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Phoebe Zeitgeist siedzi nieruchomo 
w fotelu itd. Z głośnika słychać męski 
głos: Phoebe Zeitgeist wysłano z pew-
nej obcej planety na ziemię, by napisała 
reportaż o demokracji u ludzi. Phoebe 
Zeitgeist ma z tym jednak pewne kło-
poty, ponieważ, mimo iż uczyła się słów, 
to nadal nie rozumie ludzkiego języka.

Scenografia jak w sztuce bulwa-
rowej. 
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Przede wszystkim 
uwierzyliśmy – i chcemy nadal 
wierzyć – że teatr może być 
i bywa narzędziem zmiany 
społecznej. Bez tej wiary 
tworzenie spektakli teatralnych 
jest prawdopodobnie 
pozbawione sensu.

Agnieszka Jakimiak
W siatce spojrzeń 

Uwierzyliśmy, że teatr może zmieniać świat i radykalnie wpływać 
na rzeczywistość. Traktowaliśmy go jak motor zmiany społecznej, 
narzędzie walki politycznej, barometr aktualnych napięć i przemian. 
Staraliśmy się nie podważać trafności teatralnych diagnoz i nie po-
zbawiać ich wiarygodności. Jednak teatr od lat nie zapoczątkował 
żadnej rewolucji.  Nie stworzył wzorców dla nowych instytucji. Nie 
zreformował języka debaty publicznej, nie zniwelował nierówności 

społecznych. To nie 
teatr wyprowadza lu-
dzi na ulice. Być może 
przeceniliśmy siłę jego 
oddziaływania. Być 
może zbyt rzadko ją 
kwestionowaliśmy. 

W ciągu ostatnich lat 
niektóre modele teatralne zdążyły się wyczerpać, inne nie miały 
szansy się sprawdzić. Podobnie jak pozostałe dziedziny sztuk, teatr 
ulegał chwilowym modom i bardzo pragnął być na czasie. Starał 
się dostosowywać swoje narzędzia do zmian społecznych i rewo-
lucji kulturalnych. W ostatnich latach wiele nadziei pokładaliśmy 
w sztukach młodych brutalistów, często bezrefleksyjnie przekła-
danych na rodzime konteksty, fascynowaliśmy się teatrem doku-
mentalnym, furorę robiło pojęcie partycypacji. Przede wszystkim 

uwierzyliśmy – i chcemy nadal wierzyć - że teatr może być i bywa 
narzędziem zmiany społecznej. Bez tej wiary tworzenie spektakli 
teatralnych jest prawdopodobnie pozbawione sensu. Jednak bez 
ciągłego podważania roli teatru, tworzenie spektakli zaangażowa-
nych może nie odnieść żadnego skutku. Przepaść między szczytnymi 
postulatami doprowadzenia do społecznej i światopoglądowej zmia-
ny a ich realizacją wydaje się często niemożliwa do przeskoczenia. 

Ocena siły oddziaływania teatru na publiczność jest trudnym, jeśli 
nie niewykonalnym zadaniem. Badania widowni nie dają się łatwo 
ująć w ramy, statystyki bywają 
mylące i niesprawiedliwe. Czy 
mamy ufać tym, które twierdzą, 
że grupą najsilniej obecną na 
spektaklach w teatrach w Euro-
pie są kobiety w przedziale wie-
kowym 45-75 lat? Czy tym, które 
do jednej szuflady wrzucają dane 
o frekwencjach w teatrach dra-
matycznych, muzycznych i komer-
cyjnych? Jak ocenić preferencje 
publiczności, jak odpowiedzieć na 
zapotrzebowania tak zróżnicowa-
nej i niejednorodnej społeczności, 
jaką jest widownia teatralna? Czy 
odpowiedzi na te pytania zbliżają 
nas do rozwiązania zagadki, dlaczego rządy w większości krajów 
w Europie starają się ograniczyć wydatki na teatr? 

W Krwi na kocim gardle piętrzymy pytania, nie stawiamy żadnych tez. 
Być może relacja teatru z rzeczywistością jest o wiele bardziej zło-
żona niż nam się wydaje. Być może jest sztuczna, arbitralna i dekla-
ratywna. Być może za mocno chcieliśmy związać spektakl teatralny 

To nie teatr wyprowadza 
ludzi na ulice. Być może 
przeceniliśmy siłę jego 
oddziaływania. 
Być może zbyt rzadko ją 
kwestionowaliśmy.



6  7  

z diagnozą społeczną i zbyt szybko wysnuliśmy wniosek, że sztuka 
teatralna dysponuje tymi samymi narzędziami co publicystyka. Tym-
czasem 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 mię-
dzy innymi z programowego braku zaufania wobec skonwencjo-
nalizowanych języków sztuki. Z łatwością nadawał swoim filmom 
ramę kina gangsterskiego, melodramatu czy science-fiction i prze-

świetlał gatunkowe 
klisze , ujawniając 
ich przemocową 
strukturę. W ponad 
czterdziestu filmach, 
które udało mu się 
zrealizować przed 
śmiercią w wieku 37 
lat, Fassbinder opo-
wiadał tak napraw-
dę jedną historię, 
przepisaną na wiele 
scenariuszy. To opo-
wieść o przemocy 
i faszyzmie rodzą-
cych się w małych 
spo łecznośc iach , 
w jednostkowych 

relacjach, na planie z pozoru ulotnych i pozbawionych konsekwen-
cji 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 ak-
torów 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 rzeczy-
wistości? I dlaczego teatralne rewolucje bywają skazane na klęskę? 

Agnieszka Jakimiak jest autorką tekstów dla teatru, dramaturżką, eseistką, 
krytyczką teatralna i filmową. Publikowała na łamach „Dwutygodnika”, „Di-
daskaliów”, „Kina”, „Res Publiki Nowej”, „Ha!artu”. Jej sztukę „Jak być kocha-
ną” opublikował miesięcznik „Dialog”. Za ten sam tekst została wyróżniona 
w branżowej ankiecie miesięcznika „Teatr” („Najlepszy, najlepsza, najlepsi 
w sezonie 2011-2012”). Pracowała w teatrze m.in. z Radosławem Rychcikiem, 
Katarzyną Szyngierą, Weroniką Szczawińską, Bartoszem Frąckowiakiem, czy 
Oliverem Frlićiem. Współpracuje z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, w którym 
wyreżyserowała wykład performatywny pt. Fanon. Kilka uwag o rewolucji.

To opowieść o przemocy 
i faszyzmie rodzących się 
w małych społecznościach, 
w jednostkowych relacjach, 
na planie z pozoru ulotnych 
i pozbawionych konsekwencji 
stosunków międzyludzkich. 
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Miłość jest zimniejsza niż śmierć (1969)
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Claire Bishop 
Koniec partycypacji1

tłumaczenie Jacek Staniszewski 

W swoim tekście Użycia demokracji Jacques Rancière zauważa, że 
w ramach tego, co zwykliśmy traktować jako reżimy demokratyczne, 
partycypację redukuje się zazwyczaj do kwestii wypełniania luk po-
zostawionych przez władzę. Rzeczywista partycypacja, jak twierdzi, 
jest czymś innym: chodzi w niej raczej o odkrycie „nieprzewidywal-
nego podmiotu”, który dokonuje chwilowej okupacji ulicy, fabry-
ki czy muzeum, a nie o zajęcie przestrzeni z góry przydzielonego 
uczestnictwa, której siła sprzeciwu jest całkowicie uzależniona od 
dominującego porządku2. Pozostawiając na boku problem „rzeczy-
wistej” partycypacji (określenie to przywołuje na myśl moderni-
styczną opozycję kultury autentycznej i kultury fałszywej), powyższe 
sformułowanie może z pewnością odnosić się do Please Love Austria 
i innych przypadków analizowanych na kartach tej książki (Claire 
Bishop „Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widow-
ni”, przyp. red.). To wymowne, że wiele powstających w ostatnich 
latach reprezentacyjnych realizacji z kręgu sztuki partycypacyjnej 

1  Pierwodruk [w:] Claire Bishop „Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka 
widowni”, tłum. Jacek Staniszewski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015, 
s. 487-489.

2  Rancière twierdzi, że partycypacja w warunkach demokracji jest ideą, 
która „miesza dwie, pochodzące z różnych źródeł, idee: reformatorską ideę 
niezbędnych mediacji pomiędzy centrum a peryferiami oraz rewolucyjną ideę 
permanentnej aktywności obywatelskich podmiotów we wszystkich dziedzinach” 
(Jacques Rancière, The Uses of Democracy, [w:] tegoż, On the Shores of Politics, 
Verso, Londyn 2007, s. 60).

kształtowało się wokół krytyki sztuki partycypacyjnej, nie stawiając 
przy tym w niesproblematyzowany sposób znaku równości między 
artystyczną i polityczną inkluzją.  

Warto w tym miejscu przypomnieć, że drabinę partycypacji ma 
wieńczyć „kontrola obywatelska”. Jeśli osiągnięta ma zostać zmia-
na społeczna, sztuka musi w pewnym momencie pozwolić działać 
innym instytucjom. Nie wystarczy ciągłe tworzenie sztuki aktywi-
stycznej. Historyczna awangarda zawsze znajdowała się w relacji 
do istniejącej polityki partyjnej (przede wszystkim komunistycznej), 
co zdejmowało z niej presję samodzielnego wywoływania zmiany 
społecznej. W późniejszym okresie powojenne awangardy pod-
trzymywały swoją neutralność w sensie radykalnego odrzucenia 
zorganizowanej polityki bez względu na to, czy chodziło o stosu-
nek do międzywojennego totalitaryzmu, czy dogmatycznej polityki 
partyjnej. Potencjał odkrywania najwyższych treści artystycznych 
tkwił w sferach codzienności i banalności, a jego wykorzystywanie 
miało stanowić element większego projektu, na który składały się 
antyelitaryzm i walka o równość. Od lat 90. sztuka partycypacyjna 
często sugerowała istnienie związku miedzy treścią generowaną 
przez użytkownika i demokracją, lecz przewidywalność niektórych 
realizacji wydaje sie konsekwencją braku zarówno społecznego, jak 
i artystycznego celu. Inaczej rzecz ujmując, dzisiejsza sztuka party-
cypacyjna funkcjonuje poza ramą istniejącego projektu politycznego 
(poza luźno zdefiniowanym antykapitalizmem) i, próbując pomi-
nąć kwestie wizualności, prezentuje sie jako działanie opozycyjne 
w stosunku do sztuk plastycznych. W konsekwencji artyści działający 
w obszarze sztuki partycypacyjnej internalizują ogromna dozę presji 
wynikającej z potrzeby wypracowania nowych modeli organizacji 
życia społecznego i politycznego, nie zawsze będąc najlepszymi 
osobami do spełnienia tej roli. To, że ,,polityczność” i ,,krytyczność’” 
stały się często przywoływanymi hasłami ,,progresywnej” sztuki, 
sygnalizuje brak wiary zarówno w istotową wartość sztuki jako 
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dezalienującego działania ludzkiego (skoro dzisiejsza sztuka jest nie-
rozerwalnie spleciona z globalnymi systemami rynkowymi) i w de-
mokratyczne procesy polityczne (w których imię popełnia się tyle 
niesprawiedliwych i barbarzyńskich czynów)3. Zadanie na dziś nie 
powinno polegać na zrównywaniu sztuki z etyką, lecz na stworzeniu 
realnego międzynarodowego sojuszu lewicowych ruchów politycz-
nych i ponownym docenieniu najbardziej odkrywczych form negacji 
w sztuce4. Musimy zacząć postrzegać sztukę jako formę ekspery-
mentalnej aktywności, która ma miejsce w rzeczywistym świecie, 
a jej negatywne oddziaływanie może stanowić wsparcie dla projektu 
politycznego (nie ponosząc przy tym wyłącznej odpowiedzialności 
za jego stworzenie czy implementację). W wersji bardziej radykalnej 
musimy wspierać proces postępowego przekształcania istniejących 
instytucji na drodze przecinania ich transwersalnymi ideami, których 
śmiałość przypomina, a nawet przekracza wyobraźnię artystyczną5. 

Wykorzystując ludzi jako medium, sztuka partycypacja posiada-
ła zawsze podwójny status ontologiczny: była ona jednocześnie 
wydarzeniem rozgrywającym się w świecie, jak i pozostawała od 

3  Członkowi słoweńskiego kolektywu IRWIN sugerowali niedawno, że sztuka 
„krytyczna” i „polityczna” jest niezbędna dla neoliberalizmu w takim samym 
stopniu, w jakim realizm socjalistyczny był niezbędny dla reżimu radzieckiego.

4  Pozytywnym przykładem takiego zjawiska może być nowa polska organizacja 
o charakterze lewicowym – Krytyka Polityczna, wydawnictwo publikujące swoje 
własne pismo, organizujące różnorodne wydarzenia i utrzymujące stałą i silną 
obecność medialną (przede wszystkim dzięki osobie charyzmatycznego lidera 
Sławomira Sierakowskiego). Z projektem tym afiliowani są tacy artyści jak m.in. 
Artur Żmijewski czy Wilhelm Sasnal.

5  We wprowadzaniu rozwiązań tego rodzaju przoduje Ameryka Łacińska. 
Przykładem mogą być inicjatywy z kręgu sub art, wprowadzane przez Antanasa 
Mockusa w okresie, w którym pełnił on funkcję burmistrza Bogoty (1995-1997, 
2001-2003). Zob. Maria Cristina Caballero, Academic Turns City into a Social 
Experiment, „Harvard University Gazette”, 11 marzec 2004, tekst dostępny na 
stronie internetowej: www.news.harvard.edu.

niego oddzielona. Ma ona tym samym zdolność komunikowania 
na dwóch poziomach — uczestnika i widza — paradoksów wy-
pieranych w codziennym dyskursie i wywoływania perwersyjnych, 
niepokojących i przyjemnych doznań, które wzbogacają możliwość 
wyobrażenia sobie na nowo świata i naszych relacji. Warunkiem 
osiągnięcia tego drugiego poziomu jest jednak zapośredniczenie 
w postaci obiektu, obrazu, historii, filmu, a nawet spektaklu, który 
sprawi, że doświadczenie to zacznie wywierać wpływ na powszech-
ne imaginarium. Sztuka partycypacyjna nie jest uprzywilejowanym 
medium politycznym ani gotowym rozwiązaniem, jakie można by 
zastosować do społeczeństwa spektaklu. Jest raczej tak samo przy-
padkowa i niestała jak sama demokracja. Żadna z nich nie jest z góry 
usankcjonowana, obie wymagają zatem ciągłego odgrywania i testo-
wania w konkretnych kontekstach.

Claire Bishop jest historyczką sztuki, krytyczką, pisarką i profesorką na Wy-
dziale Historii Sztuki Uniwersytetu Graduate Center w Nowym Jorku (CUNY). 
Jej książka „Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni” (2012) 
jest pierwszym historycznym i teoretycznym przeglądem społecznie zaanga-
żowanej sztuki partycypacyjnej.
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Strach zżerać duszę (1974)
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Strach zżerać duszę (1974)
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Adam Kruk
Fassbinder – pogłosy i odbicia1

Po trzech dekadach nieobecności2, Rainer Werner Fassbinder wciąż 
uobecnia się i aktualizuje. Często uderza z zaskoczenia, jak w kwiet-
niu 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 mężczy-
zna 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 trak-
tował (i wielu krytyków było zgodnych) jako swoje opus magnum, 
spełniające marzenie o trafieniu do publiczności prawdziwie maso-
wej. 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.

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.).

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.

Wirus RWF

Skąd u tak anty-establishmentowego reżysera tego rodzaju aspira-
cje? Trzeba pamiętać, że mały Rainer Werner Fassbinder, jak wielu 
innych mistrzów europejskiego kina, spędzał czas w kinie, do któ-
rego 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 dla-
tego 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 usankcjo-
nowanych społecznie symboli. Podawał je wprost – homoerotyka 
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nigdy nie była w jego filmach zawoalowana ani w sensy homospo-
łeczne, ani sublimowana poprzez serie takich czy innych masek. 
Tytuł jego ostatniego filmu mógłby z powodzeniem zastąpić za-
proponowane 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 nur-
tu, Isaaka Juliena, kończyła wypowiedź Tildy Swinton, próbującej 
opisać metodę Dereka Jarmana: „Przykład, który nam dałeś, jest 

prosty jak reklama 
sportowych butów: 
mniej gadania, wię-
cej działania. Mniej 
sprawozdań finanso-
wych, więcej filmów. 
Mnie j  kr yzysów, 
więcej twórczości. 
Mniej represji, więcej 
godności. Mniej pie-
niędzy, więcej pracy. 
Mniej reguł, więcej 
przykładów. Mniej 
podległości, więcej 
miłości”. Podobnie 
podsumować moż-
na by przesłanie 
Fassbindera, do któ-

rego wpływu – obok Pasoliniego i Russella – Jarman otwarcie się 
przyznawał. Kiedy jednak karierę enfant terrible niemieckiego kina 
zakończyła przedwczesna śmierć, angielski reżyser dopiero się „roz-
kręcał”, mając dekadę dalszych sukcesów przed sobą.

Dobrze znane są także inspiracje Fassbinderem innego twórcy 
nowego kina gejowskiego, Todda Haynesa, którego Daleko od nie-
ba (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 homo-
seksualnych 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 inspirowa-
ne 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. Winter-
bottom chętnie powołuje się na Fassbindera w wywiadach, a w ko-
medii 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 du-
szę, Lili Marleen, Querelle? Dodajmy do tego Miłość jest zimniejsza niż 
śmierć (1969), Ostrzeżenie przed świętą dziwką (1971) czy W roku 

Fassbinder uważany był za 
błazna, wichrzyciela, ponadto 
„pederastę, alkoholika 
i narkomana”. Nic sobie z tego 
nie robił, czerpał przyjemność 
z przekraczania obowiązujących 
norm.
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trzynastej pełni i zapytajmy, który reżyser najpiękniej nazywał swo-
je 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 wo-
bec 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 pier-
wotnym założeniu. Życie i twórczość Fassbindera były w sposób 
wręcz ostentacyjny powiązane: na ekran wprowadzał przyjaciół, ży-
ciowych 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” Biber-
kopfa, 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 złamane-
go 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 kafel-
ki, którymi wyłożone jest zejście 
do metra. W końcu zostanie za-
brana mu ostatnia rzecz, którą 
posiada – jeansowa kurtka z na-
pisem „Fox”, jedyny składnik toż-
samości, który udało mu się ocalić. 

Los Franza z Prawa silniejszego 
ma związek z innymi mężczy-
znami 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 swo-
ich 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. Ty-
tułowa bohaterka – żona żołnierza Wehrmachtu – musi bowiem 
odkupić grzechy Ewy Braun, a jej bierność i uległość wobec zła 

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. 
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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 Fassbin-
der wykorzystał też w 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 zginę-
li, albo nie rozmawiało się 
o ich przeszłości. Było to 
doświadczeniem samego 
Fassbindera – rozwie-
dziony z matką ojciec był 
tylko sporadyczną częścią 
jego życia. Rodziło to pro-
blemy z deficytem tożsa-
mości, której trzonem, co 
widać wyraźnie w Mał-
żeństwie 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 najważ-
niejszych 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 po-
zwoli”, Kraków 2004, s. 86.), wymyka się analizie linearnej: „dla Fassbin-
dera 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, obej-
mujących 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 gatun-
ków hollywoodzkich – takich jak melodramat, film gangsterski, a na-
wet western (Whity, 1970) – i niehollywoodzkich (np. heimatfilm) 
oraz nasycania ich pierwotnie im obcymi i programowo rewolucyjny-
mi 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), meta-
tekstualnym (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 mode-
lując 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 Can-
nes 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 

Tej galerii luster nie należy 
rozumieć wyłącznie jako 
mimetyczne przedstawienie 
proletariackich i mieszczańskich 
postaw powojennych 
mieszkańców RFN, rozbijających 
się o relacje władzy i pozornie 
nieideologiczny pieniądz. Należy 
je rozumieć także dosłownie
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grana przez Margarethe von Trottę pokojówka. Historia starzejącej 
się sprzątaczki Emmi i jej młodszego męża, marokańskiego gastarbe-
itera 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 Schlön-
dorff, 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 przypusz-
czenie o konieczności nielinearnego odczytywania dzieł Fassbinde-
ra”. Powtórzenie i antycypacja, multiplikacja i nieustanne odbijanie 
wątków, bohaterów i konstrukcji narracyjnych są dla twórczości 
Fassbindera kluczowe.

Lustro
Szczególną rolę w powielaniu i aktualizowaniu fassbinderowskiej 
egzystencji w coraz to nowym wariancie pełni metafora zwiercia-
dła. Adam Grabicz w „Kinie, wehikule magicznym” zwracał uwagę, 
że filmy Fassbindera, piszące kronikę dziejów Republiki Federalnej 
Niemiec, tworzą „służącą całemu społeczeństwu galerię luster, od-
bijających szczególnie wyraźnie różne przejawy dualizmu moralnego 
i zawłaszczania wolności osobistej”. Tej galerii luster nie należy ro-
zumieć wyłącznie jako mimetyczne przedstawienie proletariackich 
i mieszczańskich postaw powojennych mieszkańców RFN, rozbijają-
cych się o relacje władzy i pozornie nieideologiczny pieniądz. Należy 
je rozumieć także dosłownie, bo ekrany i zwierciadła są ważnym 
i niesłychanie często występującym u Fassbindera rekwizytem, two-
rzącym lub demaskującym krainę pozorów, wykrzywiającym wystar-
czająco już niekształtne, pospolite, skażone zgryzotą ludzkie oblicza.

Zwierciadło u Fassbindera nie oznacza samopoznania, jest raczej za-
słonięciem obecności, zewnętrzną kotarą odpodmiotowienia. Widać 

to w Prawie silniejszego, gdzie lustra w butiku tworzą serie odbić 
i inwersji, rozcinających tylko pozornie połączone światy głównych 
bohaterów. Ich związek wyszydzony zostaje jako gra pozorów, aspi-
racji i interesów – w krainie tego jednocześnie odsłaniającego i za-
słaniającego teatrum widz upewnia się, że w całej tej maskaradzie 
Franz nie ma żadnych szans. Jest za słabym graczem. Jest zakochany. 

Gładkie, odbijające tafle szkła były wręcz obsesją reżysera, wyko-
rzystującego je w większości filmów. W roku trzynastu pełni księ-
życa występowały aż trzy ich rodzaje: krzywe zwierciadła podczas 
zwierzeń Elwiry, szyby wieżowca 
symbolizujące zamknięcie, w koń-
cu ekran telewizyjny (pojawił się 
na nim i sam Fassbinder). Ze szkła 
zbudowany był bar w Querelle, 
nieustannie odbijali się w zwier-
ciadłach bohaterowie Diabelskiej 
pieczeni (1976). W galerii luster 
żył też Hermann Hermann z Roz-
paczy, gubiąc się w intrygach żony, 
a przede wszystkim w meandrach 
własnej psychiki, rzutującej zbyt wiele własnych przedstawień i po-
tencjalności, z których w dodatku żadna nie była zadowalająca. 
Janusz Skwara („Film” nr 14/1978) opisywał, że „wyrastają nagle 
między interlokutorami lustrzane ściany, uświadamiające wyobco-
wanie i pełną alienację. Znakomita jest scena, w której Hermann, 
w afekcie całując gorąco swą żonę, po raz pierwszy od dłuższego 
czasu wyzwolony, czyni to przez szybę oddzielającą hol od pokoju. 
Uświadamia to widzowi, że wewnętrzny spokój bohatera jest ko-
lejnym złudzeniem”.

Fassbinder nie miał takich złudzeń. Akceptował chaos i niepokoje, 
którymi podszyte było jego życie. Najsłynniejsi (w końcu odtrącani) 

Fassbinder dobrze wiedział, 
że aby poruszyć umysł 
„proletariatu” (sam uważał 
się za proletariusza), trzeba 
najpierw zatrząść jego sercem, 
a to podatne jest na kicz, 
sensację, melodramat. 
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kochankowie umierali poetycko, efektownie, z przytupem: El Hedi 
ben Salem zaatakował sztyletem trzy osoby i popełnił samobójstwo 
we francuskim areszcie, Armin Meier w urodziny Fassbindera poże-
gnał się z życiem na własne życzenie. Życie niemieckiego skandalisty 
czytać można jak pełną napięcia telenowelę, w której jest miejsce 
na nagle zwroty wydarzeń, seks, wielkie namiętności i śmierć. Zmie-
nia się wszystko, jednocześnie w swoim trzonie wszystko pozosta-
je takie samo. Fassbinder dobrze wiedział, że aby poruszyć umysł 
„proletariatu” (sam uważał się za proletariusza), trzeba najpierw 
zatrząść jego sercem, a to podatne jest na kicz, sensację, melo-
dramat. Dlatego, jak chciał Garbicz, stworzył on „ludową sztukę 
użytkową, niechby nietrwałą, lecz wywierającą potrzebny wpływ na 
świadomość” – tak widzów, jak swoich bliskich, z którymi próbo-
wał zbudować – według reguł, które opisała mówiąca o Jarmanie 
Swinton – utopię twórczo-uczuciowego kolektywu. I nieomal mu 
się powiodło.

Komediant
Relacji władzy nie udało się jednak wyeliminować. Udało się je za to 
opisać. Najdoskonalej może w Gorzkich łzach Petry von Kant, gdzie 
każda z bohaterek zna swoje miejsce i pole manewru. Dla słabszej 
jednostki obroną bywa czasem już tylko odejście. W Petrze rozciąga 
Fassbinder nawiązania do międzywojnia, okresu nazizmu, a także 
własnego życia. Stosunki między kobietami z łatwością przełożyć 
można na męskie – wzorem takiej narracji był dla reżysera film 
Kobiety (1939, G. Cukor). Petra jest władczynią, sadystką szukającą 
swojego przedłużenia w Karin, jedynej osobie, której potrafi okazać 
dobro. Ta symbolizuje już kolejne pokolenie i lepiej niż smak bicza 
zna reguły wymiany handlowej. Z kolei Marlene – w zależności od 
interpretacji – nie chce uczestniczyć w innej relacji niż sadoma-
sochistyczna lub godzi się na poddańczą relację w pracy do mo-
mentu, kiedy mocodawczyni nie ingeruje w jej sferę prywatną i nie 
przekracza granic profesjonalizmu. W czasie kiedy Marlena pracuje, 

Petra odbiera telefony. Fassbinder pyta, czy praca jest tylko sztuką 
komunikowania się i tworzenia wrażenia? 

Twórca „ludowej sztuki użytkowej” sprzeciwiał się wszelkiemu ro-
dzajowi elitaryzmu, reglamentowaniu pojęcia gustu, stworzonemu 
do nadawania wartości a priori i budowania społecznych hierarchii. 
Twórca „ludowej sztuki użytkowej” nigdy nie sprzeciwił się kulturze 
popularnej. W Marcie mąż torturuje tytułową bohaterkę, odbierając 
jej prawa do własnego gustu i zmuszając do słuchania w kółko jego 
ulubionej płyty; w Prawie silniejszego preferencje muzyczne decydują 
o statusie społecznym bohaterów. Wybrzmiewająca w Gorzkich łzach 
Petry von Kant pieśń Un die, felice, eterea z ulubionej opery Fassbin-
dera – Traviaty, będąca u Verdiego duetem, w filmie pozbawiona 
zostaje dialogowego charakteru. Jakby wyrażała izolację od świata 
egocentrycznej Petry, będącej pozbawioną głosu samozwańczą Safo, 
chcącą otaczać się młodymi niewiastami, pouczać je, wtajemniczać 
w świat sztuk, biznesu i miłosnych igraszek (na ścianie wisi Bachus 
i Midas Poussina, który rozumieć można jako symbol rozkoszy).

Cały ten przepych jednak, w obliczu więzienia własnej samotności, 
nie znaczy nic. Traviata przełamywana jest piosenką The Great Pre-
tender. Nieszczęśliwym komediantem z przeboju The Platters jest 
tyle Petra, ile sam reżyser, który nie traktuje opery i popularnej pio-
senki przeciwstawnie. W obu formach, tak jak w filmach Fassbindera, 
powtarza się skażoną sztucznością konwencję by nasycić ją prawdą 
i bólem. By móc obnosić nieszczęśliwe serce jak koronę.

Adam Kruk jest krytykiem filmowym, redaktorem, publicystą. Współpracuje 
m.in. z „Dwutygodnikiem”, „Kinem”, „Ekranami” i „Filmwebem”, publikował tak-
że w „Filmie”, „Kwartalniku Filmowym”, „Toposie”, „Znaku” i „Obiegu”. Laureat 
Grand Prix w Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka. Kurator przeglądu 
BRAVE Cinema i Polish Cinema for Beginners. Członek Wrocławskiej Fundacji 
Filmowej oraz Stowarzyszenia Dante Alighieri.
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Strach zżerać duszę (1974)
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KOCHANEK Nie wiem... ja kiedyś... ja kiedyś 
wiedziałem, jak... 
MODELKA Ja już nie mogę... ja zapomniałam... 
zapomniałam słowa. 
NAUCZYCIEL Można przecież... nie rozumiem... 
KOCHANEK Chodzić... to słowo to chodzić... 
ŻOŁNIERZ Zapomniałem... jak... 
ŻONA ZMARŁEGO ŻOŁNIERZA Słowa... 
DZIEWCZYNA Po-ru-szać. 
RZEŹNIK Po-ru- to było przecież... 
POLICJANT Nie. Nie pamiętam. Nie pamiętam 
nic. 
KOCHANKA To jedno... 
RZEŹNIK Jak się chodzi? Jak... 
ŻONA ZMARŁEGO ŻOŁNIERZA Jak... jest... 
NAUCZYCIEL Czym jest... czym jest się... 
DZIEWCZYNA Jak się nazywam? 
KOCHANKA Jak się... 
ŻOŁNIERZ Za-pom-nia-łem.
PHOEBE Władza tworzenia pojęć w ogóle 
określana jest zazwyczaj jako rozsądek. Jako 
taki jest on odróżniany od władzy sądzenia 
i władzy wnioskowania jako od rozumu 
formalnego. Przede wszystkim jednak rozsądek 

bywa przeciwstawiany rozumowi, ale wtedy 
nie oznacza on władzy pojęć w ogóle, lecz 
pojęć określonych, przy czym powszechny jest 
tu pogląd, że pojęcie  jest jakoby tylko czymś 
określonym. Jeśli w tym znaczeniu odróżnia 
się rozsądek od formalnej władzy sądzenia 
i formalnego rozumu, to należy uważać 
rozsądek za władzę jednostkowego określonego 
pojęcia. Sąd i wnioskowanie, czyli rozum, 
jako formalne same są bowiem tylko czymś 
rozsądkowym, gdyż podporządkowane są 
formie abstrakcyjnej określoności pojęciowej. 
Tutaj jednak pojęcie nie ma w ogóle znaczenia 
czegoś określonego tylko abstrakcyjnie. Toteż 
rozsądek należy tylko w ten sposób odróżnić od 
rozumu, że jest jedynie władzą tworzenia pojęć 
w ogóle.1 

1. Hegel, „Nauka logiki“, tłum. Adam Landman, Warszawa 1967.



R. W. Fassbinder zaczerpnął imię dla swojej głównej postaci 
w dramacie Krew na kocim gardle od popularnej w latach 60’ 
bohaterki serii komiksowej pt. „The Adventures of Phoebe 
Zeit-Geist”.  Był to amerykański komiks, napisany przez 
Michaela O’Donoghue i rysowany przez Franka Springera. 
Od stycznia 1965 roku był wydawany w odcinkach 
w czasopiśmie Evergreen Review, a w 1968 opublikowany 
w formie książkowej, w twardej oprawie przez wydawnictwo 
Grove Press. Był ponownie wydany w 1986 roku przez 
Ken Pierce Books. Komiks przedstawia przygody  Phoebe 
Zeit-Geist, w których bohaterka jest na przemian porywana 
i ratowana przez osobliwe postaci, takie jak naziści, chińscy 
fetyszyści stopy i zabójcy lesbijek.

Phoebe Zeitgeist
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