznych schematów świata? 

Teatr jest dla mnie swego rodzaju eksperymentem: wciąż 
na nowo podejmowaną próbą przedstawienia na scenie współcze
snego cztowieka ze wszystkim tym, co on stwarza, co go porusza, 
przeraża i ogranicza. Srodki, którymi się posługuję, są - jak sądzę 
- równie stare jak sam teatr, są to: maska, przebieranka, iluzja, teatr 
w teatrze. Służą one temu, by postać sceniczna aktora mogła wydawać 
się wspaniała a zarazem podejrzana. Służą one jednocześnie zakwe
stionowaniu nas samych, naszego systemu wartości, naszych norm 
społecznych, naszej moralności, ponieważ także my sami bierzemy 
udział w tym eksperymencie. („.) 

W sztuce wszystko musi się zgadzać, i nie chodzi tu po pro
stu o kostium czy kierunek polityczny. Przeciwnie, często zawodziły 
wtaśnie te sztuki, których efekt miał wynikać z aktualności i stroju 
codziennego. Wydaje mi się, że w poszukiwaniu figuracji dla na
szej post-psychologicznej epoki przydatniejsze są chłodne alegorie, 
zdystansowane opowieści, a nawet często pogardzane klisze, jeśli są 
poprawnie użyte, niż dokładne portrety ludzi nam współczesnych 
z całą intymnością, kryjącą się w ich ubiorach. Przedstawiony ma być 
bowiem nie wycinek rzeczywistości, lecz jej przekład, a postaci sce
niczne muszą na nowo stworzyć swoje życie z siebie samych. To, czy 



sztuka - niczym instrument - „stroi", zależy według mnie od tego, czy 
może ona w oparciu o własne reguły bez trudu porusza ć się po wą
skiej krJw<;dzi pomiędzy artyzmem a rzeczywisto ścią, nie pozosta
wiając jednemu zbyt wiele swobody i nie zadając gwałtu drugiemu. 

J eś li chodzi o fabuł ~. to ważna jes t dla mnie dobra, dająca 
się opow i ed z ieć histo ria. Szczerze mówiąc, ona decyduje niemal 
o wszys tkim. O na ksz tałluj e charaktery, ona stawia je w sytuacjach 
scenicznych, w których s i~ objaw iają, w któ rych zdradzają swoje 
uczucia, i w któ rych się zaskl epi ają. l'abuła wciqż oddala pos taci ode 
mnie oraz od „osobistego zamiaru", w jaki je na początku tymcza
sowo wyposażyłem i czyni je samod zielnymi istotami w ramach tej 
ws pólnoty, kt ó rą sam s tworzyłem. To jest pożytec zn e . Mam całą listę 
takich fabuł wz i ę t ych z życia codziennego, z gazet , czasem z ks iążek 
- na przyklad z opowiadań Sałtykowa czy z londyńskich kronik Dic
kensa - albo „wyczytanyc b" ze zdj ęć, przydatnych b,1dź nieprzydat
nych, w każdym ra zie cał ki em innych niż tematy dawniejszych dra
matopisarzy, na przykład tych z czasów Sude rmanna. Polega to oczy
wiście na tym, że taka dobra hi storia ni e jest abso/11tnic dobra, musi 
ona - niezależni e od tego, co chcę przez nią „powiedzieć" - odpowia
da ć mi, bym potrafił si ę nią pos łu żyć . Z drugiej strony wydaje mi się, 
że to, co może s p o tkać nasze czasy nie daje s i ę ująć w fabułę , której 
oczywisto ści jeszcze przed czterd zies tu laty nikt by nie kwestionował. 
Wyobrażenie o tym dajq niezliczone próby dramatycznego ujęcia 

rozterek badaczy ato mu, którzy borykają si ę z własnym sumieniem, 
albo na przykład p ostępowe sztuki wschodnioniemieckie, w których 
chłopi najpierw przeciws tawiają s i ę po s tępowi , ale ostatecznie akcep
tują poglądy socjalistyczne. Schemat „najpierw nie, a potem tak", we
dle którego w XI X wieku pokazywano na scenie pastorów ewangelic
kich, którzy pod wpływem lektury Darwina popadali w konAikt tra
giczny, a zwłaszcza artystów, lekarzy, samotnych naukowców, którzy 
przeważni e z powodu romansu stali się interesujący dla potomnych: 
schemat, którego i d z i ś używa s ię do przedstawienia problemu badań 
atomowych czy reformy agrarnej, z powodu uproszczenia wyklucza 
możliwość przed stawienia rzeczywi stości. Ka żdy wie, że dokonanie 
osobistego wybo ru sumienia, nawet j eś li ma charakter dramatyczny 
- jak choćby w przypadku badacza atomu - ma tylko wartość dekora
t)'Wną . Nie chodzi o to, że bomba atomowa jest rze c zą zbyt st raszną, 
by móc ją przedstawić w dramacie. Strach przed nią, oczywi ście , nie 
jest wi ęks zy ni ż strach przed Szwedami w czasie wojny trzydziestolet
niej, czy strach czy telniczki ilustrowanych magazynów przed rakiem, 

albo strach starego człowieka przed samotnością. Wręcz przeciwnie. 
Są to konkretne lęki, zagrażające każdemu człowiekowi i bezpośred
nio go dotyczące, podczas gdy nie znam nikogo, kto tak pokierowałby 
swoim życiem, jakby jutro miała spaść bomba. Jest to zbyt abstrakcyj
ne wyobrażenie i dlatego nie przeszkadza ludziom w „sadzeniu swej 
jabłonki". Dlatego więc wydaje mi się ono niemożliwe do przedsta
wienia, a zatem także niedramatyczne. 

Charakterystyczne dla moich sztuk i - jak sądzę - dla niektó
rych sztuk współczesnych mi autorów, jest raczej poczucie wyob
cowania. Autorzy tych sztuk starają się poradzić sobie bez stałego 
systemu wartości, wiedzą, że nie zbawią świata, nie wspierają się 

pewnością wyboru między dobrem a złem, albo między wolnością 
a zniewoleniem. Nie posługują się także bohaterem pozytywnym czy 
- w innych przypadkach skutecznym - przełomem między mrokiem 
a światłem. Bo o jakież światło mogłoby chodzić? Jest to więc dra
maturgia negacji oparta na schemacie typu „nie wiem", dramaturgia 
absolutnego pozoru, rzekomego działania zamiast metafizycznego 
wsparcia. To nie są tragedie, lecz farsy, groteski, parabole, nie chodzi 
w nich o spory natury duchowej - argumenty są wymienne, retoryka 
to tylko piękna mowa - lecz o skutki, o małych ludzi, a nie wielkich. 
W szeregu tych wymyślonych postaci zwraca uwagę pewien ekscen
tryczny rys: punkt, wokół którego koncentrują się ich działania, nie 
leży - by tak rzec - w centrum, być może jest on nawet niedostrze
galny na scenie, w każdym razie nie przy użyciu metod psychologii. 
Te postaci, których sytuacja mnie interesuje, których działania okre
ślam, nie pos iadają, jak się wydaje, żadnego godnego uwagi życia we
wnętrznego, ich walki wewnętrzne nie są prawdziwe. Albo sprawdza
ją się na scenie, albo nie, nic więcej. („.) 

Ale teatru nie można odgrywać w pustej przestrzeni. Wydaje 
mi się, że autor, który pisze dla potrzeb sceny i poważnie traktuje swo
je rzemiosło, nie poradzi sobie bez tego, co w przybliżeniu określa s ię 
słowem realizm. Oczywiście, stosuje się róż ne wybiegi. Na przykład 
przyjęcie w dialogu metody stawiania niemądrych pytań po to, by 
otrzymać błyskotliwe odpowiedzi. W ten sposób można całą sztukę 
odklepać pointami. \Nypróbowano już także sztuki z tzw. „lepszego 
towarzystwa", które uwalniają autora od troski o szczegóły, gdyż pa
nuje zgoda co do tego, że w tym gatunku rozmowa jest przeważnie 
wesoła i przyjemna. Jest też cała seria awangardowych ćwiczeń gim
nastycznych, przy których aktorzy uwalniaj ą się nie tylko od swych 
ubrań, ale także od wszelkiego realizmu. I to też jest teatr, oczywiście. 



Czasami nawet sprawia przyjemność. Dla mnie jednak ważniejsza 
stała się społeczna determinacja akcji dramatu, zwłaszcza v.1edy, kie
dy przenosi się ona w sferę fantazji, przesady czy groteski. Bo na sce
nie nie pokazuje się po prostu „człowieka" - takiego w ogóle nie ma -
ale jakiegoś określonego człowieka, który nie zrobi ani kroku na scenie, 
nie ściągnie buta, nie potrafi ciućkać cukierka nie zapytawszy autora: 
dlaczego tak a nie inaczej? Naturalnie, wyobrażam sobie obraz moich 
postaci, które właśnie chcą zacząć żyć, i wiem o wiele więcej o nich 
niż pokazuję. To daje mi pewność wobec nich. Kiedy mówią, prze
słuchuję je. Dobrze u\vażam i obserwuję, czy mówią prawdę, swoją 
prawdę, czy przypadkiem tu i tam nie pomyliłem się w nich. Czasami 
zadają sobie wiele trudu, by wydobyć się z pewnych sytuacji. Muszę 
wówczas zaangażować cały swój kunszt, żeby - oczywiście, w spo
sób całkiem dyskretny - im pomóc. Czasami one mają rację, nie ja, 
i "1edy muszę im ją przyznać: skreślam wówczas bez sprzeciwu moje 
pomysły, fragmenty dialogu, zakończenie aktu. Ale wszystko to mogę 
uczynić jedynie v.1edy, gdy jestem obeznany z rzeczywistością. Pomy
sły nic tu nie pomagają. 

Oczywiście, chodzi tu także o całe otoczenie, ale nie o jakieś 
„interesujące otoczenie", które czasami pomaga powieści. W drama
cie nie powinno mieć ono jakiegoś szczególnego powabu, najlepsze 
jest całkiem proste, dające się łatwo wyobrazić: drobnomieszczań
sko-zachodnioniemieckie - rozumie się; Chiny - wiadomo; starożyt
ny Rzy(D - od dawna wypróbowan)'. Po to istnieją ramy sceniczne, 
po to stworzono scenę, wystarczająco konkretną, by na niej w sposób 
kontrolowany, krok po kroku, ukazać wymyśloną rzeczywistość, by ją 
przemienić w grę, a jeśli się uda, ukazać ją jako prawdę. 

[przeł. M. Leyko] 



Tajemnica istnienia. Czy przypadkowo ostateczna prawda jest 
przed ludźmi ukryta, czy też we mgle, w którą natura spowiła swo
je zadania, należy widzieć zły zamiar? Skłonni jesteśmy przyjąć 
pierwsze przypuszczenie. Być może trzeba to powiedzieć mocniej: 
jesteśmy przekonani, że tylko pierwsza hipoteza może przyjść 
do głowy wykształconemu człowiekowi. A przecież prawdy, jak 
skarbu, nie dostaje się do rąk. Za każdym razem wydaje się, że jesz
cze jeden wysiłek - i posiądziecie prawdę. Lecz każdy nowy wysiłek 
nie prowadzi do niczego, jak nie prowadziły też poprzednie wysiłki. 
Właśnie jak skarb - wabi, przyzywa, ale do rąk nie przychodzi. I po
tem, ten szczególny, specyficzny strach, którego doznaje człowiek, 
stając przed możliwością czegoś nowego, jeszcze nie widzianego, Il!i.e 
doświadczonego. Widać więc, że prawda - mówię oczywiście o osta
teczne) prawdzie - jest pewną żywą istotą, która nie stoi obojętnie 
i apatycznie przed nami i biernie czeka, aż podejdziemy do niej 
i weźmiemy ją. Niepokoimy się, męczymy, wyrywamy się ku praw
dzie, ale i prawda czegoś od nas oczekuje. Widocznie i ona obserwu
je nas przenikliwie i szuka, jak my jej. Być może też i czeka, i boi 
się nas. I jeśli do tej pory nie zrzuciła z siebie tajemniczej zasłony, 
to nie przez zapomnienie, roztargnienie, a tym bardziej nie „ot tak", 
bez żadnego powodu, „przypadkowo". Powinien o tym pamiętać każ
dy szukający („.). 

LewSzestow 



Miguel de Unamuno, Nada menos que todo un hombre 
[Ni mniej, ni wi~cej, tylko mężczyzna, przekład Piotra Olkusza] 

- Ale proszę cię, kiedy mój koniec jest już tak blisko, powiedz mi, kim jes teś Ale
jandro? - za p)'tała go s łab)'m głosem Juli a. 
- Kim? Nikim innym, jak twoim mężcz)'zną„. t)'m, którego sama stworz)'łaś! 
To zdanie b)'ło niczym W)'Szeptana przepowiednia śmierci - jakb)' z drugiego 
krańca żywota, gdy łódź rusza na tamten, ciemny brzeg. 
Chwilę później Alejandro poczuł, że w swoich sze rokich ramionach trzyma już 
tylko zwłoki. W jego duszy zapanowała ciemna i przeszywająca zimnem noc. 
Wstał i spojrzał na sztywne kobiece ciało, podziwiając jego pi ękno. Julia była 
wspanialsza niż kiedykolwiek. Zdawało s i ę, że zalewa ją blask wiecznego brzasku , 
który nadejść miał po tej ostatniej nocy I mimo iż Alejandra nie opuściło jeszcze 
uczucie zimnego ciała, to nagle jego umys ł zaczął przemierzać wspomnienie ca
łego życia - jego własnego życia, które przed wszystkimi ukrywał . Które ukrywał 
przed samym sobą. Wrócił myślą do swojego ponurego dz iec iństwa znaczonego 
raza mi , które wymie rzał mu ojciec. Przypomniał sobie, jak go przeklinał. l jak 
późn i ej, przerażony, z zaci śniętą pięśc ią padł przed krucyfiksem w kościele w ro
dzinnym miasteczku. 
Wyszedł wreszcie z pom ieszczenia zatrzask ując za sobą drzwi. Pobiegł po syna. 
Malec miał niewiele ponad trzy lata. Chwycił go na ręce . Byli sami. Alejandro 
zaczął w obłędzie ca łować syna. Dziecko, nieprzyzwyczajone do ojcowskich po
całunków, których nigdy wcześ niej nie otrzymywało i jakby wyczuwając wypeł

niającą je dziką na;niętność, z,aczęło płakać. 
- Cicho mój synu, cicho! Czy wybaczysz mi to, co zrobię? Czy mi to wybaczysz' 
Dziecko przestało płakać i patrzyło z przerażeniem na ojca, który w jego oczach , 
ustach, włosach szukał oczu, ust, włosów Julii. 
- Wybacz mi, synu ' Wybacz! 
Jeszcze na chwilę wstrzymał s ię z wykonaniem swojej ostatniej woli . Później po
nownie zamknął s ię w pokoju, w którym l eżała jego żona. W którym leżało to, 
co z niej pozostało. 
- Moja krew za twoją krew - powiedział Alejandro tak, jakby żona go słyszała . 

Zabra ła cię śmierć' Ruszam, by cię odnale źć! 

Wydawało mu się przez chw ilę, że na ustach żony pojawił się uśmiech, że po
ruszyła oczami. Bez opamiętania zaczął ją całować, jakby wierzył, że może ją 
to wskrzesić. Wzywał jej imię , do jej ucha szeptał przerażające komplementy. 
Była wciąż zimna. 
Kiedy później wyważono drzwi prowadzące do tej żałobnej alkowy, znaleziono 
go obejmującego swoją żon ę. Białego, jakby od wiecznego mrozu. Bez krwi, ale 
zbroczonego krwią. 

Ten rysunek Leonardo opatrzył następującym kome ntarzem: 
„Tam gdzie linia a-m przecina się z lini ą c-b zbiegają się wszystk.ie zmysły, a tam, gdzie 
linia r-n przecina się z lini ą h-f umiejscowiony jest punkt podparcia czaszki, w jednej 
trzeciej wysokości od linii podstawy glowy." 



Prawda nie jest czymś gotowym i nikt nie może szczycić się tym, że 
potrafi ostatecznie sformułować tę definicję. Prawda to wzajemna 
łączność, nie pozwala się posiąść od razu, lecz stopniowo staje się 
prawdą w świadomości tego, kto jej słucha. W prawdę się wnika, tak 
jak wnika się w głąb duszy przyjaciela. Prawda to poufne zwierze
nie przyrzeczone przez całość stworzonej rzeczywistości temu, kto 
zbliża się do niej niepewnym, lecz czujnym krokiem. 
[ ... ] Któż zatem chciałby poprzestać na prawdach ustalonych, za
pewniających spokój? Nie spokój jest nam potrzebny, lecz żarliwość. 
Prawda zapewniająca całkowity spokój usypia umysł. A my zostali
śmy już obudzeni. 
[ ... ] Ponadto prawda nie jest nigdy czymś skończonym, lecz rozwi
ja się nieustannie w miarę rozwoju w czasie i w miarę wzrastania 
człowieka. 

Rene Habachi 

Podążamy do prawdy, a znajdujemy w sobie jedynie niepewność. 

Blaise Pascal 

Tankred Dorst , Fernando Krapp napisał do mnie len lisi 

I przekład Jacka St. Buras;1] 
14 

Julia. Fernando Krapp 

( . ) 

FERNANDO KRAPP Nie ś miejesz się. - Mogę jeszcze zrobi ć j a kąś min<;! 
- Stara małpa ... popatrz! Albo: rycząc y lew ... ! Przychodz~\ mi do głowy 
tylko zwierzęta. Choc i aż ludzie t eż robią różne min y! Pomyś l ch oćby 

o Alfonso, którego zawsze tak się boisz' Doktor Herman nstetter 
opowiadał mi o jednym obłąkanym. który biegał po ulicach 
i za pamię t )'Wa ł sobie każdą minę, jaką zobaczył, każdy wyraz twa rzy 
- n a łogowo! Potem chowa! s ię w jakiej ś ciemnej bramie i szybko 
naś ladowa ł wszystkie te min y, jedn ą po drugiej, żeby s ię ich pozbrć , 

jak ktoś, kto i·zyga po zjedzeniu czegoś ni eświeżego. Wyobraź to sobie 
tylko' - ( ... ) 

JULIA (szeptem) Fernando, ja umiera m. 
FERNANDO KRA PP Nie, nie, nie! - Nie mów takich bzdur' Wiesz, że tego nie 

cierpię. 

JULIA Popatrz na moją twarz. 
FERNANDO KRAPP (krzyczy) Ty nie umierasz! To niemożliwe! Ty n a l eżysz 

do mnie' 
Nie oddam cię! Nikomu cię nie oddam! Nawet ś mi e rci , tej przekl ę t ej oszustce! 
JULIA (szeptem) Ach, jak ty mnie kochasz! Powiedz mi to' Powiedz! 
FERNANDO KRA PP Przec ież wiesz! 
JULIA (szeptem ) Nigdy mi tego nie pow i edz i a łeś, ani rai.U! :\fo i e· to pr;ywróc i 

mi siłę do życ ia. 

FERNANDO KRAPP Wtedy nagle rozw i <izało mu si9 serce i po raz pierwszy 
zaczął mówić o swojej miłoś ci do Julii , nie mógł przes tać o niej mówić , 

płakał przy t )'<11 , krzyczal i sz l ochał. Chwycił jej s ł ab e ga s n ~ice ciało 

i przycisnął mocno do siebie. Po l oźył s ię przy niej na l óżku i powt a rza ł 

bez koóca: Weź moje życ ic' \Veż moje życie ' Wcż moją krew! Nie 
zostawię ci ę śmie rc i! 

JULIA (szeptem) Płaczesz. Ale ja jestem szcz,·ś liwa. 

FERNANDO KRA PP Tak um:i rła . Po kilku dni:ich wyłama no drzwi i znaleziono 
Fernanda i Julię . \-\'idocznie wzią ł ma rtwą żonę na ręce i zaniós ł prawie 
pod same drzw i. Tam upadł razem z nią. Dopiero potem przec ią ł sobie 
żyły. Tak uma rł, nie wy puszczajqc jej z r ą k . 
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William Shakespeare, Otello, akt V, scena 2 
[przekład Macieja Słomczyńskiego] 

OTELLO 
Proszę, abyś w listach, 
Gdy będz iesz zdawał sprawę z tych nieszczęsnych 
Wydarzeń, mówił o nich całą prawdę, 
Nic nie pomniejszał ni spisywał w gniewie; 
Musisz też rzec im o kimś, kto pokochał 
Nie nazbyt mądrze.lecz nazbyt gorąco, 
O kimś, kto łatwo nie uległ zazdrośc i , 

Lecz podjudzony popadł w ostateczność; 
O kimś, kto niby prostacki Indianin 
Odrzucił pertę bogatszą niż cały 
Ród jego; o kimś, czyje smętne oczy, 
Choć nieprzywykłe do wilgotnych wzruszeń, 
Łzy ronią szybko jak drzewo w Arabii 
Ową leczniczą żywicę. To spiszcie, 
A jeszcze i to, że gdy raz w Aleppo 
Złowrogi Turek, przyodziany w turban, 
Wenecjanina bił, lżąc przy tym państwo, 
Porwałem tego psa obrzezanego 
Za gardło i przebiłem go tak. 

Przebija się 
( ... ) 
Pocałowałem cię, śmierć ci zadając; 
Znów pocałuję teraz, - umierając. 

Pada na loże i umiera 



Ludzie o ciasnych horyzontach urnyslo\vych będą na pewno popie
rać, wpajać, a nawet pod wieloma względami stosować w życiu każ
dą prawdę, którą biorą na serio, tak jakby na świecie nie było żadnej 
innej prawdy lub przynajmniej żadnej takiej, która by mogłają zmo
dyfikować lub ograniczyć. Przyznaję, że najswobodniejsza dyskusja 
nie zmienia dążenia każdej opinii do tego, aby stać się sekciarską, 
a często wzmaga je i zaostrza; prawda, którą powinno się było wi
dzieć, lecz się nie widziało, zostaje odrzucona tym gwałtowniej, że 
głoszą ją osoby uważane za przeciwników. 

John Stuart Mill 

Pod nazwą prawda kryje się problem niezmiernie dramatyczny. 
Prawda, czyli adekwatne odzwierciedlenie tego, czym rzeczy są, 
powinna być jedna i niezmienna. Człowiek jednakże w swym wie
lokierunkowym rozwoju, czyli w dziejach, uparcie zmienia zdanie, 
uświęcając jako „prawdę" to, co w danym momencie za nią uznaje. 
Jak pogodzić jedno z drugim. Jak zbliżyć się do prawdy jednej i nie
zmiennej, pozostając w obrębie ludzkiej witalności, będącej ze swej 
natury zmienną i odrębną dla różnych jednostek, ras i stuleci? Jeśli 
chcemy trzymać się dziejów, żywych dziejów i śledzić sugestywny 
ich bieg, musimy porzucić ideę, że prawdajest czymś uchwytnym 
dla człowieka. Każda jednostka ma swe przekonania, mniej lub bar
dziej trwałe, które są „dla niej" prawdą; w nich to płonie wewnętrz
ne ognisko utrzymujące w jednostce żar pod egzystencjalną powło
ką. Nie istnieje zatem prawda „w ogóle", istniejąjedynie prawdy 
„względne", uwarunkowane przez każdy podmiot. 

Jose Ortega y Gasset 

Marek Kalita - aktor i reżyser, przez wiele lat związany z Krakowem, z teatrami 
STU oraz Starym, gdzie pracował m.in. z Jerzy m Jarockim, Krystianem Lupą, 
Andrzejem Wajdą, Tadeuszem Łomnickim. Od l999 roku aktor warszall'skicgo 
Teatru Rozmaitości, gdzie występował m.in. w takich spektaklach, jak: Książ~ 
Myszkin i Uroczystość Grzegorza Jarzyny, Beztlenowcach Ingmara Villqista w re
żyserii autora, Burzy. Dybuku i Krumie Krzysztofa Warlikowskiego. l\farek Kalita 
jest założycielem i prezesem Teatru Atelier w Warszawie. Podczas 47. Kaliskich 
Spotkań Teatralnych teatr ten zaprezentował spektakl Kalimorfa w reżyserii 
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