


TEATR WSPÓŁCZESNY 
w Szczecinie 
dyrektor naczelny: Zenon Butkiewicz 
dyrektor artystyczny: Anna Augustynowicz 

Dyrekcja Teatru Współczesnego dziękuje 
Instytutowi Kultury Austriackiej w Warszawie 

za finansowe wsparcie przedstawienia. 

Carina Caduff 
WERNER SCHWAB: 

Werner Schwab (4.2.1958 - l. l .1994), 

dramatopisarz austriacki. Tylko w 1993 r. 

około czterdziestu pięciu teatrów wysta

wiało jego sztuki wydane przez Droschl

verlag (Graz/Wiedeń) w dwóch tomach : 

Dramaty fekalne ( 1991) i Komedie królew
skie ( 1992). Za sztukę Zagłada ludu, albo 
moia wqtroba iest bez sensu uznano go 

w dorocznej ankiecie Theater heute 
dramatopisarzem roku 1991 

PAMIĘĆ TKWI W BEBECHACH 
Artykuł opublikowany w zuryskim Die Wochen Zeitung z 17 wrześnio 1993 r 

Jak ktoś , kto ukończył w Grazu Politechnikę (HTL), a potem 
przez parę lat obijał się po wiedeńskiej Akademii Sztuk 
Pięknych (głównie zresztą, jak głosi plotka i prosa, studiując 
nocne życie Wiednia), jak ktoś taki dochodzi do teatru? 
Odpowiedź Schwaba brzmi równie zaskakująco , jak 
wiarygodnie: „ Szukałem dziedziny sztuki , która byłaby mi 
najdalsza. I to był teatr " . Oto punkt wyjścia , który pozwala 
uwolnić się od wszystkich reguł. 

U źródeł pisarstwa dramatycznego Wernera Schwaba mamy 
więc „ język , nic poza tym" , nie zaś szczególne umiłowanie 
teatru. Mało wzniosła jest ta kże tematyka jego sztuk. 
W Zagładzie ludu* mieszkańcy domu atakują się nawzajem . 

W Ubergewicht, unwichtig: Unform (Nadwaga, nieważne: 
bezkształt) towarzystwo z knajpy gada i nudzi do upadłego. 
W Hochschwab to samo przydarza się zgromadzeniu 
artystów. W Die Prasidentinnen (Prezydentki) trzy kobiety 
balansują między muszlą klozetową a papieskim 
błogosławieństwem. We wszystkich sztukach Schwaba dochodzi 
- w słowie i w czynach - do aktów mordu, gwałtu 

kanibalizmu, przy wtórze wyszukanie naturalistycznych 

* Druk w: Dialog, 1994/ 6 



efektów słownych: „Tylko posiekany mózg może latać / nic 
innego / żaden pilot żaden ptak / wznosi się tylko ból 
plugastwa". 

Bohaterowie Schwaba wykrzykuią plugawe słowa, 
ucieleśniaią i pomnaza1ą swoim istnieniem nędzę świata, 
wszyscy jednako brutalni, od oberżysty i kompozytora przez 
matkę i chłopkę po genialną pianistkę. Rozgrywka między 
katem ofiarą sięga czasem po rudymenty ziawisk 
historycznych („Wszystko, co martwe, rozkłada się iak gnijąca 
historia"), ale sięga po nie iakby przypadkowo, pozornie 
bezcelowo, nieumyślnie. 

Pisanie, które zachodzi za skórę 
Postaci Schwaba gadaniem o swych stanach wewnętrznych 

dosłownie zachodzą rozmówcom za skórę. Oto profesorska 
córka, Joanna, w sztuce Mesa/lionce ober wir ficken uns 
prćichtig (Mezalians, czyli rżniemy się pysznie) zwraca się do 
swoiej matki: „Mogłaś iuż dawno pomyśleć o zainstalowaniu 
leżaków w tym zasranym ogrodzie, ale głowę masz pełną byle 
gówna, głowę masz pełną ziemi do kwiatów". Stany 
wewnętrzne i wydarzenia zewnętrzne wpisują się w obrazy 
ciała, wszystko wpisu ie się w cielesność. Herrmann Wurm * 
z Der Himmel mein Lieb (Niebo, ukochana) tak przemawia do 
matki narzeczonei: 11 Pod osłoną herrmannolubei nocy 
zaćmionego słońca, która chciałaby być zimną siostrą 
zaćmienia księżyca moi śluzowaci bohaterowie wyrwą wam 
bebechy z dupy. I zobaczycie wtedy co znaczy stanąć na 
sądzie ostatecznym ... bez bebechów, w których tkwi ludzka 
pamięć." Postaci mówią za pośrednictwem swych wnętrzności; 
trzewia, śluz, ięzyk, nasienie, otwory, mięśnie funkcjonuią iako 
metafory dialogu, iaki dusza wiedzie ze światem zewnętrznym. 

W rezultacie również przestrzeń zewnętrzna ogranicza się 

do naibliższego otoczenia ludzkiego ciała. Wprawdzie autor 
na początku określa ią całkiem zwyczainie i banalnie: 11 dom 
iednorodzinny z ogrodem", 11 pokói gościnny w gospodzie" -
ale te określenia miejsca akcji nie są w gruncie rzeczy istotne. 
Są bowiem tylko obrazowymi przedłużeniami ludzkich ciał 
i w chwilach zagrożenia kurczą się gwałtownie, ogniskując się 

•Po niemiecku „Wur m" to „robak", „glista" , nazwisko bohatera z pewnością 
nie iest przypadkow e. Tak samo nazywa się bohater Zagłady ludu 
drukowanej w Dialogu, 1994/6 . 

ostatecznie w centrum brzucha. W tym skurczu zacieraią się 
granice ciała, które staie się ostatnią oiczyzną, ostatnim 
możliwym miejscem ucieczki. 

Język dla Schwaba to 11 złom służący zabawie". Zatem, 
według jego własnego określenia, iego sztuki to )ragedie na 
złom". A ich bohaterowie - to ciała skazane na zagładę: 
złuszczone, ropieiące, oślizł~ powłoki, powłoki oczekuiące iuż 
tylko na dalszy rozkład. Zadnei możliwości odnowy, która 
pozwoliłaby odrodzić przeszłość. Odzieranie ze skóry nie 
stwarza nawet pozoru, że w ten sposób odsłania się ukrytą 
prawdę. 

Naibardziei sugestywny obraz ciała, całkowicie 
zredukowany do sfery seksualnei, a zarazem powiązany 
z twórczością artystyczną, szkicuie protagonista Zagłady ludu -
malarz Herrmann. Wspomina matkę, która 11 wysrała go na 
świat swoją drugą dziurą" i dalej snuie wizię iei śmierci: „Ale 
zanim stara, nadgniła mamusia zdechnie z życia małego 
Herrmanna, mały Herrmann ieszcze raz będzie dobry dla 
swojei mamusi. Mądry Herrmann wyboruie zręcznie świeżą 
dziurę w głowie swoiei mamusi, a potem wsadzi w tę 
mamusiną głowę swoiego dydka, bo mały Herrmann bardzo 
kocha swoją mamusię. Swieżą dziurę wyboruje sobie 
Herrmann, bo przed starą dziurą Herrmann się wzdryga, bo 
przecież przez nią wyszedł, mały kuternogi Herrmann". 

Głowa matki zostaie wydrążona, zniszczona. Akt przemocy 
przenosi się z kobiecego podbrzusza w przestrzeń umysłu. 
Obraz ten neguie wyłączność naturalnei kobiecei zdolności do 
rodzenia; artysta czuje się władny - w nowym akcie stworzenia 
- samodzielnie spreparować 11 świeżą dziurę". I pragnienie to 
zostaje wpisane w ciało matki, w tę ostatnią, najpewni ejszą 
materię. A zarazem to nowe dzieło pozwala zapomnieć 
o 11 starej dziurze" - co znaczy, że pozwala wymazać 
z pamięci fakt, że cieleśnie męskie jo zostało stworzone przez 
kobietę. Posługujące się takim właśnie językiem postaci 
Schwaba uciekają się niezmordowanie do metafor 
obrażających i negujących ciało, jakby wierzyły, że taki 
sposób mow1enia o własnej cielesności może im 
zagwarantować przynajmniej pozory autonomii. ( ... ) 

przełożyła Monika Muskała 
druk za: Dialog, 1994/6 



Kobieta nie pozostaje w stosunku z ideą: nie potwierdza jej, 
ani jej nie zaprzecza ; nie jest ani moralna, ani antymoralna , 
nie jest, matematycznie mówiąc, opatrzona żadnym znakiem 
dodatnim ani ujemnym, jest bezkierunkowa, ani dobra, ani zła , 
nie jest ani aniołem, ani diabłem, ani nawet egoistką (dlatego 
można ją było uważać za altruistkę). Jest amoralna, jest 
alogiczna, atoli wszelkie istnienie jest istnieniem moralnym 
i logicznym. Kobieta zatem nie istnieje. 

Otto Weininger 

Jest tylko jedna dziedzina, w której równ1ez w naszej kulturze 
zachowało się zjawisko „wszechmocy myśli ", a mianow1c1e 
dziedzina sztuki. Jedynie w sztuce zdarza się jeszcze, że 
dręczony życzen i ami człowiek robi coś przypominającego ich 
zaspokojenie i że owa gra - dzięki artystycznej iluzji -
wywołuje takie skutki afektywne, iak gdyby była czymś 
realnym. Słusznie mówi się o czarze sztuki i porównuie artystę 
do czarodzieja. A porównanie to jest chyba doniośleisze , n iż 
się sądzi. Sztuka, która z pewnością nie zaczęła się jako /'ort 
pour /'art, pozostawała pierwotnie w służbie tendencji , które 
dzisiaj w znacznej mierze wygasły . Można przypuszczać , że 
znajdowały się wśród nich rozmaite dążenia magiczne. 

Sigmund Freud 

Jakże się wszystko buntuje przeciw zgonowi , a on jakże jest 
przychylny! W każdej twarzy szukałem ciekawie jego znaków, 
w bruzdach i zmarszczkach starości upatrywałem jego 
pocałunki. Zdawał mi się ciągle nowy. Jak cudne były jego 
barwy ! Wzrok jego połyskiwał tak uwodzicielsko, że 
i najsilniejszy musiał być mu podległy; wówczas od rzucał swój 
całun - i konający widział go bez płaszcza, roześmianego 
diamentami, w tysiącach odblasków. 

Gdy odważyłem się wrócić do życia , stwierdziłem , że moje 
bóstwo dzie rży jeno pół władzy . W wielkim i małym dziel i ją 
bowiem z przeciwnikiem, który pragnie życia. Siły odpychania 
i przyciągania, bieguny ziemi i ich prądy, następstwo pór roku, 
dzień i noc, czerń i biel - to jest walka. 

Prawdziwe piekło polega na tym, że ta podwojna gra 
sprzeczności toczy s ię dalej w nas samych. Nawet miłość ma 

Martin Kippenberger, Wymierzanie sobie sprawiedliwości przez 
nieudane zakupy 



punkt ciężkości „między kloaką a latryną". Wzniosłe sytuacje 
mogą ulec śmieszności , szyderstwu, ironii. 

Demiurg jest dwoistością . 
Alfred Kubin 

W tym momencie patrzyła na swą sytuację całkiem jasno 
i spokojnie. Stała na rozdrożu. Dwoista istota. Obaj wrodzy 
sobie królowie, Chrystus i Nietzsche, spotkali się w niej. Byli to : 
ukoronowany król świata i nie koronowany król tych , którzy 
w żadnych królów nie wierzą. Ale każdy z nich był tylko 
połową . Chrystus umarł na krzyżu, a Nietzsche w domu dla 
obłąkanych . Umarl i z winy swej połowiczności. Ale razem ci 
dwaj wielcy wrogowie stanowil i jedną całość . Dwoistość 
człowieka! Ciało kobiety zmogło obu, łącząc ich z sobą. Ale 
dreszcz, w którym przejawiała się wrogość obu tych mężczyzn , 
oraz przemoc nad nimi , rozsadzał niemal drobne c i ało Klarysy. 

Robert Musil 

Sądzę , iż dobre austriackie dzieło ( ... ) szczególnie trudno 
zrozumieć . Jest ono w pewnym sensie subtelniejsze niż 
wszystko inne, a jego prawda nie wiąże się 
z prawdopodobieństwem . 

Ludwig Wittgenstein 

Podobn ie jak powiada się, że dawni fizycy nagle odkryli , że 
zbyt słabo rozumieją matematykę , by móc podołać fizyce, tak 
można powiedzieć , iż młodzi ludzie w obecnych czasach nagle 
znaleźli się w sytuacji , w której normalny, zdrowy rozsądek nie 
wystarcza już , by uporać się z dziwacznymi wymaganiami 
życia. Wszystko stało się tak skomplikowane, że podołanie 
temu wymagałoby nadzwyczajnego rozumu . Nie wystarcza już 
bowiem umiejętność grania w tę grę ; lecz wciąż na nowo 
pojawia się pytanie: czy w tę grę w ogóle można teraz grać 
i jaka gra jest tą właściwą? 

Ludwig Wittgenstein 

Walczymy z językiem. 
Pozostajemy w stanie wojny z językiem . 

Ludwig Wittgenstein 

Martin Kippenberger, Zepsute dziecko 



Werner Schwab 

Moja wątroba jest bez sensu 
albo zagłada ludu 
radykalna komedia, poświęcona mnie samemu, 
autorowi, wielkowymiarowemu kłamcy 

Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos 
przełożył Jacek ~t. Buras 

reżyseria 

scenografia 

muzyka 

reżyseria światła 

Anna Augustynowicz 

Marek Braun 

Jacek Ostaszewski 

Krzysztof Sendke 

prapremiera polska 21 marca 1997 roku 
sto dwudz iesta premiera TW 
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) 
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osoby: 

PANI ROBAK 

HERRMANN, syn pani Roba k 

RODZINA KOVACICÓW: 

PAN KOVACIC 

PANI KOVACIC 

DESIREE 

BIANKA 

PANI GROLLFEUER 

przedstaw ienie prowadzi 

Ewa Sobiech 

Arkadiusz Buszko 

Grzegorz Młudzik 

Anna Januszewska 

Joanna Matuszak 

Katarzyna Bujakiewicz 

Beata Zygarlicka 

Krysłyna Zgud BilceF~ 

Jolanta Karszul 



Jak to możliwe, że wkładamy rozdarte kawały do ust, dalej je 
długo rozdzieramy, a potem z tych samych ust wychodzą 
słowa? Czyż nie byłoby lepiej mieć inny otwór dla pożywienia, 
a usta pozostawić tylko słowom? A może to intymne splecen ie 
wszelkich dźwięków, tworzonych przez wargi, zęby, język , 
gardło, owych wytworów ust, służących pożywianiu się - to 
splecenie wyraża prawdę, że mowa i żarcie są na zawsze ze 
sobą związane, że nigdy nie staniemy się czymś lepszym 
i szlachetniejszym niż jesteśmy, że w gruncie rzeczy, we 
wszelkich przebraniach, mówimy te same krwawe straszliwości, 
a odraza dochodzi do głosu jedynie wtedy, gdy coś jest nie 
w porządku z jedzeniem? 

Elias Canetti 

Czy ekscesy piekła były mnie1sze, kiedy jeszcze w nie 
wierzono? 
Czy nasze piekielne natury były bardziej do zniesienia , gdy 
wiedziały , gdzie w końcu wylądują? 
My, dumni ze zniesienia piekła, rozprzestrzeniamy je teraz 
wszędzie 

Elias Canetti 

Dusimy się w każdej obcej rodzinie . We własnej też się 
dusimy, ale tego nie spostrzegamy. 

Czarne mleko przedświtu pijemy cię nocą 
pijemy w południe śmierć mistrzem jest z Niemiec 
pijemy wieczorem i rankiem pijemy pijemy 
śmierć mistrzem jest z Niemiec ma oczy błękitne 

Zasypiam a już się zbudziłem . 
Brutalny sen wyrywa mnie z rzeczywistości. 
Stoję otworem przed całym światem. 
Duszę się oddechem . 
Na widok zmarłego ślinka mi idzie do ust. 

Elios Canetti 

Paul Ce/an 

Peter Handke 

Martin Kippenberger, Bez tytułu 
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Martin Kippenberger, 
Proszę nie odsyłać mnie do domu 

PANI GROLLFEUER: Pamiętam ... czterdzieści lat temu, jak na 
statku płynącym z Wenecji do Murano ten młody adwokat 
chciał mnie pocałować. Pani się wydaje taka krucha, 
zamruczał , jak tutejsze szkło. (śmieje się) Niech pan milczy, 
powiedziałam , i zabierze swoją średnio przystojną twarz z tymi 
brzydko wywiniętymi wargami, a poza tym pachnie pan rybą , 
którą bezwstydnie się pan uraczył na obiad. (wybucha 
śmiechem) Na to on powiedział, hahaha ... to nie była żadna 
ryba , tylko zupa cebulowa, hahaha, zupa cebulowa i bułka. 
{śmieje się długo) Na Murano słowem się już nie odezwał, 
a w rozżarzonej hucie szkła zachował zimną obojętność. 
Nie kontrolowane wspomnienia są na nic. Nie kontrolowane 
wspomnienia prowadzą do totalnej choroby, do zwierzęcego 
defektu. Takie wspomnienie jest kulą , która musi się staczać 
w dół , bo jest stromo. A wszystko, co jest nie kontrolowane, 
prowadzi po prostu do bezbolesnej przyczyny śmierci. Dlatego 
trzeba unikać snu i nie śnić. 
(- „) Muszę jeszcze raz przebić tego średniaka „. (podchodzi do 
Kovacica) Wygląda już dosyć wypatroszony z siebie. (wbija 
nóż w panią Kovacic) To w końcu zrozumiałe, dlaczego ludzie 
tak chętnie się nawzajem zarzynają „ . to jest ta zniewieściała 

przyjemność. Przypomina opory wobec własnego ciała. {pije) 
Powinno się mieć namacalnego człowieka„. zamiast tego skryty 
i wytworny alkoholizm. Co butelka to człowiek , którego nie 
chciało być... z drugiej strony człowiek wszystkiego sobie 
oszczędził ... wszelkiej totalności z jej brutalizmem . A z jednej 
strony gdyby się zaakceptowało kogoś, to może by się nie 
musiało wszystkiego zabijać, można by się dać pieścić, ilekroć 
nienawiść wprowadzałaby się do własnego człowieka , można 
by się oprzeć i trochę sobie popłakać , i człowiek by zidiociał 
w ten czy inny spokój „ . kto wie . {pije) 
Prawdziwe zabijanie to sprawa czysto rozumowa („ .) 
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Iwona, księżniczka Burgunda 

Mark Twain 
Królewicz i żebrak 

Tadeusz Różewicz 
Kartoteko 

MAŁA SCENA - /1MLARNIA 

Stig Larsson 
Naczelny 

Pablo Picasso 
Pożądanie schwytane za ogon 

Clare Mclntyre 
Bez czułości 

Stig Larsson 
Siostry, bracia 

Bernard-Marie Koltes 
Zachodnie wybrzeże 

w przygotowaniu : 
Ariel Dorfman 
Śmierć i dziewczyno 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Bolesław Pyzdrowski, 
tel. 34 23 75 , od 01.04 .97 tel. 89 23 23 

Kasa teatru przy Walach Chrobrego 3, 
czynna w dni powszednie (z wyjątkiem poniedziałków) 

od l ooo do 1 300, 

a także zawsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu . 

Kosa prowadzi telefoniczną rezerwację biletów, 
tel. 34 23 75, od 01 .04.97 tel. 89 23 23 




