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 W Krwi na kocim gardle piętrzymy pytania, nie stawiamy żadnych tez. Być może 

relacja teatru z rzeczywistością jest o wiele bardziej złożona niż nam się wydaje. Być może 

jest sztuczna, arbitralna i deklaratywna. Być może za mocno chcieliśmy związać spektakl 

teatralny z diagnozą społeczną i zbyt szybko wysnuliśmy wniosek, że sztuka teatralna 

dysponuje tymi samymi narzędziami co publicystyka. Tymczasem konwencje teatralne nie 

są niewinne i przezroczyste.  Bez przyjrzenia się mechanizmom ich wytwarzania trudno 

oczekiwać od teatru skutecznej autodiagnozy.  

 Niemiecki reżyser filmowy Rainer Werner Fassbinder zasłynął między innymi z 

programowego braku zaufania wobec skonwencjonalizowanych języków sztuki. Z 

łatwością nadawał swoim filmom ramę kina gangsterskiego, melodramatu czy science-

fiction i prześwietlał gatunkowe klisze, ujawniając ich przemocową strukturę. W ponad 

czterdziestu filmach, które udało mu się zrealizować przed śmiercią w wieku 37 lat, 

Fassbinder opowiadał tak naprawdę jedną historię, przepisaną na wiele scenariuszy. To 

opowieść o przemocy i faszyzmie rodzących się w małych społecznościach, w 

jednostkowych relacjach, na planie z pozoru ulotnych i pozbawionych konsekwencji 

stosunków międzyludzkich. To także wyzwanie rzucone środkom filmowym i teatralnym 

oraz ich użytkownikom. "Krew na kocim gardle", tekst niewystawiany dotychczas w Polsce, 

zaprasza widzów i aktorów do udziału w hiperrealistycznej grze. Czy w siatce spojrzeń 

rzucanych ze sceny na widownię i z widowni na scenę jakikolwiek wzrok jest niewinny? Jak 

przydzielane są role w teatralnej rzeczywistości? I dlaczego teatralne rewolucje bywają 

skazane na klęskę?  



 

Po trzech dekadach nieobecności2, Rainer Werner Fassbinder wciąż uobecnia się i 

aktualizuje. Często uderza z zaskoczenia, jak w kwietniu 2012 roku, kiedy na wrocławski 

Port Literacki przyleciała Laurie Anderson i podczas promocji tomiku Język przyszłości, 

przeczytała Białą lilię: „W którym filmie Fassbindera to było? Jednoręki mężczyzna wchodzi 

do kwiaciarni i mówi: który kwiat znaczy, że mijają dni, bez końca, ciągnąc nas ku 

przyszłości? Dni mijają, bez końca, i ciągną nas ku przyszłości. Kwiaciarka na to: biała lilia”. 

Działo się to w Berlin Alexanderplatz (1980). Serial ten reżyser traktował (i wielu 

krytyków było zgodnych) jako swoje opus magnum, spełniające marzenie o trafieniu do 

publiczności prawdziwie masowej. Jego realizacja stała się możliwa po sukcesie 

Małżeństwa Marii Braun (1978), będącego największym komercyjnym osiągnięciem 

reżysera – także w Niemczech, gdzie Fassbinder uważany był za błazna, wichrzyciela, 

ponadto „pederastę, alkoholika i narkomana”. Nic sobie z tego nie robił, czerpał 

przyjemność z przekraczania obowiązujących norm. 

Mierzył wyżej. Kolejnym jego marzeniem, które przed śmiercią zaczęło się 

spełniać, była kariera międzynarodowa. Zdążył nakręcić dla angielskich producentów 

Rozpacz (1978), według Vladimira Nabokova z Dirkiem Bogardem, który wniósł do filmu 

bliskie Fassbinderowi konotacje sadomasochistyczne i homoseksualne. W Lily Marleen 

(1981) reżyser obsadził Giancarla Gianniniego, a w Querelle pozwolił Jeanne Moreau 

zaśpiewać Balladę o więzieniu w Reading Oscara Wilde'a. Tęsknota Veroniki Voss (1982) 

otrzymała Złotego Niedźwiedzia na Berlinale. Nie udało mu się jednak nigdy zdobyć 

wyczekiwanej nominacji do Oscara. 

                                                           
1 Pierwodruk artykułu: „Ekrany”, nr 5 (9)/2012, s. 56–60.  
2 Esej Adama Kruka został napisany w 2012 roku – 30 lat po śmierci Rainera Wernera Fassbindera oraz w 

30. rocznicę premiery jego ostatniego filmu Querelle na festiwalu w Wenecji (przyp. red.). 



Wirus RWF 

Skąd u tak anty-establishmentowego reżysera tego rodzaju aspiracje? Trzeba 

pamiętać, że mały Rainer Werner Fassbinder, jak wielu innych mistrzów europejskiego 

kina, spędzał czas w kinie, do którego chadzał pięć razy w tygodniu. Bywało też, że oglądał 

trzy filmy dziennie, bo pracująca jako tłumaczka matka potrzebowała w domu spokoju. 

Miał szczęście trafić na złotą erę Hollywood. Właśnie dlatego pośród mistrzów 

Fassbindera znaleźli się Douglas Sirk, Raoul Walsh, Alfred Hitchcock, Nicholas Ray oraz 

Joseph L. Mankiewicz, któremu tytułowa bohaterka Gorzkich łez Petry von Kant (1972) jest 

coś dłużna. Nie zamierza jednak płacić i to samo można powiedzieć o stosunku 

Fassbindera do Hollywood, któremu wiele zawdzięczał, ale nigdy się doń nie wdzięczył. 

Mówił, że nie starał się imitować amerykańskich gatunków filmowych, tylko robić filmy o 

ludziach, którzy widzieli mnóstwo hollywoodzkich filmów.  

Co wziął, oddał zresztą z nawiązką. Dziś Fassbinder uchodzi nie tylko za klasyka 

nowego kina niemieckiego, ale i patrona twórców spod znaku New Queer Cinema. W 

latach swojej aktywności, kiedy Hollywood wciąż nie mogło wyjść z „celuloidowej szafy”, on 

nie czuł przymusu ubierania homoseksualnych treści w zwoje usankcjonowanych 

społecznie symboli. Podawał je wprost – homoerotyka nigdy nie była w jego filmach 

zawoalowana ani w sensy homospołeczne, ani sublimowana poprzez serie takich czy 

innych masek. Tytuł jego ostatniego filmu mógłby z powodzeniem zastąpić 

zaproponowane w 1992 roku przez B. Ruby Rich, hasło New Queer Cinema. Czy Querelle 

nie brzmiałoby zgrabniej, bardziej poetycko i lapidarnie? 

Film Derek (2008) zrealizowany przez jednego z twórców nurtu, Isaaka Juliena, 

kończyła wypowiedź Tildy Swinton, próbującej opisać metodę Dereka Jarmana: „Przykład, 

który nam dałeś, jest prosty jak reklama sportowych butów: mniej gadania, więcej 

działania. Mniej sprawozdań finansowych, więcej filmów. Mniej kryzysów, więcej 

twórczości. Mniej represji, więcej godności. Mniej pieniędzy, więcej pracy. Mniej reguł, 

więcej przykładów. Mniej podległości, więcej miłości”. Podobnie podsumować można by 

przesłanie Fassbindera, do którego wpływu – obok Pasoliniego i Russella – Jarman 

otwarcie się przyznawał. Kiedy jednak karierę enfant terrible niemieckiego kina zakończyła 

przedwczesna śmierć, angielski reżyser dopiero się „rozkręcał”, mając dekadę dalszych 

sukcesów przed sobą. 



Dobrze znane są także inspiracje Fassbinderem innego twórcy nowego kina 

gejowskiego, Todda Haynesa, którego Daleko od nieba (2002), będąc kolejną interpretacją 

melodramatu Sirka, odnosi między innymi do Strach zżerać duszę (1974), a w Truciźnie 

(1991) pojawiają się nawiązania do Querelle. Mniej znana jest natomiast wczesna etiuda 

Haynesa Assasins: A Film Concerning Rimbaud (1985), w której reżyser zawarł nie tylko wątki 

ze związku Artura Rimbauda z Paulem Verlainem, ale i szereg odniesień do innych postaci 

homoseksualnych artystów, wśród nich właśnie do Fassbindera. 

Pośród najważniejszych spadkobierców Fassbindera na pewno trzeba wymienić 

też mistrza queerowania konwencji hollywoodzkich, czyli Pedra Almodóvara. Jego Złe 

wychowanie (2004), jawnie inspirowane W roku trzynastu pełni księżyca (1978). Za jego 

dziedzica uznać trzeba też Michaela Winterbottoma, którego tempo pracy budzi tyle 

podziw, ile anegdoty w brytyjskim światku filmowym – tak było także w wypadku 

forsującego się na każdym polu Fassbindera, którego rekordem było 6 filmów 

zrealizowanych jednego roku, a średnią produktywność obliczono na 3 i pół filmu rocznie. 

Dzięki temu stał się symbolem nieustającej gorączki twórczej, wręcz pracoholizmu. 

Zresztą wizerunek ten ochoczo podgrzewał w wywiadach, rzucając, a to, że doba trwa u 

niego 4 dni, a to, że wyśpi się po śmierci. Winterbottom chętnie powołuje się na 

Fassbindera w wywiadach, a w komedii Tristram Shandy. Wielka bujda (2004), postać 

asystentki reżysera (z którą utożsamiać można samego Winterbottoma) ma obsesję na 

jego punkcie. Mówi ona, że w samym tytule Strach zżerać duszę jest więcej prawdy niż w 

większości całych filmów innych twórców.  

Echo 

W książce 1001 zagadek filmowych Marek Hendrykowski pyta, kto był reżyserem filmów: 

Handlarz czterech pór roku, Strach zżerać duszę, Lili Marleen, Querelle? Dodajmy do tego 

Miłość jest zimniejsza niż śmierć (1969), Ostrzeżenie przed świętą dziwką (1971) czy W roku 

trzynastej pełni i zapytajmy, który reżyser najpiękniej nazywał swoje filmy? W 

najczarowniejsze tytuły obrodził chyba rok 1972 – to wtedy powstał serial Osiem godzin nie 

czyni dnia, arcydzieło Gorzkie łzy Petry von Kant oraz Handlarz czterech pór roku. 

Wyrafinowanie, z jakim Fassbinder inkrustował swoje dzieła tytułami, kontrastuje z 

okrucieństwem świata, które te opisują. Właśnie w tym napięciu między pięknem a ohydą 



kryje się ich prawdziwie Fassbinderowski chłód, akcentujący pod wpływem Brechta i 

Godarda dystans wobec bohaterów, ich wewnętrznych rozterek i nieudanych realizacji 

jestestwa. 

Tytuły te odnoszą się zazwyczaj nie tylko do opowiadanej historii, ale i do biografii 

samego twórcy – bez względu na to, czy zyskały te sensy dopiero w recepcji krytycznej, czy 

posiadały je już w pierwotnym założeniu. Życie i twórczość Fassbindera były w sposób 

wręcz ostentacyjny powiązane: na ekran wprowadzał przyjaciół, życiowych partnerów i 

partnerki. Swoim byłym kochankom poświęcał filmy, w których zawierał odniesienia nie 

tylko do trawestowanych filmów i cytowanych dzieł sztuki, ale i własnego życia. W końcu 

przenosił na ekran, firmowaną swoją twarzą, własną sylleptyczną reprezentację. Dlatego 

nierzadko badacze opisują życie i postawę twórczą reżysera właśnie za pomocą tytułów 

jego filmów. Często w dziełach projektował swój kres, który dosięgnął go, kiedy kończył 

postprodukcję Querelle i pracował nad scenariuszem filmu o Róży Luksemburg. Serce nie 

wytrzymało mieszanki alkoholu, narkotyków i środków nasennych. Trochę jak w wypadku 

Franza „Foxa” Biberkopfa, którego sam zagrał w Prawie silniejszego (1975). 

Większość filmów Fassbindera kończyło się obrazami śmierci. Nie zawsze tak 

spektakularnie jak w Handlarzu czterech pór roku, gdzie główny bohater zapił się na śmierć 

na oczach rodziny. Niekiedy to życie okazywało się zimniejsze niż śmierć, jak w Marcie 

(1974), gdzie tytułowa bohaterka została unieruchomiona na wózku inwalidzkim 

prowadzonym przez męża-sadystę, przed którym nie zdołała uciec. Najbardziej 

przejmujący obraz śmierci w filmografii Fassbindera, a może w całej historii kina, jest ten z 

Prawa silniejszego – poetycki i dosłowny jednocześnie, łamiący serce i będący wynikiem 

złamanego serca. Kiedy drobny oszust, który wygrał na loterii, pozbawiony zostaje przez 

pochodzącego z wyższych sfer kochanka – kolejno – godności, pieniędzy, w końcu uczucia 

(jeśli kiedykolwiek nim go darzył), leży w przejściu podziemnym, nie wiadomo, czy umarł 

po przedawkowaniu valium, czy to serce pękło. Jego zimne – jak mówią okradający go 

chłopcy – ciało zostaje niejako rozdziobane przez żądne pieniądza miasto, a efekt chłodu 

wzmacniają błękitne kafelki, którymi wyłożone jest zejście do metra. W końcu zostanie 

zabrana mu ostatnia rzecz, którą posiada – jeansowa kurtka z napisem „Fox”, jedyny 

składnik tożsamości, który udało mu się ocalić.  



Los Franza z Prawa silniejszego ma związek z innymi mężczyznami o tym imieniu, 

szczególnie z bohaterem Berlin Alexanderplatz, o którym sam reżyser powiedział: „Franz 

Biberkopf to ja”. Używał też niekiedy pseudonimu Franz Walsch – imienia bohatera swoich 

wczesnych filmów: Miłość jest zimniejsza niż śmierć, Dziecioroba czy Bogów zarazy (1970). 

Właśnie tak podpisał się jako współmontażysta Małżeństwa Marii Braun, gdzie symbolika 

imion działa na jeszcze innym poziomie – biblijnym. Tytułowa bohaterka – żona żołnierza 

Wehrmachtu – musi bowiem odkupić grzechy Ewy Braun, a jej bierność i uległość wobec 

zła zamienić w aktywną postawę życiową. La donna diabolica kontra la donna angelicata – 

dane bohaterce przez reżysera personalia sprawiają, że nosi w sobie je obie. 

Obrazowanie losów Niemiec przez portrety kobiet, które Fassbinder wykorzystał 

też Opowieści o Effi Briest (1974), Lilly Marleen i Tęsknocie Veroniki Voss, tu odbywa się 

zarówno na płaszczyźnie symbolicznej, jak i w sposób dosłowny. Po „roku zerowym” 

Niemcy stały się bowiem – jak chciał Alexander Mitscherlich – krajem „bez ojców”, którzy 

albo zginęli, albo nie rozmawiało się o ich przeszłości. Było to doświadczeniem samego 

Fassbindera – rozwiedziony z matką ojciec był tylko sporadyczną częścią jego życia. 

Rodziło to problemy z deficytem tożsamości, której trzonem, co widać wyraźnie w 

Małżeństwie Marii Braun, miał stać się pieniądz. Dzięki filozofii powojennego 

Wirtschaftswunder udało się wprawdzie zbudować dobrobyt, ale nie służył on szczęściu 

osobistemu. Wyniszczająca wojna, tym razem o status majątkowy, trwała w najlepsze. 

Niemal zwierzęce zagryzanie się bohaterów jest jednym z najważniejszych 

tematów twórczości Fassbindera, w której chwila spotyka się z powtórzeniem, dzięki 

czemu motywy i bohaterowie uzyskują trwałość w nieustannie aktualizującej się repetycji. 

Hipertekstualność filmów Fassbindera, co podkreślał Andrzej Pitrus (Nam niebo pozwoli, 

Kraków 2004, s. 86.), wymyka się analizie linearnej: „dla Fassbindera najważniejszy był 

bowiem efekt >>echa<< sprawiający, że odczytanie jego własnych filmów możliwe było nie 

tylko w kontekście źródeł cytatów, ale także w obrębie wielopoziomowych konstrukcji, 

obejmujących także inne jego filmy – niekoniecznie zresztą zrealizowane wcześniej!”. 

Twórczość reżysera tworzy wszechkoneksjonistyczną strukturę, w której poszczególne 

elementy spotykają na rozmaitych płaszczyznach semantycznych, symbolicznych i 

czasowych. Swoisty nadmiar tej konstrukcji wynika wprost z autorskiej strategii reżysera, 

polegającej na wykorzystywaniu wzorowo komunikatywnych gatunków hollywoodzkich – 



takich jak melodramat, film gangsterski, a nawet western (Whity, 1970) – i 

niehollywoodzkich (np. heimatfilm) oraz nasycania ich pierwotnie im obcymi i 

programowo rewolucyjnymi treściami, nierzadko autobiograficznymi i autotematycznymi. 

Fassbinder stworzył w ten sposób rodzaj palimpsestu, wielkiego trans-tekstu 

spełniającego się we wszystkich jego odmianach. Filmy Fassbindera można czytać na 

poziomie intertekstualnym (cytaty, quasi-cytaty i aluzje), architekstualnym (relacja do 

gatunku), metatekstualnym (np. w Ostrzeżeniu przed świętą dziwką, gdzie główna rola 

przypadła samemu kinu), paratekstualnym (relacja filmu do jego tytułu bądź tekstualnego 

wstępu w czołówce, jak W roku trzynastu pełni księżyca) i w końcu hipertekstualnym, gdzie 

każdy kolejny film staje się zarówno hiper- jak hipotekstem.  

Zapośredniczenia budowane są piętrowo, po mistrzowsku modelując schematy 

narracyjne, łącząc je ze sobą i transakcentując. Efekt takiego, wielokrotnie powtórzonego 

echa widać wyraźnie w Strach zżerać duszę, który otrzymał nagrodę jury ekumenicznego w 

Cannes w 1974 roku. Film był nie tylko wariacją na temat Wszystko, na co niebo pozwoli 

(1955, D. Sirk), ale i powtórzeniem historii, którą w Fassbinderowskim Amerykańskim 

żołnierzu (1970) opowiada grana przez Margarethe von Trottę pokojówka. Historia 

starzejącej się sprzątaczki Emmi i jej młodszego męża, marokańskiego gastarbeitera 

Alego, dostała w Strach zżerać duszę twarze Brigitte Mirry i El Hedi ben Salema, oraz, co 

ciekawe, optymistyczne zakończenie. Jest ono fenomenem w skali całej filmografii 

reżysera, twierdzącego, że nic nie ogłupia widza tak jak happy end. Nie miał więc racji 

Schlöndorff, twierdząc, że Fassbinder, zamiast tracić czas na poprawianie filmu, po prostu 

korygował błędy kręcąc kolejny. Relacja między Strach zżerać duszę a Amerykańskim 

żołnierzem (a także między tym ostatnim a Bogami zarazy), jak pisze Pitrus, „potwierdza 

przypuszczenie o konieczności nielinearnego odczytywania dzieł Fassbindera”. 

Powtórzenie i antycypacja, multiplikacja i nieustanne odbijanie wątków, bohaterów i 

konstrukcji narracyjnych są dla twórczości Fassbindera kluczowe. 

 


