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Krystian Lupa 

"Immanuel Kant" Thomasa Bernharda - błąkające się myśli 

11:29 95-09-23 

No i jesteśmy ... Immanuel Kant! 
Pragniemy coś zauważyć. Niczego jeszcze nie przesądzając, niczego nie po
dejmując ... Zebrać na jedną kupę liście spod różnych drzew! Przecież właśnie 
zaczyna się jes ień . .. 
Maniakalni Bernhardowscy monologiści! W końcu on sam (autor) musi sobie 
za każdym razem pofolgować . Czasem czyni z postaci swoje sobowtóry, wyra
żają wtedy ryzykowne i poplątane , pełne s przecznośc i, bełkotu , agresywnych 
arbitralności i podważonych hierarch ii sądy o świecie, zawierające jednak 
ziarno przenikliwej, profetycznej intuicji. Kiedy indziej tworzy postaci różne od 
siebie , zwłaszcza postaci kobiece i wtedy wewnętrzna znajomość mechani
zmów słowotoku służy mu do kreacji zjadliwych karykatur ... 
Tu jest i tak i tak: 
Immanuel Kant: resztki czegoś , co pozostało po „niegdysiejszym człowieku", 
egotyczne mamlanie się w swoich fi zjologicznych niepokojach, najprzeróżn iej
sze id iosynkrazje, wreszcie przeczucia i l ę k i - wszystko to zan urzone, wsłu
ch ane we własne wnętrze, rzadko wchodzi w autentyczny kontakt z zewnętrz
nością . Wyjątek stanowi papuga ... Trzeba się zastanowić nad właściwościami 
tego „kontaktu z Fryderykiem'' ... 

18:45 95-09-23 

Milionerka .. . Jakby to nazwać? ... Monolog towarzyski, pozornie partnerski. 
Mania relacjonowania, opowiadania, donoszenia, plotkowania . O czymś , co 
się wie, co się przeżyło, co daje przewagę wiedzącego nad niewiedzącym ... 
W t rzecim akcie pojawia się dosyć dziwna forma monologu. Monolog towarzy
stwa .. . bo indywidua w stanie stadnego podniecenia zatracają swoją odręb
ność i tkają jakiś chóralny śpiew ... Gdyby pozbawić go intonacyjnego zróżni
cowania, mógłby z powodzeniem funkcjonować jako bełkotliwa wypowiedź 
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jednej maniakalnej osoby„. Może tak, może nie „ . Niemniej na pewno nie ma 
tam partnerskiego ścierania się , dyskusji ... wymiany albo konfliktu postaw, 
światopoglądów, perspektyw ... Observvujmy dalej! 
W całym dramacie możemy od razu zauważyć całkowitą nieobecność jakiego
kolwiek dynamicznego konfliktu - tak zwanej „intrygi " . Co w zamian? Rozpusz
czona w morskiej podróży egzystencja ... A w niej : GŁUPOTA, EGOIZM , 
PUSTKA, AUTOMATYZMY, SCHEMAT, POPUSZCZANIE, . .. LĘK ... 

11:52 95-09-24 

Zardzewiałe zbroje PERSON . Ludzie-skorupiaki. Jakby wiezlli swoj,e Persony do 
naprawy, do generalnego remontu. Sytuacja ta nie dopuszcza do jakiejkolwiek 
konfrontacji, do ujawnienia osobistego dramatu„ . Jedynie lęk przed katastro
fą (przed śmiertelną chorobą, przed stale obecnym niebezpieczeństwem 
śmierci) , może być jakąś resztką osobistego dramatu... LĘK - JAKO 
OSOBISTY DRAMAT!!!??? 
Pasażerowie zdają się być zdetermi·nowani, skazani na bezwiedne tropizmy. 
Są poddani temu, co DZIEJE SIĘ ... Bo płynący statek jest miejscem szczegól
nym, wystawiającym swych mieszkańców (którzy jak mszyce gęsto obsiedli 
jego powierzchnię) na szczególne promieniowanie .. . Ptasie zachowanie, po
tężny rezonans nieświadomości zbiorowej!. .. Tak, z pewnością tak, ale to 
spostrzeżenie jest jeszcze nadto ogólne. Ogólnikowe ... Lęk i podniecenie 
znaczą kolejne etapy podróży: 1) Początkowy stres i osierocenie (obawy przed 
katastrofą); 2) Zanurzenie w podróż - znieruchomienie, naprzemienny puls 
oddania się i niepokoju ; 3) Ptasie (stadne) podniecenie przed zejściem ma 
ląd ... BAL LAMPIONOWY ! 
Tu pojawiają się jedynie sugestie , ale można by się domyślić innej, niewi
docznej , podziemnej egzystencji , która powoduje tajemnicze ( „ fizjoJ~giczne " ) 
zdarzenia na statku . Jakby żyła tu jakaś PODZIEMNA SPOŁECZNOSC ... Cho
roba morska jest jednym z symptomów ... Unosi się nad tym MIT TITANICA 
(choćby w natrętnych napomknieniach Milionerki o konieczności wydobycia 
zatopionego skarbu) ... To dzięki owej podziemnej społeczności zamyka się 
obwód i rejs staje się PODRÓŻĄ APOKALIPTYCZNĄ ... 
A teraz ... Kant an sich! 
Co tu od razu rzuca się w oczy? 
Degradacja dojrzałości? .. . 
Inflacja kondycji klasyka - akademika? .. . 
Patologia Persony? ... 
Popuszczenia? .. . 
Bezkarność i przestrzeń bezkarna ... nie wystawiona na krytycyzm, na nieusta
jącą konfrontację (tworzącą i kształtującą osobowość), konfrontację, która 
człowieka pnącego się w górę trzyma bezpiecznie U DOŁU ... Widać wówczas 
człowiek zostaje zmuszony do ukrycia swej infantylnej istoty - tej bezwzględnie 
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żądającej Istoty, do połowy tkwiącej w pramacierzystym łonie . Potem, kiedy 
następuje afirmacja otaczającej s połeczności (uznanie i podziw), owa Istota 
ponownie dochodzi do głosu. Rozpoczyna się ponowny okres ochronny 
(piervvszy był we wczesnym dzieciństwie) i związane z nim POPUSZCZENIE ... 
Przestrzeń ochronna (np. poczucie własnej wielkośc i ) pozwala na lawinowy 
rozwój skrywanej w głębi GŁUPOTY„. Można by się tu powołać na inną sztukę 
teatralną Bernharda: „Na szczytach panuje spokój" ... A przecież autentyczny 
(historyczny) Kant też padł ofiarą skrajnych postaw. Człowiek, który nie mógł 
się zgodzić na przypadkowość własnych snów, albo na uleganie popędom 
(choćby popędom płci), a według którego mieszkańcy Królewca nastawiali ze
garki, kiedy wychodził na spacer!. .. Czy był niewolnikiem własnych przesądów , 
czy też człowiekiem skrajnie wyzwolonym? . .. W obszarze „dalszych konse
kwencji " wszystko to staje na pograniczu absurdu ... 
Tu w Bernhardowskim dramacie Kant staje się groteskową Świętą Krową. 
A przecież samo nazwisko dalej znaczy .. . i myślę , że nie zostało przywołane 
tu przypadkowo. Kant może być bowiem uważany za symbol Europejskiej 
Kondycji Duchowej, swoim dziełem i swą postawą wobec świata (poznawanej 
materii) , wyrażając naj śc iślej ową charakterystyczną dla Europejczyka propor
cję między log i ką a metafizyką. 
Swiat, jego Tajemnica i Bóg j awi się jako łup dla intelektu. Postawa ta traktu
je proces intelektualny jako najwyższy i właściwie jedyny sprawdzalny akt 
człowieka wobec świata , zaś wyprowadzony w myśl zasad logicznych dowód 
jako jedyne odpowiedzialne kryterium ... 

10 :37 95-10-03 

Towarzyskie spędzanie czasu - nie angażujące się, nie ingerujące w drugiego 
człowieka (co jest początkiem jakichkolwiek międzyludzkich partnerskich 
związków). Nawet pośród ludzi powiązanych rodzinnie! - a tu jest to tylko kwar
tet : Kant, pani Kant, Ernst Ludwik i Fryderyk ... Cała reszta to pojedyncze in
dywidua, nie wchodzące wzajemr:iie w żadne relacje ... Zresztą wszelkie powią
zania miłosne (erotyczne) są u Bernharda zdegradowane ... jakieś nędzne 
fragmenty Uakieś plotki) - prawdziwa erotyka nie istnieje. Nie ma tu żadnych 
głębszych związków i z nich wypływających konfliktów - oprócz całkowicie po
wierzchownych relacji towarzyskich ... i tego nie zagłębiającego się w jakąkol
wiek intymność towarzyskiego mielenia słów ... 
To jedzenie i picie! 
STATEK PŁYNIE! 
A zdawać by się mogło , że tylko „ ingerujące relacje " mogą być tematem te
atru - prawdziwą MATERIĄ DRAMATU ... 
Albo tzw. „psychologiczne napięcia " - ruch i rozwój stosunków ... 
Czyżby dopiero „dynamika relacji " odsłaniała wnętrze człowieka? 
Tak sądzi i tak postępuje klasyczny dramaturg ... 

5 



18:11 95-10-28 

Niemniej Kant ma nieustannie potrzebę pokazywania Fryderyka (swojej papu
gi) i jest w tym coś z ekshibicjonizmu. Czy papuga rzeczywiście magazynuje 
wszystkie myśli i wypowiedzi Kanta - cały jego filozoficzny dorobek? Zdaje się 
tu tkwić j akiś szwindel. Kant szwindluje! Kantuje! Być może papuga potrafi 
tylko to , czego jesteśmy świ adkami: podziękować za uwagę. Całej reszty Kant 
nie chce sprawdzać . Tak jak nie chce sprawdzać aktualnego stanu i zasobów 
własnej świadomości. A n uż s i ę okaże, że nie ma co zb ie rać. Że wszystko do
kądś wyciekło . Lepiej o tym nie wiedz ieć . Fragmenty myśli , które wypowiada, 
są oderwane od jakiegokolwiek myś lowego procesu. A przec ież kiedyś musi ał 
być taki proces. To j ak ze strofami wierszy, które człowie k w młodości przy
swoił i przeżył . Teraz powtarza j e dość bezradnie i mechanicznie - a przecież 
chełpliw i e - i ma to już tyl ko wymiar sentymentalnego: "Ach!. .. k iedyś to 
wszystko m iałem i przeżywałem" . A teraz? Teraz lepiej s ię w to nie zagłęb iać . 
To samo jest ze strzępkam i kultury (KULTURY) i kulturowych przeżyć , które 
jesteśmy w stanie w sobie zatrzymać. Wszyscy w jakiej ś mierze ulegamy tej 
degradacji, mimo, że nadal dumnie nazywamy s ię Europejczykami. 

Jeszcze parę spraw: 
TITANIC - obsesyjny motyw tej podróży! Zatopione klejnoty ... n i edostępne ... 
to, co wydźwignęliśmy z różnych głębin i co nas potem wyn i osło , a z czym te
raz straciliśmy kontal<t, choć wciąż jeszcze jesteśmy posiadaczami, a nawet 
nos imy w sobie wierne odbicie. Na zewnątrz jednak straciliśmy moż liwość ru
chu. Jak kora lowce zaduszone własną budowl ą . Nasz twór przerósł nas, nie 
możemy mu sprostać , musimy chcąc nie ch cąc stoczyć się w ponowne dzie
ciństwo. A on? Czy musi bez nas pójść na dno? A nowy proces? Czy odtrąci 
nas całkowicie? Płyniemy do Ameryki - owej symbolicznej "Ameryki " - po ratu
nek ... 
Kant ma ponownie odzyskać wzrok ... 
Co mu to da? 
(Czy to symbol, czy mimo wszystko - REBUS?) 
Oto maszyneri a st atku - niewidzialna energia dążen ia ! 

Tak! 
Może na statku jest jeszcze jakaś inna PRZESYŁKA?! 
I przewoźnicy, podziemni ( podpokładowi) ... 
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Immanuel KANT 
Kant -surdut a la Nosferatu 



18:45 95-10-28 

Bernhardowski Kant !? 
Kiedy wiedza tego człowieka przerodziła się w starczy infantylizm? I co to 
jest? Skruszenie fi zjologiczne (stwardnienie rozsiane)? Konieczność litanijne
go powtarzania martwych fragmentów, które oderwały się od procesu ... Pro
ces myślenia (twórczośc i) jest wysiłkiem , akceleracją pęd u .. . potem pęd 
nadal pozorn ie trwa, t rwa s iłą bezwładu w przestrzeni rozpuszczonego oporu ... 
Zatem Kant - j ako osobnik (indywiduum) - jest tu modelowym okazem patolo
gii ku ltury w której wartości zostały oderwane od procesu stwarzania - maga
zyn ują s ię w przypadkowych kontekstach i staczają się w absurdalny 
(i dość tajemniczy) bełkot. 
I tak dobrze, że pozostaje jeszcze poczucie TAJEMNICY .. . 
W środku tego stanu zdaje się tułać „przeciwna energia" ; w starym rekwizyto
rium może objawić się tylko j ako: przymus w stanie bezwoli, trwanie w bezwy
s iłkowym stanie inercyjnym, nurzan ie się w mazi własnych płodów, które gni
jąc dołączają do masy innych wydzielin ... 
Nie można we wnęt rzu takiego stanu dokonać żadnego ruchu. A to uwiera 
i dusi. .. t rzeba zatem (nagle) zm i en ić klimat, t rzeba zm ienić ojczyznę. 
Pytanie: Co dzieje s i ę z indywi dua l nościam i zaduszonymi przez własne umarłe 
twory, przez wydzieliny gnijącej wiel kośc i ? 

Czy odpowi edź jest tylko negatywna? 
Statek wiezie ludzkie indywidua - stare, wyzute z energi i, pozbawione warto
śc i ... 
Energia erotyczna załamała się - co powoduje, że indywidua spadają w dzie
ci ństwo - w dz i eciństwo przeszłe , nieruch awe, bez wyjśc i a ... 
A przecież, z drugiej st rony, ta obsesyjna energia (potrzeba) rozmowy ... I ob
cowania! MECHANIZM FATYCZNY - zagłu szaj ący niepokój , chron i ący przed na
pływami lęku , przed grozą apokali ptycznej intuicj i. „ 
Byłby ten obraz tylko hybrydą? Rodzajem Kaprysu Goi? 
I stn ieją tu jedynie szczątk i kultury i infantylny instynkt samozachowawczy, 
siadaj ący na ciepłyc h strum ieniach inercyjnego pędu „. To wszystko razem 
stwarza jakąś mi kstu rę ... 
Tacy są i nic na to nie poradzą. Jak w sanatorium leczącym rzekomo z śmier
telnej choroby. Pensjonari usze, Bohaterzy, Pasażerowie? ... skazani na siebie 
i swoje towarzystwo. Z tego milieu z pewnośc ią nie wykwitnie żaden akt twór
czy i żadna nadzieja ... 
A zatem może t rzeba coś pow iedz ieć o TAMTYCH - UKRYTYCH? 
(Błękitnookich - przechowującyc h, przekazuj ących - nadzieję?) 1 

Może oni n adają tem u płyn ięc i u ja k i ś cel? 
Jaki TOWAR jest przewożo ny? 
Ta kontrabanda nadaje sens , podczas gdy czcigodni są tylko parawanem -
pretekstem (zasło n ą) PRZEWOZU!! ?? .. . 

1 nawi ązani e do powi eści Alfreda Kubina „Po tamtej stronie" 
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A więc - to , co WIDOCZNE jest bezsensowne - chociaż widoczne. Sens jest 
w tym, co NIEWIDOCZNE, chociaż jest niewidoczne ... 
Niewidoczni mówią nieznanym językiem i u krywają tajne wydarzenia. A czego 
dotyczą owe "tajne wydarzenia"? No, czego????? 
Czy jest to coś w rodzaju przemytu narkotyków? Wiezie się materię i stymula
tor. Te dwa towary trzeba będzie połączyć. Ciekaw jestem, co będzie trzeba 
dla czego poświęcić ... aby stworzyć Homunculusa? 
To pierwsza - najpowierzchowniejsza intuicja. Co mogłoby to oznaczać? Dla
czego Kant podejrzewa kucharza? ... 
Nie zwracajmy na NICH uwagi - tego wymaga od nas nasza kultura, ale lęk 
dyskretnie kieruje się właśnie w ich stronę. Tam znajduje się jakaś uwięziona, 
półzwierzęca - nie wyzwolona jeszcze - MŁODOŚĆ ... Przewóz nie nazwanej 
jeszcze - dziewiczej ludzkiej energii , która pławi się w pramaterii EKSTAZY, 
LĘKU I SEKSUALIZMU. 
W brzuchu statku tajemne plemię - ci zaś , których widzimy - to PRZEWOŹNICY! 
Bez tej „drugiej strony" podróż Nowego Titanica byłaby bezużyteczn a ... 
A jakie ekscesy, jakie wydarzenia mogą s ię z tego wydostawać na zewnątrz? 
Te najabsurdalniejsze śmiertelne wypadki? 
Kary śmierci? 
Orgie? 
„.? 
Lub też przypadkowe POLUZOWANIA TAJEMNICY?!!! 
WIETRZENIA? 
Ogromne ilości zabrudzonej bielizny„. 
Sterty zużytych butów? ... 
„ .? 
Aktorzy i Maszyniści! 
Powstaje systematycznie nielegalna budowla - tunel - przejście dla nowej ma
terii. Przychodzą przewoźnicy i prowadzą sekretnie techniczne dyskusje . 
Zagłuszone przez MUZYKĘ .. . 

Wracając do Kanta, jego żony i jego„. 
To groteskowe małżeństwo , to s.tadło trzeba przecież poddać analizie„ . 
Czy istniała tak zwana Przeszłość, tak zwana Młodość i jak to się stało , że się 
wzajemnie wybrali? 
Diabli wiedzą„. 
Ona go zdobyła, czy ich skojarzyli? Czy też może od samego dzieciństwa byli 
blisko? I ten romans z Fryderykiem! Oni uprawiają jakieś małżeńskie zidioce
nie , zidiocenie, które opanowuje i1 rozwija się tylko w małżeństwach - w tej 
szczególnej tkance małżeńskiej intymności, która jak plazma spaja dwa dotąd 
zamknięte indywidua ... 
Wszystko tam trwa w rozpuszczeniu i pofolgowaniu. 
Czy ona (pani Kant) jest pusta? - a ulega tylko jego perwersji? Załatwiają so
bie wzajemnie swoje nieprzystosowanie, niedorośnięcie do kondycji HOMO 
SOCIALIS. 
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Czy będziemy udowadniali, że Kant był kiedyś Kantem, czy też jest to zupełnie 
niepotrzebne? Po prostu - na pytanie: "jak to naprawdę było?" odpowiemy: "E 
tam ... " 
Z mitu rzeczywistego WIELKIEGO CZŁOWIEKA zrodził się (wykluł się) jakiś 
WYPŁOSZ„. 

Kaprys wyobraźni. Podważenie logiki prawdy historycznej. Wszystko wszyst
kiemu tu przeczy. Skąd taki gest kreatora? Na to pytanie należałoby jednak 
jakoś odpowiedzieć „. Jesteśmy skórkami po poczwarkach. Zostało coś żało
snego„. To wykręty! Sens tego grymasu wydaje się głębszy„. 
Jakby jakiś niewytłumaczalny kataklizm perspektywy ... 
Nagły odruch wymiotny wobec kiedyś czczonych (również osobiście) autoryte
tów. Po dawnym podziwie pozostaje ja kiś głupawy i zażenowany niesmak„. 
To się wszystko nie zgadza! 

10:56 95-10-05 

Już dziesiąta pięćdziesiąt sześć! Nie wiem, czy jeszcze nie jest za wcześnie 
na próbę zajrzenia pod pokład statku, pod pokład nowego Titanica. Przewozi 
się przecież coraz więcej podejrzanego towaru, o którym nie mamy pojęcia. 
Czyżbym znowu miał się zadowolić ogólnikowymi nic nie mówiącymi parodiami 
profetycznych gestów. Bo też: co oni pragną ukryć, a co chcą pokazać? I ko
mu na tym zależy? Czy też - coś pokazuje się niezależnie od woli ukrywają
cych?„. Może sami nie do końca orientują się w zawartości przesyłki. Pani 
Kant jest z nimi w zmowie ze względów finansowych (?). To jakaś spółka ofe
rująca półdarmowe podróże. Skoro pani Kant zajmowała się wyjazdem i jego 
organizacją, to może wpadła w rozstawione sidła . „ Ten statek jest dziwnym 
pomieszaniem czasów, faktycznego i możliwego (potencjalnego) życia. Dla
czego jednak wiezie tyle bełkotu? Czyżby była to najbardziej pożądana mate
ria? Nie wiadomo, jakim sposobem przesyłka dostała się na statek, nato
miast jedno jest pewne, że nie może zostać w Ameryce wyładowana w ten 
sam sposób. Trzeba zrobić specjalne przejście„. bo w trakcie podróży trzeba 
było otworzyć kontener. Było to dramatyczne zajście, dla statku bardzo nie
bezpieczne. Trzeba było zatrzymać maszyny„. Czy kapitan w pełni nad tym 
panuje, czy też, sterroryzowany, musi to znosić i tolerować, choć o szczegó
łach nie ma zielonego pojęcia? Sam należy przecież do gatunku zidiociałych 
mszyc żerujących na powierzchni. Teraz, kiedy pękła powłoka, nie można już 
całkowicie pozostać w ukryciu. Trzeba wykonać szereg instalacji na po
wierzchni. Pod niewystarczającą osłoną jest budowane przejście„. Tunel dla 
dzikich zwierząt ... Zwierzęta, traktowane środkami uśmierzającymi na ogół 
zachowują się dość spokojnie, czasem jednak coś przebija się przez osłonę 
i wtedy zidiociałe mszyce słyszą przytłumione krzyki. Wolą to jednak traktować 
jako odgłosy maszynerii. Zatem buduje się przejście i jest to rejon, do którego 
nie wolno się zbliżyć: coraz częstsze są czerwone linie ze znakami zakazów i 
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trupich główek. Mszyce zajęte „ czystą fizjologią " podróży wcale nie pragną się 
zbliżać . Może najwyżej jacyś maniacy, szaleńcy czy media„. A może to tylko 
mszycom od czasu do czasu wydaje się, że ktoś chce im coś powiedzieć zza 
czerwonych (lub czarnych) marginesów? Potem zdarza się podpokładowy ka
takl izm, bunt, nagły wybuch irracjonalnej agresji. A może jakaś zdrada? Dzieje 
się to w nocy, w czasie głębokiego snu osobników powierzchniowego, zdege
nerowanego gatunku. Wiele zwierząt zostało zabitych . Zwłoki trzeba usunąć„ . 

Przetaczają zakryty wagon, pod podmuchem wiatru podnosi się szmata i uka
zują się stosy ciał. Ale wszyscy obecni patrzą do wnętrza innej klatki. Do wnę
trza klatki z Fryderykiem. Czy to nie jest jakaś brednia? A właściwie dlaczego 
nie miałaby to być brednią? Może zatem to wszystko jest jeszcze niedosta
tecznie brednią? Czego chcą ci - pograniczni, których jeszcze widzimy? Czy 
pilnują porządku przewozu, czy też wręcz przeciwnie? A może opanowuje ich 
hazard? Może nie potrafią na tym statku poddanym kosmicznym promienio
wan iom utrzymać tzw. „c iężaru tajemnicy"?„. Może coś ich przyciąga do za
pachu mszyc? Czy ich zachowania są euforyczne? A może ślepota powierzch
niowego gatunku zachęca do szarży? Ciągle czekam _na pierwszą myśl, _która 
by naprawdę pochodziła z PRZEBICIA!„. NIE MOZEMY POPRZESTAC NA 
NAGICH PYTANIACH! 

11:10 95-10-06 

Jedenasta dziesięć. Nie wiem, czy szperanie w tym dramacie jest uczciwe. 
Raczej wynika z lęku przed bezmiarem miałkiego bełkotu. Coś musi tu być. 
Jakiś drugi biegun, który nada temu mamlaniu sens, a poza tym stanie się 
teatralną atrakcją. W materii odautorskiej można obserwować jedynie banalną 
małość, rezultaty degradacji, totalnej inflacji rozsądku, infantylnej pychy, 
skurczenia myśli do ogłupiałych - bo pozbawionych wszelkiego kontekstu 
fragmentów2

. Nawet :iie chce się sprawdzać autentyczności ich pochodzenia i 
prawdziwości merytorycznej. Tak bardzo zanurzone w mazi bełkotu nie przed
stawiają już dla nas żadnej wartości, choć czasem odkrywamy ze zdziwieniem 
powierzchniowego, zdegenerowanego gatunku. Wiele zwierząt zostało zabi
tych. Zwłoki trzeba usunąć„. Przetaczają zakryty wagon, pod podmuchem wia
tru podnosi się szmata i ukazują się stosy ciał. Ale wszyscy obecni patrzą do 
wnętrza innej klatki. Do wnętrza klatki z Fryderykiem. Czy to nie jest jakaś 
brednia? A właściwie dlaczego nie miałaby to być brednią? Może zatem to 
wszystko jest jeszcze niedostatecznie brednią? Czego chcą ci - pograniczni, 
których jeszcze widzimy? Czy pilnują porządku przewozu , czy wręcz 

i oczywiście ... nie myślę t ak o tekście Bernharda (po co bym s ię zań w końcu zabierał?), 
to raczej wyraz • t rudnej chwi I i „ „. 
( 05.01.96) 
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przeciwnie? A może opanowuje ich hazard? Może nie potrafią na tym statku 
poddanym kosmicznym promieniowaniom utrzymać tzw . „ ciężaru tajemni
cy"?. „ Może coś ich przyciąga do zapachu mszyc? Czy ich zachowania, że nie 
są całkiem bezsensowne. Zwątpiliśmy w ten mózg, a on jeszcze myśli. Co 
prawda sam (ów mózg) nie bierze nazbyt serio swych myśli. Postawa serio -
sfermentowała. Postawa serio wobec własnego dążenia i jego .rezultatów jest 
przecież właściwie postawą młodzieńczą. Dojrzały wiek łagodz i to, doprowadza 
do swoistego zelżenia i odpatetyzowania ... jest to akt na poły świadomy 
i kontrolowany, na poły zaś (a co najmniej u jednego krańca procesu) niebez
piecznie fizjologiczny. To jakby niemożność utrzymania napięcia postawy se
rio. Starczy wiek natomiast zamienia mózg - albo w magazyn skąpca , albo 
z jakimś arystokratycznym infantylizmem (czy też: infantyln ą arystokratyczno
ścią) pozwala wszystko roztrwonić. JA w pewnym momencie zaprzestało zwy
czajowej twórczej duchowej czynnośc i. Wtedy okazuje się Uak w wypadku 
sportowców - jeśli chodzi o mięśnie), że intensywna twórczość poczyniła 
w duszy jakieś trudno wymierne spustoszenia . Między genialnością i idioty
zmem jest cienka granica, coś w rodzaju uskoku. Te stale nadużywane 
"mięśnie " duszy w chwili przestoju bardzo szybko pokrywają się tłuszczem. 
Świadomość odłączona od aktualnie trwającego twórczego aktu zaczyna wąt
pić w wartość swych płodów, albo otaczać je bezkrytycznym pietyzmem skąp
ca. Czasem, co paradoksalne, dzieje się jednocześnie jedno i drugie. Czło
wiek staje się kolekcjonerem swoistego (kuriozalnego) zbioru autoparodii. 
Komediantem samego siebie. Czczącym samoprześmiewcą ... To komedianc
two przenika do samoświadomości , czasem nawet utrzymuje się stale w po
staci pełnego goryczy refrenu, jakiegoś zgryźliwego komentarza do coraz skle
rotyczniejszych gestów hołubienia , a właściwie zezwalania na hołubienie swo
jej własnej wielkości .. . Dusza pozwala sobie wówczas na osobliwą grę zezwa
lającą na odpoczynek - na zupełnie nie kontrolowane opróżnianie mózgu. 
Teraz można sprawdzić, jak niewiarygodnie wysoki był dotąd próg autocenzu
ry. „ Opróżnić przepełniony mózg jak pęcherz, pójść z mózgiem jak z pęche
rzem na stronę" - mówi Konrad w „Kalkwerku " ... Czasem wydaje się to prze
jawem nowej, starczej mądrości, zaraz jednak prześmiewca podszeptuje, że 
to po prostu fizjologiczna konieczność ... Niezdolność do tych coraz większych 
wysiłków, do jakich przymuszaliśmy ów organ duchowej pracy, będący jedno
cześnie siedzibą tyrana. Czy jest to coś w rodzaju buntu komórek, które zaw
sze do tej pory musiały wykonywać czarną robotę pod bezlitosną kontrolą? 
One też pragną władzy i oto dochodzi do swoistego duchowego anarclnizmu„. 
Władzę przejmuje Destruktor, który wspinające się do tej pory w zwartym łań
cuchu logicznych wynikań myśli, pozbawia „ konserwującego" kontekstu 
i oddaje we władanie bakteriom gnilnym. Pozostaje jeszcze pycha - relikt mi
nionej wiary w jedyność i wartość twórczego parcia, bez której nie można było 
zrobić kiedyś jednego kroku. Odłączona od aktu twórczego pycha staje się 
również jakimś „fizjologicznym monstrum". Rzadko bywa całkiem bezreflek
syjna i bezkrytyczna . Często zjawia się bezsilna świadomość tego bolesnego 
i pełnego goryczy poczucia, jak świadomość choroby. Coraz większa jest ilość 
procesów mimowolnych, kiedyś powołanych (lub dopuszczonych) do biegu. 
Stajemy się pastwiskiem dzikich lub zdegenerowanych myśli ... Być może da-
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łoby się jeszcze raz doprowadzić ciało i duszę do bojowej mobilizacji, wstrzyk
nąć wirusa przemożnej obsesji ... szaleństwa i wymusić start do profetycznego 
starczego arcydzieła ... Bo wbrew pozorom to rozpuszczenie mózgu stwarza 
najlepszą wyjściową pozycję ... Ale jakby nie było już tego - wystarczająco po
tężnego bodźca... Nurzający się w bredni komediant potrafi na wszystko 
machnąć ręką ... 
Czyżby jednak ktoś potrzebował takiego mózgu? ... Czyżby jego zawartość była 
do czegoś potrzebna ciemnej i amorficznej Materi i Prima Apokalipsy?... Ta 
najdoskonalej , bo jednorodnie , homogenicznie przegniła architektura? 
I ten specyficzny, jakby szlachetniejszy gatunek bakterii gnilnych ... Jakąż one 
wykształciły miksturę , z której już ze względu na zmęczen i e, na bliskość 
śmierc i , a może właśnie ze względu na ową homogeniczność , nie zdoła sko
rzystać prawowity właścicie l! ? Przegniły w sosie własnego bełkotu (własnego 
kretyństwa) Kant!!! Czy jest już nikomu niepotrzebnym ekskrementem, który 
pójdzie na dno wraz z Nowym Titanikiem? Przecież skoro mityczna Ameryka 
opłaca mu podróż (pod pozorem zamknięcia go w szpitalu dla umysłowo cho
rych), to widać ma w tym ja ki ś interes. Bo oprócz tzw. precedensów narodo
wej zemsty nie sprowadza się ludzi po to, by ich wtrącać do więzień„. Może 
przegniłą kondycję Europy można potraktować potężnym stymulatorem 
(rodzajem narkotyku) i pobudzić w ten sposób do starczego arcydzieła, w któ
rym pojawią się przeczute kształty dzieciństwa, kształty Nowego Wcielenia ... 

Kant: 
„Leibniz .. . 
Nazywam się Leibniz 
powiedział Leibniz ... " 

15:24 95-11-16 

Tak jakby stół przyszedł do mnie i powiedział : „Nazywam się Stół!" Stół -
przez duże „S" . Jakby każdy nie wiedział że jest stołem ... Wystarczy przecież 
popatrzeć i każdy widzi , że wchodzi „ stół " . Po co zaczynać tę banalną wieść 
od „nazywam się " . Tak, to wszystko wyczuwa się w intonacji. To wszystko się 
słyszy, słyszy się również to „coś ", czego w żaden sposób nie można powtó
rzyć, jeśli się nie jest Leibnizem. Kant wielokrotnie pragnie wydobyć z powtó
rzeń to „coś " i nigdy nie może wydobyć. „ Leibniz! " - przecież to słowo, kiedy 
następuje po „nazywam się " brzmi , ba , musi brzmieć bezgranicznie grote
skowo. Dlaczego ktoś godzi się nosić nazwisko, jakie zostało po ojcu, a nie 
zdobywa nazwy na miarę swych myśli. I potem potomność musi znosić to na
trętn i e idiotyczne słowo, musi je podziwiać, otaczać szacunkiem, choćby było 
nie wiem jak trywialne i pospolite: „Leibniz"! Nawet sam nosiciel akceptuje je 
coraz dokładniej i bez reszty w miarę, jak nabiera ciężaru„ . To przechodzi 
przez mózg i rozpiera go. Wszystko zresztą, co było ongrś myślą , staje się ab
surdalnym i osobliwie o „ coś " potrącającym dźwiękiem. W takiej sytuacji po
wracanie do zawartości myśli byłoby czystym kretyństwem„ . Dzieje się to 
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samoistnie, autonomicznie i opanowuje coraz większe obszary mówienia. 
Myśl popada w absolutną czystą - metafizyczną dziwność i nie może się już 
z tego obszaru wydostać. Tam staje się nieokreślonym kaprysem, zarażają
cym mózg i zmuszającym jego produkty do nieustannego cudzysłowu. Coś , co 
kiedyś było ironią albo persyflażem, teraz staje się ostrym i chronicznym ko
medianctwem, w którym topi się i którym nasiąka każde nowe spostrzeżenie i 
każda nowa refleksja. Od samego poczęcia przyjmuje od otoczenia minę 
i dalej podąża już za tą miną. Nikt się nie dowie, gdzie kierowała się przed
tem ... To tyle ... 
I kolejny problem z tym Kantem! W końcu jest on na statku przybyszem z in
nego wieku, nie mówiąc j uż o innym świeci e. Nie jest to jednak chwyt (akt li
teracki) fantastyczny. Nie ma typowego kształtu i konsekwencji pomysłu 
science fiction. Tam chodziłoby przede wszystki m o konfrontację i wyn ikające 

z niej „wielkie zdziwienie ", oferujące mieszkańcowi dzisiejszego świata przy
jemność bycia przewodnikiem po cudownym (choćby nawet był straszny i dia
belski ... ) LABIRYNCIE. Kant nie został porwany z osiemnastego wieku ... Kant 
ładuje się bezpardonowo, wdziera się ostrzem własnego obłędu w irracjonalne 
szczeliny, wchodzi w jakieś bezdroża czasu, zaś statek zostaje zarażony tą 
dementia latente. Wtargnięcie następuje pokątnie , a szwy transplantacji 
(o ile taka miała miejsce) zostały zatarte. Wszystko dokonuje się w ciepłym 
łonie ignorancji, inercji, bełkotu. Słabości więzów wewnętrznych i zewnętrz
nych granic! Słabośc i chronologicznego porządku! ... Pozostaje po tym zaszy
frowanym, pokątnym akcie jakiś nie usunięty c iężar. Pasażerowie odczuwają 

obcość tej trójki (czwórki) .. . Nie wiedzą , co z nimi począć . Jedynie globtroter 
i wszechstronny dyletant - Kolekcjoner Kubina i Goi ma ja kieś przeczucia, któ
re kwituje paradoksem: „Geistertrio" 3 

- mówi z miną konesera i pozostawia 
rzecz w nie rozwiązanym lub połowicznie rozwikłanym kształcie. Takim okre
śleniem strąca rodzinę Kanta do gabinetu osobliwości .... Z tego gabinetu 
choroba i starczy bełkot musi przedostać się na powierzchnię - wydostać 

w dwudziesty wiek, w teraźniejszość, w której można jako tako oddychać .. . 
Nie zostało tu jeszcze powiedziane to, co tu jest!!!! Cztery wykrzykniki!!!! 
To pomieszanie w przestrzeni paranoicznej Uuż tam - na poziomie narratora); 
proces alchemiczny, w którym powstaje NIEMOŻLIWY ZWIĄZEK!. .. zawierający 
w swym łonie tajemniczą 1 niebezpieczną energię! .. . Czy jest sens go analizo
wać? On raczej dąży do następnej, dotąd niemożliwej, a odtąd łańcuchowej 
syntezy. Syntezy w głębiny absurdu! Dokonuje się alchemiczne „wyniesienie" 
Kanta w XX wiek, sekretny i nieoficjalny kurs - zakazanymi kanałami, którymi 
teraz płyną płodowe wody chaosu ... Nie jest to zabawa absurdem, jak atrak
cyjną zabawką, której nikt nie potrafi , albo nikt nie ma odwagi rozłożyć i dla
tego każdy zadawala się oglądaniem jej z zewnątrz i podziwianiem jej nieobli
czalnych ruchów ... Co prawda pojawia się tu trudność wstępna - ów ciężar, 
który trzeba pokonać, aby między Kantem i resztą gości na statku rozpostrzeć 
baldachim wspólnego horyzontu ... Dzieje się to naprawdę dopiero w ludycz-
nym bełkocie lampionowego balu ... przedtem były jedynie lękliwe zaloty. Ten 
absurd jest otworzony swym wnętrzem (swymi wnętrznościami) do partnera 

.. bo chyba po nim powtarza Milionerka , ten zaczerpnięty z tytułu "beethovenowskiego opusu" epitet 
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(widza, czy czytelnika) i dokonuje w jego wyobraźn i irracjonalizującej syntezy. 
Je śli czytelnik chce s ię przed tym obronić musi pozostać nietknięty. Musi od
rzucić tę rzeczywistość . Jeś li zechce wej ść 90 wnętrza absurdu, musi go przy
jąć. Nie tylko przeżyć - ale właśn ie PRZYJĄC . Absurd jest otwarty, bo poczyna 
się z rozwartej na tworzący kosmos duszy narratora, który nie przeciwstawia 
swej kreacj i żadnego własnego (zamykaj ącego model) porządku kryteriów. To 
właśnie na końcu tego świata (a właśc iwie na początku) jak tune l otwartego 
na ciemność , kłębi si ę chaos. Nie może s ię zatem utrzymać porządek u dru
giego końca (tj. w wyobraźn i czytelnika), t am gdzie czeka możliwość nowej -
alchemicznej percepcji ... 

20:46 95-11-23 

To dzie ń szczególny dla Kanta na pełnym morzu . Trudno osądz i ć , czy przyniósł 
sklerotycznemu mózgowi rozbłysk minionego geniuszu, może nawet myśl ge
nialniejszą od wszystkich dotychczasowych, czy też upadek na dno bezimien
nego zamętu . Za szła fatalna pomyłka . Kantowi powiedziano, że pasażerowie 
Titan ica czekają na jego odczyt. Może pani Kant wyssała to z palca, może źle 
zrozumiała Mi l ionerkę , może Milionerka powiedziała coś chwilowego, co umy
ka, kiedy taka chwila przemija ... Dość, że Kant przyniósł tego dnia na pokład 
plik rękopisów , prawdopodobnie pieczołowic ie wyszperanych z pożółkłych 
i za~wrzonych stosów. Ten gigantyczny martwy magazyn znaków, tę plątan i nę 
zamarzłych dróg. System - labi rynt, w którym uwijało się kiedyś miliony ży
wych , nieob liczalnych myś li4 .„ Pozostała konstelacja , która je (n iegdysiejsze 
myś li) wyraża podobno idealnie (a w każdym razie w naj lepszy z możliwych 
sposób). Cóż kiedy całość staje się dla samego twórcy ponownie niezrozumia
ła. Taka wie l ość skompl ikowanych działań, myślowych meandrów, podczas 
kiedy w intuicyjnym objawionym prawidzeniu wszystko było patetycznie proste 
i całośc iowe . Dopiero potem rozpoczął s ię pochód zdań - wędrujących za za
ni kającym śladem, za ginącym zapachem, za rozpływającym się wspomnie
niem owej pierwotnej prostoty .. . . Te zdania wędrowały i błąkały się długo , po
wstało coś w rodzaju poczucia , że trwało to całe życ ie i że nic nie było przed
tem, jedyn ie ja kieś ni eokreślone, zapomniane dziec iń stwo , po którym została 
gorycz osierocenia. Te zdania przeorały mózg, rozchwiały go we wciąż pona
wianych wysiłkach zestrojenia z umykającą melodią; duchowy słuch głuchnie 
w pogoni za coraz del ikatniejszym dźwiękiem ; zostaje jedynie falowanie , roz
kołysani e , na którym nagle j akiś Uuż jakby obcy wzrok) postrzega fragmenty, 
strzę py, kawałk i zdruzgotanego statku . A zatem statek został zatopiony?„. 
Statek, którym moja poszukująca myś l mi ała płynąć w głąb niezmierzonego 
morza. Jak to s ię stało? Statek zmien iał się , p rzerabiałem go i doskonaliłem, 
coraz lepiej przystosowywałem do tajemnej formy otchłani. 

4 "myśl" nie jest tu tożsama z pomyślanym .sądem . To raczej ·dążąca istota procesu· „ Zawsze widzę ·myśl i" jako 
roje plemników albo kilonek 
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Pani KANT 
- suknia chińska 

(sogenannte chinesisches Kleid) 

Kiedyż to konstrukcja dźwigająca najsubtelniejsze dążenie stała się czystym 
rozkołysaniem? Jakiż sen przeniósł mnie tam - na tamtą stronę? Jakiż krok 
sprawił, że z najrzetelniejszego myśliciela przemieniłem się w bełkoczącego 
idiotę? Ze szczytu podmiotowej myśli spadłem nagle na dno mrocznie rozfa
lowanej materii prima, stając się (ponownie i dla kogoś, kogoś innego) obiek
tem „ . Tak wychodzi Kant na po kład (z plikiem rękopisów pod pachą), a spo
t kanie z Milionerką przyprawia go o kolejne rozkojarzenie. Bo oto sławny mąż 
(zresztą , czy on jest jeszcze mężczyzn ą?) nie pot rafi nawet rozmawiać z kobie
tą ... Cudze słowa rozrastają s ię w jego mózgu j ak wypełnione ciemnym pły
nem pęche rze, które pę kaj ą pozostaw i ając po sobie czarne dziury n icości. 
Cudze myśli pożeraj ą mu głowę, j akby były antymateri ą ... Myśli te są pokracz
nie i jakoś bezczelnie głupie, ale wszystko, co jest w stanie znaleźć w głowie 
j ako odpowi edź - wcale nie j est mądrzejsze. Zresztą każda próba duchowej 
mobil izacji zdaje się być kurczowym ściskaniem pustki (tak chorobliwie f izjo
logicznym), a każde wytchnienie i poluzowanie napi ęcia wylewa (równie fizjo
logiczn ie) zmętni ały, zbełtany bełkot ... Głowa staje się obszarem dziwnego (bo 
to nącego w swym własnym wnętrzu) l ę ku ... Ach - pozostaje na wierzchu, jakoś 
tak bezwiednie i mach inalnie , tylko ta groteskowa, przemożnie d ziec ięca 
" WI ELKOŚĆ". „Moja wielkość '', to jedyne, za co można si ę schwycić, konty
nuować w rutynowych minach i gestach. Na morzu panuje pycha! Nastrój 
zmienia się. Ekscentryczność. Natura - to jest największa sztuczność. Gdzie ja 
to obserwuję? U siebie? Przecież to nie ja , skoro nie mogę już nad tym pano
wać. Czyżby dawniej też tak było? Czyżby pyszałek we mnie zrodził się w tam
tych dniach, kiedy zajęty byłem pogon i ą za tajemnicą, a on rósł korzystając 
z mej nieuwagi, rósł dziko i bujnie jak jemioła, pożerając część treści przezna
czonych dla innych celów? Teraz kiedy skończył się bieg, opadło ciśni enie 
I miękko zwi sły zasłony (skąd się wzięły te zasłony , w jaki m celu i z jakiej po
wstały materii ?) - wtedy pozostał tylko - ON - debilny nagi kabotyn, wypinający 
bezczelnie swój tłusty - miękki i biały brzuch, w którym jak krater tkwi pępek 
(ślepy otwór śmierci i egoizmu, bo przecież dawno już nie pamięta narodzin) ... 
I co za skandal z tym odczytem? Teraz, nikt nie wspomina o żadnym odczycie. 
Wszystko to ogłupienie i upokorzenie! Kiedy pierzchając przed natrętnymi, 
wwiercającymi się w mózg słowami Milionerki, Kant za błądzi wzrokiem w daw
ne swe rę ko pisy, wychyl ają si ę zdania - dziwne i dzikie w swoich przesadnych, 
apodyktycznych gestach. Kiedyś były fragmentami myśle ni a ... no nie, nie my
śl en ia (one próbowały uchwyci ć ul atuj ące w górę myślenie ciężarem wiel kich 
i groźnych słów) , teraz są raczej dziwnym, zostawiaj ącym za sobą osobliwą 
tęsknotę układem dźwięków . No, na przykład to zdanie: "Jeśli samo powsta
wanie jakiegoś ciała wprawia je w ruch obrotowy, to powinny go wykazywać 
wszystkie kule we wszechświecie. Ale w takim razie DLACZEGO nie wykazuje 
go KSIĘŻYC"? Ach to było takie namiętne pytanie, że słowo DLACZEGO 
dźw ięczało i wibrowało jakby na jakichś st runach rozpiętych w głowie, nie tylko 
w głowie zresztą, ono rozpinało się w kosmosie w mroźną noc księżycową pod 
rozgwieżdżonym niebem ... przychodziło i odbiegało z powrotem .... ono dźwię
czało w duszy zupełnie inaczej ... inaczej, inaczej, a teraz tkwi martwo w mar
twym systemie i znaczy tyle, co znaczy w mrówczych krokach zawiłej drogi ... 
A wówczas? Kiedy pomyślało się w nocy, to księżyc trwał w srebrnej poświa-
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cie sonaty księżycowej. Słyszałem dźwię k i sonaty i nic to nie miało do rzeczy, 
że Beethoven jeszcze się nie narodzi ł. TO przetrwało ! Całe zdanie, a zwłasz
cza słowo JLACZEGO ma teraz srebrzystą i krystaliczną (lub kryształową) 
"ciszę" sonaty. Rodzi s ię z niej i rozciąga (od księżyca aż do mnie na ziemi) 
do moich oczu załzawionych dziecięcym (ale tym pierwotnym gotyckim dzie
ciństwem alchemika) wzruszeniem pierwsza stojąca fraza, a na niej, jak na 
osnowie przędzie się mistyczna kantylena. "Czy pani gra na pianinie"? 
"Dlaczego pan pyta"? Bo mogłaby pani cichut ko na miękk i m filcu podstawić 
pod moje wspomnienie fortepian i zagrać Księżycową Sonatę, a ja wówczas 
mógłbym rozpocząć odczyt.„ Czy nie za daleko od Bernharda? Czy nie za da
leko?„. Od Bernharda może . Ale od Kanta? A któż wie, co on tam ma w gło
wie. Przecież nie wie o tym sam Bernhard, on go tylko słyszy . A tam w głowie, 
owładniętej bożym bełkotem wszystko wiąże się z wszystki m i jest jak falujące 
morze - bezmierne i nieobliczalne. A kiedy Milionerka nic nie rozumie , pyta, 
czy chodzi o to, że lubi muzykę , a w dodatku urywa si ę księżycowy wąte k, to 
można tylko krzyczeć . Ale cóż, kiedy nawet krzyk nie dociera jeszcze do Fryde
ryka. „ Kiedy wreszcie ps itacus erithacus się budzi (może z omdlenia, jak 
z omdlenia budzi się inspiracja, lub intuicja), to między jego mózgiem a moim 
przeskakuje iskra: "Ten system, jest błędnym systemem! Każdy system jest 
błędnym systemem". To zdanie też nie jest nowe. To zdanie też jest wspo
mnieniem, wraz ze swoją niegdysiejszą rozdz ie rającą intonacją. To zdanie wy
powiedziałem na początek owego pamiętnego odczytu przed psem, kiedy 
ogłosiłem całemu światu m i ażdżącą krytykę systemu Kanta. To było najwięk
sze objawienie, bo największa iluminacja towarzyszy samounicestwieniu. 
Każdy system jest błędnym systemem, bo jest glonem (mchem, rzęsą) rosną
cym na falowaniu - żerującym na ruchu i zabijającym go, gdy się tylko stanie 
zwartą (spójną) całością ... Ta myśl jest jak błyskawica i muszę ją trzymać 
w głowie i pozwolić, by przepalała mi mózg, z czego powstaje cały ocean czar
nego płynu. To początek, z którego wytryśnie odczyt, trzeba go tylko utrzymać 
do momentu, kiedy podłożą mi pulpit. Żeby mi tylko nie pękła głowa!„. Bo 
wtedy cały świat zniknie pod nieprzeniknioną czernią„. Pod moje objawienie 
cichutko na palcach podstawią mi pulpit. Pod wylew czarnego oceanu trzeba 
podstawić coś„. coś jak naczynie choremu„. Trzeba jeszcze tylko chwilę wy
trzymać. Dochodzące mnie głosy są teraz dalekie - jak przed narodzeniem 
(moim?) albo przed operacją. Kiedy pulpit jest gotów, przenoszą moje rękopi
sy i moją głowę. Podnoszą! Pionowo do góry„. Wbrew ekliptyce. Siadać! 

W mojej głowie jest czarny ocean, czarny ocean faluje przede mną. "Mówić 
o rozumie na pełnym morzu? To absurd"! To niemożliwe! Teraz wiem już na 
pewno, że wszystkie moje pisma mogę wyrzucić wysoko w powietrze„. 

Krystian Lupa 
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Thomas BERNHARD 
(1931-1989) 
Fot. Archiwum BURGTHEATER Wiedeń 

Marek Kędzierski 
"Po śmierci Thomasa Bernharda" 
(fragmenty eseju). 

[„.] Pomimo skandali, pomimo prowokującego publicznego pozerstwa, był 

Bernhard pisarzem samotnym i poważnym. Dostrzegają to coraz wyraźniej kry
tycy i komentatorzy zagraniczni, którzy coraz częściej, jednym tchem z Pete
rem Handke, wymieniają go jako najwybitniejszego pisarza obecnej Austrii 
i jednego z najbardziej liczących się pisarzy języka niemieckiego. Do jego po
pularności w znacznie większej mierze przyczyniły się inscenizacje teatralne 
w wykonaniu renomowanych reżyserów i aktorów niż skandale. Przekłada się 
jego utwory na języki obce, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, a także 
w Europie, we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Z czasem zdobył sobie Bernhard 
miano twórcy reprezentatywnego dla dzisiejszej literatury w języku niemiec
kim. Często podkreśla się jego duchowe pokrewieństwo z Samuelem Becket
tem. 

Twórczość Bernharda jest „klinicznie" subiektywna i jawnie, wręcz 

ostentacyjnie, wykorzystuje elementy autobiograficzne. I chociaż własne 
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doświadczenia wpisuje pisarz w formy organiczne i autonomiczne , niemniej 
rodzaj tych doświadczeń określa w istotny sposób całą jego wizję twórczą . 
Ten szyderca, któremu zarzuca się upodobanie do opisywania przygnębia
jących faktów życia widzianego w jednolicie czarnej perspektywie śmierci , 
zanim ukształtowała się jego osobowość twórcza, miał możność przyjrzenia 
się z bliska śmierci i biedzie . 
[„. ] Thomas Bernhard był twórcą pracowitym i płodnym. W ciągu czter
dziestu lat od debiutu, a właściwie w wypełnionym pracą twórczą 

ćwierczwieczu, od Mrozu po "Heldenplatz" , wydał ki lk adz i e siąt - prawda , 
że nie opasłych - tomów dramatu i prozy. Są to dramaty i powieści po
etyckie. Do końca życia pozostał Bernhard wierny poezji lirycznej , a w la
tach pięćdziesiątych wiersze stanowiły zasadniczy zrąb twórczości . W tym 
początkowym okresie pisał wiersze i opracowywał drobne formy liryczne , 
czasami przeznaczone do prezentacji z muzyk ą . Jak na przykład kompo
zycję na głosy i muzykę "die rosen der einóde , fl.inf satze fO r ballett, st
immen und orchester" (1959, róże pustkowi a), albo libretto do opery 
nieszczęsnego Gustawa Lampersberga " Kó pfe " (Głowy). 

Najważniejsze dokonania poetyckie Bernharda to ponad sto pięćdziesiąt 
wierszy z trzech tomów wydanych u schyłku lat pięćdziesiątych : Auf der Erde 
und in der Holle (1957, Na ziemi i w piekle), in hora mortis (1958) oraz Unter 
dem Eisen des Mondes (1958, Pod żelazem księżyca) . Pierwsze wiersze 
Bernharda uderzają czytelnika jego późniejszych dzieł bardzo konwencjonalną 
nastrojowością , sielankową niemal pochwałą natury i duszy. Z czasem tema
tyką liryków staje się " właściwa " problematyka Bernharda: jej specyficzny za
kres dobrze oddaje tytuł zbioru in hora mortis. Problematyka wanitatywna czai 
się za obrazami przyrody, składnia staje się zwięźlejsza i wieloznaczna, mu
zyczność nie przejawia się j uż w ramach i strukturach łatwych , lecz zostaje 
subtelnie wyciszona. Te wiersze doświadczenia osobistego trzeba uzn ać za 
dokument wrażliwośc i twórcy, brak im jednak pazura , brak owej drapieżności , 
która tak swoiście zabarwia najlepsze utwory Bernharda-prozaika i dramatopi
sarza , autora rozjuszonego i swym rozjuszeniem rozjuszającego swych czytel
ników. 

Od końca lat sześćdziesiątych zajmował się Bernhard twórczością dla 
teatru - między swą pierwszą, napisaną w 1967 roku " długą " sztuką " Święto 
Borysa " (1970) a "Heldenplatz" (1988) napisał kilkanaście pełnospektaklo
wych utworów dramatycznych . To dzięki nim przede wszystkim stał się auto
rem znanym szerokiej publ i czności literackiej, najpierw w krajach niemieckie
go obszaru językowego, potem również za granicami tegoż, w Europie Za
chodniej, Stanach Zjednoczonych i Japonii. W Polsce przekłady sztuk Bern
harda ukazały się , oprócz "Literatury na Świecie'', w "Dialogu " (w którym też 
informowano o zachodnich echach prasowych) , kilka inscenizacji krajowych 
nie wzbudziło jednak większego zainteresowania i zachwytu widzów. Interesu
jące , że wiedeńską premierę '' Święta Borysa" przygotował w Burgtheater 
Erwin Axer (ze scenografią Ewy Starowieyskiej). 

Do ważniejszych sztuk Bernharda, które składają s i ę na swego rodzaju ka
non najczęściej przedstawionych ut.worów należą : " Ignorant i szaleniec " 
(1972), "Die Jagdegesellschaft" (197 4, Kompania myśliwska), "Die Macht 
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der Gewohnheit" (1974), "Prezydent" (1975) , "Minetti " (druk 1977, premiera 
1976), "Der Weltverbesserer" (Naprawiacz świata , druk 1979, premiera 
1980), "Przed odejściem w stan spoczynku " (1979) , "Am Ziei " (1981), 
"Pozory mylą" (1984) oraz "Komediant" (1985). 

Twórczość sceniczna Bernharda wydaje się znacznie przystępniejsza ni ż je
go proza. N atu ralną koleją rzeczy znajdowała też wię kszy rezonans społeczny. 
Sztuki Bernharda zawieraj ą elementy satyry społecznej i politycznej, ka rmiącej 

s ię współczesności ą, jak w "Prezydencie", albo wskrzeszoną przeszłością , 
jak w przydługiej "Ober allen Gipfeln ist Ruh" (1981 , Nad wszystkimi szczyta
mi spokój), odnajdujemy akcenty komedi i obyczajowej . Jednakże prawdziwym 
żywiołem Bernharda pozostawała metafizyka - t radycyjne motywy eschatolo
giczne wkomponował pisarz w kontekst społeczny. Orkiestrował swe dramaty 
kamera lne zapożyczając poj ęcia z dziedziny pol ityki , historiozofii , psychiatrii , 
estetyki. 

Swym wyczuciem sceny, precyzj ą dramatycznej wizj i, muzycznością języka , 
zaraził Bernhard wybitnych reżyserów i ludzi teatru. Kilku z nich stało się 
" lu dim i Bernharda ", wiernymi propagatorami jego dzieła. Wspomnijmy choćby 
o takich osobach jak, obok Peymanna, aktorzy Bernhard Minetti Bruno Ganz, 
Ulrich Wildgruber, Traugott Buh re czy scenograf Karl-Ernst Hermann . Bernhard 
odznaczał się bardzo rozwi niętym wyczuciem teatralnośc i życia , czymś , co do
strzegam tak w jego twórczośc i - dramatycznej i prozatorskiej - jak i w życiu 
prywatnym. Teatralność tę utożsamiał ze sztucznością , a w sztuczności dopa
trywał s ię wartości pozytywnych , intensyfikacji tego , co zwykłe doświadczenia 
życiowe zamazują. Sztucznie też zaciemn iał barwność życia, którą n iewątpli

wie jako człowiek odczuwał; ciemność była jednym z głównych atrybutów świa
ta takiego, jakim go widział Bernhard - artysta. Sztucznością i ciemnością 
tłumaczył swoją estetykę, używając przy tym metafory teatru: 
"W moich książkach wszystko jest sztuczne, to znaczy wszystkie postaci , 
zdarzenia przejścia rozgrywają się na scenie , a przestrzeń scen iczna jest 
całkowitą ciemnością. Osoby występujące w przestrzeni scenicznej , w kwa
dracie sceny , można lepiej rozpoznać w swym zarysie, niż gdyby miały wystę
pować w naturalnym świetle, tak jak się to dzieje zazwyczaj" w znanej nam 
prozie. W ciemności wszystko staje się wyraźne . I tak ma się rzecz nie tylko z 
tym , co się pokazuje, nie tylko z obrazami, lecz również z mową " . 

Fragmenty sztuk Bernharda są jednak bardziej teatralne niż całe sztuki. 
Z dramatycznego punktu widzenia teatr jego nie był nowatorski. Można by go 
nawet określić mianem staromodnego. Wszystko właściwie w sztukach Bern
harda opiera się na sugestywnej mocy słów - to do nich sprowadza się to, co 
dzieje się na scenie. Wielcy aktorzy przydali rolom wirtuozerii, ale zasadniczo 
jest to teatr długich tyrad, nader często sztuka żonglerki słownej uprawianej 
przez postacie-kukły. Niemniej Bernhard obdarzony był znakomitą intuicją 
scen iczną , wizja reżyserska , jak u Becketta, zawarta była już właściwie w tek
ście. Również jak Beckett łączył Bernhard instynkt teatralny z burzyciel skimi 
skłonnościami wobec teatru w ogóle. 

Literatura na świecie, nr 6/1991 
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