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WERNER SCHWAB 
Hans Gratzer rozpoczął w rok.u 1991 drugi sezon swojej dyrekcji w wiedeńskim 

Schauspielhaus prapremierą sztuk.i \Vernera Schwaba Obergewicht Uml'ichtig 
Unform (Nadwaga, nieważne, bezl{ształt). \V 1992 Schwab stał się gwiazdą drama
topisarską niemiecl{iego obszaru językowego. 

1 stycznia 1994 roku został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Grazu. 
Siedział martwy w fotelu z ostatnią stroną swej dopiero co ukończonej sztuki, we
tkniętą w kieszeń marynarki. Sztuka nosi tytuł End lich tot. End lich heine Luft 
mehr ( Yareszcie martwy! Nareszcie brah tchu0. 1\t\iał 36 lat. 

Urodził się 4 lutego I 958 roku w Grazu. Opuszczony przez ojca, był v.·ychO\vy

wany przez matkę. która wynajmowała się do sprzątania w zamożnych domach. 
Schwab uczył się w Szkole Rzemiosł Artystycznych, a potem studiował krótl{o w Aka
demii Sztuk Pięknych w \Viedniu. Porzucił jednak stolicę i wraz z żoną i synem za
mieszkał na vvsi w Styrii, gdzie próbował uprawiać ziemię i zajmował się hodowlą. 
Jednocześnie zaczął pisać małe prozy i pierwsze dramaty \Vkrótce zostawił rodzinę 
i \vrócił do \Viednia, by zająć się wyłącznie pisaniem. \Vydał dwa zbiory dramatów, 
opatrzone tytułami: Dramaty fehalne i Komedie hrólews/{ie. Jego kariera twórcza by
ła szybka i oszałamiająca. 

Zaraz po premier-ze Nadwagi otrzymał nagrodę dramatopisarsl'\ą festiwalu 
\\' Mulheim , a miesięcznik ,,Theater heute" ogłosił Schwaba młodym dramaturgiem 
rolm 1991. Po premierze „radykalnej komedii" pt. Zagłada ludu albo lvloja wc1troba 
jest bez sensu w Kammerspiele w Monachium jego pozycja została ostatecznie ugrun
towana. W krótkim czasie w ponad dwudziestu teatrach w Niemczech, Szwajcarii 
i Austrii wystawiono Zagładę. a ,,Theater heute" uznał go dramaturgiem roku I 992. 
\V Polsce sztuhę tę wprowadziła do repertuaru Anna Augustynowicz w '[eatrze 
\Vspółczesnym w Szczecinie /inscenizacja nagrodzona Laurem Konrada na festiwa
lu Reżyserów w Katowicach w 1998/ 

\\! 1994 rohu. po niespodziewanej śmierci Schwaba niemieck.a prasa szerok.o 
opisywała trwający 36 miesięcy ,,l{arnawał Schwaba". Intrygujące i prowokujące 
było zarówno jego dzieło jak i hótkie życie. Krytycy Z\vracali przede wszystkim 
uwagę na język jego sztuk obfitujący w brutalizmy. Drastyczne dialogi odpowiada
ją tematyce sztuk. 

„Odrażające" - jedno z ulubionych słów Schwaba - często bywa używane do 
oceny jego twórczości. Ten „poeta przemocy i językowy rockman" był tyleż fascynu

jący, co odrzucany. Premiera Prezydentelf ostatecznie utnvaliła jego pozycję. 

\,\! 1994 był najczęściej granym dramaturgiem niemieckim. Seria premier trwa 
nadal. \V następnym roku jego szLUki wystawiono 70 razy. Zainteresowanie dra
matuą~ią Schwaba nie słabnie. 

ALD. 
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GUZIK ... 
2~ 04 ml-OH-02 

:.\ teraz - jak było z t)m guzihiem? 

\.\'iele lat temu Erna i Greta miały takie 
same zimowe płaszcze. ł\upiły je na baza

rze . Pluszcze miały wie ll\ ie guziki t ęczowo 

poliłyshujące masą pe rłową. 1\tó re gL)Ś 

<lnia Greta zau\\'ażyła po powroci , do do

rnu bral jednego guzika . była ni p cieszo
na . l ubiła ten płaszcz . lubiła zwłaszcza je

go perło\\'e guzil<i . Dzi ' . przc<l msz< . 

l <tórą pap i eż o<l pra\\ ia ~ miał ' ' 110\\ ) m te

le'' iZL)J-Ze [rny. Greta spytałc. „Erna. 
masz jeszcze ten płasz z . \\ icsz ten z \\' icl
l<imi guzil rn.mi. no ten. cośmy go rc\Zcm 

l mpiły?" „.\ lam" .. :\ nosisz go jeszcze?" 

„ ~o~m; " „Szlmda" „Czemu szli.oda?" .Bo 

ja zgul iłam z 111l'jcgo j 'U ' n guzil< ''. „'\o. 
to ja 11101.;,<; ci jL·den dat-. Gretc1, hL) mam 
akurat zapa-;o\\')_„ „.\ s l\ąd go ma z?" „ \t, 

h)~ Ld razu przy moim plaszczu . h)I prZ) 
l<ieszc111 .. " „Prz~ moim płaszczu nic by
lo'r „\ie było. musiał być „ . " .Auż ja \\iem 

Gn~tet . że SL'I ie wybrałaś lepsZ)„" „LcpsZ) . 

pro. ·z<; c.:ią . 1nr1sz. zarnz ci dam ten guzik 
j ·ś li eh ·csz \\'i dzi 'Ć .. „ „ Guzih został zna

leziony i położony na s tole „. B)I już zre

sztą na)\\')'ŻsZ) · czas na \\'łączen ie no\\'ego 

telewizora. Papi ż zacZ)11ał właśn ie od
prawia · msz<; . Guzil1 l eżał na stole, bo 
Gre ta go nie schm, ·ała do ponmonetli.i„ . 

\ \ 'z i <;ła go do ręki Manecll. bo jej sit( gu
zik s trasznie poclobał, ocl dziecka zachwy

cała j ą tęczowa połysldiwnść perłO\n~ j ma
cicy„ . Trzymała guzik i patrzyła na11 na 

przemian z patrzeniem na połyskującego 
tęczowo papieża. \lagłe schowała guzik 
gdzieś \-\ ' zak.amarl-o S\vojej starej sukien

ki. bo po ·zuła do guzika jakąś osoblnvą 
czułość. l e raz guzik rozgrzewał się cie-
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płem jej c iała . „ Nocą będzie Ś\\ · 1 eoł" - 111)

ślała sobie 1\!lariedl na przemian z myślom i 
o papieżu i o pięknej muzyce z nowego te
lewi zora Erny. \Jagle Greta spytała : 

.„-\ gdzie jest mój guzik?" . Położyłam na 

stole„ " - powiedziała cicho Erna. żeby 

me prz ry\\'aĆ i me „Lanie Z) zcz..ać" mszy. 

„Może spadł ze stołu?" - zapytała Ma

riedł. .Aal< mógł spaść ze stołu . kicd) go 
miałaś \\ ' ryku. \1anedl. . „ „Cii1icho! " -

upom inała Erna „Mariedl. przez ciebie 
nie będę mogła nosić mojego ulubionego 

płaszcza Gdzież t) go podziałaś. do cięż

hiego diabła .. właź te raz pod stół i szu
haj" I Mariecll \\'eszła pod stół Nie szuka
ła guzika. Płakała„ . 

l\1yst ian Lupa 
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GENIUSZ I POCZWARA 
\V rzeczy'Vvistości ten geniusz, ten potwór, ta poczwara była dorosłym, sponiewie

ranym chłopcem , który w tajemnym języku dziecka chciał przerazić świat. 
Pragnął zostać muzykiem, ale tego nie udało się w Austrii zrealizować. Zaczął więc 

pisać. A pisał takie zdania, które niczym 1,apiszony wkładał w usta swoim drobnomie
szczanom. 1ak powstawały dialogi, a z dialogów sztuki, nagłe stał się dramatopi
sarzem. Choć wcześniej. jak twierdził zupo-rem do końca, nigdy w życiu nie był w te
atrze: raz tylim. ze szhołą , ale zaledwie przez dziesięć minut. 

Ostatnie jego sztułd były niemal wyłącznie pisane na zamówienie dla teatrów 
w Hamburgu, Frankfurcie, Grazu. Być może smakował przynajmniej ten aspekt 

swego sukcesu: w jego osobie te mieszczańskie instytucje ściągnęły sobie na kari' 
majstra od vvybuchów. 

Na styczeń znowu planował przeprowadzkę , chciał wynieść się z Grazu. gdzie 
przez krótki czas był żonaty i gdzie żyje jego dwunastoletni syn. Swoje rzeczy 
zdeponował w magazynie wydawnictwa Sessler: jeśli w ogóle gdziekolwiek czuł się 

u siebie, to właśnie w tym wydawnictwie. Kiedykolwiel' spodrnło się Schwaba. 
zawsze był na odjezdnym. z walizką w ręku. Nie przyznawał się do żadnych więzów, 
również z rodzinnym miastem. Ale im gwałtowniej im zaprzeczał. tym lepiej rozu
miało się, jakim ciężarem musiały być dla niego rysy odziedziczone po ojcu i po nie 

kochanej matce. 
Podczas zeszłorocznego „Święta poetów'· w Erlangen Schwab zaprezentował 

swą nową sztukę Eskalation ordini:i.r. 1-\iedy stanął za pulpitem. by odczytać tekst, 
stroił jeszcze dumne miny i powiedział, że nowy utwór bije wszystkich i wszystko 

na głowę. Jego występ był prostacką obrazą publiczności. \V szalonym tempie wy

klepał tekst do ko11ca. niezrozumiałe zdania obijały się o głowy słuchaczy. Oto był 
znowu oficjalnym Schwabem, takim, jakim chcieli go mieć: potworem. 

Seria jego prapremier będzie trwała nadal: Faust: !'vlein Brustkorb: A1fin 

Helm, (Faust: moja klatka piersiowa: mój hełm) Endlich tot! Endlich keine Luft 
mehr! (Nareszcie martwy! Nareszcie brak tchu!), 

Eskalation ordinar oraz dwie jeszcze sztuki, z których jedną zamóviił Deut
sches Schauspiełhaus \V Hamburgu, a drugą Franł,furter Schauspieł ; pisane po
spiesznie . w ramach typowo „radykalnej" eksploatacji samego siebie. 

Już dziś - kończy Helmut Schadeł - emerytowani funkcjonariusze gazetowych 
działów lrnłturalnych w rodzaju Petera ldena (FranJ.durter Rundschau) w pozba
\vionych znajomości rzeczy \vspomnieniach pośmiertnych wyrażają wątpliwość. czy 
to , co napisał Schwab mogłoby pozostać. „Pozostać" - jedno ze słów znienawidzo

nych przez Schwaba. Dziś liczy się tylko jedno: po trzydziestu pięciu latach Schwab 
„radykalnie prawdziwie" i „rozmarzony wiecznością" zniknął· na zawsze. I to jest 

nieskończenie smutne. 

dżz. Dialog 3 / 1994 
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WERNER SCHWAB W BURGTHEATER 
Kiedy z młodzieńczą naiwnością i entuzjazmem nieznany wówczas nikomu po

słał w l 988 swą pierwszą sztukę Die Pri:i.sidentinnen do nobliwego Burgtheater. 
półtora roku musiał czekać na odpowiedź - lakoniczną i odmowną. Dział drama

turgii ocenił sztukę jako „surrealistyczną farsę" nie nadającą się do wystawienia. 

\)\! aktach Burgtheater znalazła się notatka głosząca, że autor Schwab nie panuje 
nad językiem , co powoduje niezamierzone efekty komiczne , a dalej, że tekst zbu

dowany jest z „prymitywnych realistycznych dialogów" przeplatanych „godną uwa

gi obsceniczną fantazją". Ostatecznie prapremiera Prezydenteh odbyła się 13 lu

tego 1 990 roku na eksperymentalnej scenie wiede11skiego Ki.instłerhaus. \V pięć 
miesięcy po śmierci Schwaba Burgtheater doprowadził do hucznej premiery tej 

sztuki. 

\V sztuce. w której poza ścięciem głowy Mari del w scenie finałowej , nie ma ak
cji , cały ciężar dramaturgiczny spoczywa na wypmviadanym przez aktorki tekście. 

Schwab już wtedy, w swej pierwszej sztuce. starał się pozbawić dialogi gładko

ści , potoczystości języka mówionego - poprzez powtórzenia, przestawienia, czasem 

pewną kanciastość sformułowań, a wreszcie hiperbolę. Prezydentki złorzeczą 

w nieco Bernhardowskiej manierze - tyle że u Bernharda niewybredne częstohoć 
\\alumnie padały z ust ,,lepiej urodzonych" albo przynajmniej „pierwszorzędnie wy

kształconych" U Schwaba do głosu dochodzą społeczne niziny. Jeszcze w marcu 

na konferencji prasowej Claus Peymann 1 slrnrżył się , że żeńska część zespołu Burg

theater odmawia podjęcia się ról w tym przedstawieniu. A szaleństwo tylko wtedy 

będzie przekonujące. kiedy zagra się je bez dystansu, kiedy aktor bezwarunkowo 

przejdzie na stronę autora , podejmie z nim wspólne ryzyko. kiedy solidaryzował się 

będzie. przynajmniej na czas trwania przedstawienia. z jego dziełem. Trzy ahtorki 
poprowadzone przez \Vittenberga~ z brawurą i bez żenady rzucają się w nie zawsze 

higieniczne odmęty tekstu Schwaba, a widownią wstrząsają sahvy śmiechu, jahie 

Burg ostatnio przeżywał podczas przedstawień Heldenplatz (Plac Bohaterów) Ber

nharda. Choć może tamten śmiech był bardziej gorzki - absurd i groteska pozwa

lają śmiać się beztrosko . stwarzają złudzenie, że tak naprawdę to co się dzieje na 

scenie , nikogo z nas nie dotyczy. 

1\fonilrn lvfus/.rnła Dialog 12/ 1 994 

C Peyrnann - dyrektor Burgtheater\\ \\.'iedniu 

2 . P \Vittenberg - reżyser 
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ANATOMIA J~ZYKA 
Schwab. który studiował rzeźbę w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych . kie

dy tworzył swoje kompozycje przes trzenne, zwane „rozkładającymi się obiektami ". 
używał kości zwierząt, wnętrzności i rozpłatanego mięsa , przybranego vvycinkami 
i nagłówkami gazetowymi. Przy pisaniu sztuk posługiwał się ..ludzkim materiałem " 

i „materiałem językowym", stosował technikę kolażu. używając odpadów znalezio
nych na śmietniku cywilizacji. 

„Temat jest mi zupełnie obojętny, czy będzie to nowe opracowanie przygód Ka
czora Donalda czy ksenofobia . Dla mnie wszystko jest materiałem językowym , 

który utracił swoje znaczenie społeczne i leży teraz jak śmieci na szrocie. Religia, 
filozofia . media , prawodawstwo , administracja , reklama tłoczą bezustannie języko
we form y dla przekazu nowych treści. formy te. zużyte i wyświechtane , trafiają na 
„językovvy szrot". Puste łupiny słów, zwrotów, zdań, zniekształconych przysłów i lu
dO\vych mądrości na każdą okazję, łupiny pozbawione jądra sensu: materiał języ
kowy „z odzysku" to budulec sztuk Schwaba. 

„Jego język jest wysoce ekspresjonistycznym dialektem artystycznym, przy po
mocy którego \\/ykoślawia on swoje postaci, przydając im jaskrawości i okrutnego 
komizmu. Ich banalne obsesje \vysypują się czymś na kształt retorycznych pęche
rzy a ich defekty duchowe wybrzuszają się werbalnymi guzami". „Językowy szrot " 
nie jest stosowany dowolnie. lecz podlega świadomej selekcji artysty i stylistyczne
mu przetworzeniu. Reguły gramatyczne tracą moc. twórczy potencjał języka rozsa
dza ramy systemu. [ ... ] 
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