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TADEUSZ KOMENDANT 

MYŹŃ 

l. Ja źń wprowadził do po lsk ieg o słownika fi lo zoficznego Bronisław Trentowski 

jako odpowiednik das Selbst_ W owej dążącej do samowiedzy jaźni miała się odnajdować 

w kolejnych wcieleniach - przynajmniej od czasów Hegla - dusza niemiecka. 

Thomas Bernhar d - nie t yle filozof, ile pat omorfo log niemiecko języcz

nej duszy - w istnienie ja ź ni nie wierzy. A może inaczej : uznaje ją za samooszustwo 

Dlatego za kres j ej ziemskiej wędrówk i , podczas której rozpo znaje się ona w jeste

stwie swoim , nie uważa Heglowskiej sam owiedzy, ale „odejście w stan spo czynku " 

Brutalniej mówiąc: śmierć. 

Bo „dusza niemiecka " - i tyle wynika z tej „komedii" - to nie jaźń, ale myźń. 

2 Ale po ko lei . Thomas Bernhard opatruje tę sztu kę mottem z Henry'ego Jamesa · 

„Czymże jest charakter, jeśli nie zdeterminowaniem zdarzenia, działania? ". Epigraf 

to dwuznaczny, c hoć wiąże się z j e dn ą z najwięk szych kontrowersji w historii dr ama 

turg ii, precyzyjnie opisaną ju ż w Poetvce Arystotelesa. Chodzi o związek charakteru 

z fabułą (a zatem ze zdar zeni am i i działaniami). Albo - albo: albo charakter 

podporządkowany jest fabule, albo rozwój fa b uły charakterowi Albo ktoś zabija, bo 

tego wym aga przebieg fabuły, albo fabuła przebieg a t ak a nie inaczej, bo ten kt o ś 

jest mordercą Po jednej stronie mamy zatem dramatu r gię akcji, po drugiej - sztuki 

psychologiczne. Po jednej stronie Szekspirowskiego Hamleta (wszelkie próby wyja

śniania wydarzeń w t ej sztuce charakterem duńskiego księcia skazane są na niepo

wodzeni el, po drugiej - mroczne dramaty Strindberga. 

Nie przypadkiem wymieniam Hamleta i Strindberga, bo Thomas Bernhard 

przywołuje ich w tekście „kome dii o duszy niem ieckiej" wprost: to dwa przedsta 

wienia t eatralne, których nie o bej rza ła Wera, jakoby z powodu niechęci sparaliżo

wanej siostry do teatru . Jedna k że i Hamlet i Strindberg cały czas są obecni w głębo

kiej strukturze tej „komedii ", która - jak sugeruje motto - podejmuje problem związku 

charakteru ze zdarzeniami 

Mam zresztą wrażenie , że ów problem podejmuje cała działalność drama 

turgiczna autora Rodzeństwa . Aczkolwiek Bernhard nie rozwiązuje go na zasa

dzie „albo - albo". U niego jest i tak, i tak. On gra na obie strony: zapewne dlatego 

tak trudno utrzymać tę chwiejną równowagę realizatorom jego sztuk, bo nieustan

nie grozi obsunięcie się albo w rodzajowy obrazek, albo w psychologiczne otchłanie . 

3. Oczywiście, dużo w tej sztuce Strindberga: na dobrą sprawę to rozpisany na 

trzy akty taniec śmierci, w czasie którego tancerze pokazują wyliniałe pawie ogony. 

Mamy zatem na scenie trójkę rodzeństwa, które obchodzi (w trzydzieści lat po 

wojnie!) urodziny Himmlera. Sceniczna akcja trwa parę godzin, ale nic nie zostaje nam 

oszczędzone . Poznajemy całą przeszłość rodz iny Hi:i llerów: dowiadujemy s i ę 

o ojcu-tyranie, o samobójczej śmierci matki, o hitlerowskiej przeszłości brata, o jego 

dziesięcioletnim ukrywaniu się po wojnie w piwnicy, o kazirodczym związku .. 

Byłoby tego może nawet aż za dużo, gdyby nie sarkastyczny humor autora. Losy 

rodzeństwa są aż przesadnie niemieckie, ale i ono jest aż przesadne w odgrywaniu 

swoich ról. Starsza siostra jest za bardzo neurotyczną zrzędą, młodsza za bardzo 

zamknęła się w chorobie, brat (dziś - prezes sądu) jest za bardzo porządnym obywa

telem „ . To wszystko gra, czego doskonałą świadomość mają wszyscy jej uczestnicy. 

Wera (starsza siostra) mówi to wprost: 

chodzi jednak o to 

żeby doskonalić 

rolę którą gramy L .. J 

Nie mamy innego wyjścia 

okłamujemy się 

ostatecznie jednak jakie piękne jest to 

co robimy 

przez to że to gramy 

i to co gramy 

przez to że to robimy 



4. Przed odejściem w stan spoczynku nie zmienia się w duszną psychologiczną trage

dię (choć pewnie i tak można tę sztukę zagrać, dlatego być może autor umieścił 

w podtytule słowo „komedia") za sprawą świadomości tej gry. I tu pojawia się Hamlet 

i zarysowany tam koncept ,,teatru w teatrze". 

Oczywiście, rodzeństwo Hallerów jawnie uprawia teatr - to farsowe prze

bieranki w mundur SS i obozowy pasiak, rytualna inscenizacja urodzin Himmlera. 

Ale szerzej pojęta teatralność przenika wszystkie ich relacje. Oni grają przed sobą 

i wobec siebie potworkowatą psychodramę - nie po to, żeby czegoś się o sobie 

dowiedzieć i ewentualnie coś zmienić w swoim życiu, ale po to, żeby wszystko było 

jak dawniej . Stąd niespójności, błazeństwa i (tak, tak!) okrucieństwo tej gry. To 
nieustanne przeglądanie się w cudzych oczach i budowanie fikcji szczęśliwej rodziny. 

I nawet nie wiem, kto tu jest reżyserem - milcząca Klara?, safandułowaty były oficer 

SS?, los? - choć niewątpliwie największą świadomość teatralności ma Wera. To ona 

w finale sztuki chowa rozrzucone zabawki. 

5. Czym jest dusza niemiecka? Bernhard odpowiada: na pewno nie otchłanną jaźnią, 

jak wmawiali nam złotouści filozofowie . Ona realizuje się w grze, jaźń roztapia 

w myźni . Dlatego zasługuje najwyżej na komedię. 



THOMAS BERNHARD 

ŻADNE DRZEWO 

I Coś dla Johna Oonne'a I 

Żadne drzewo 

nie zrozumie c ię, 

żaden las, 

żadna rzeka , 

ani mróz, 

ani lód , ani śnieg, 

żadna zima, w ies z, 

żadne Ja, 

Żaden wicher 

na wysokośc i , żaden grób 

żaden płacz, biada -

żadne drzewo ... 



THOMAS BERNHARD 

MÓJ PRADZIADEK HANDLOWAŁ SMALCEM 

Mój pradziadek handlował smalcem 

i jeszcze do dzisiaj 

znają go wszyscy 

pomiędzy He nndorf i Thalgau, 

See kirchen i Kost en dorf, 

słuchają jego głosu 

i siadają 

c ia sno przy jego stole 

który był także stołem Pana. 

W 1881, na wiosnę, 

opowiedzia ł się za życiem: zasadził 

winorośl przy ścian i e domu 

i zwołał żebraków; 

jego żona, Maria, ta z czarną wstążką, podarowała 

mu dalsze tysiąc lat. 

Pradziadek wynalazł muzykę ś wiń 

i ogień goryczy, 

mów ił o wietrze 

i o godach umarłych. 

Nie dałby mi ani kawałka sp erki 

na moje rozpacze . 

I Przełożył Andrzej Słomianowski I 



,11119141 
TEATR STUDIO IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA· GALERIA 

TEATR STUDIO im. St. I. Witkiewicza 
Plac Defilad l, 00-901 Warszawa 
tel. +48 22 620 47 70 
fax +48 22 620 Ol 38 
sekretariat@teatrstudio. p I 
www.teatrstud io.pl 

DYREKTOR NACZELNY 
Maciej Klimczak 

DYREKTOR ARTYSTYCZl\JY 
Grzegorz Bral 

KIEROWNIK LITERACKI 
Ewa Bułhak 

GŁÓWNY KSIE,GOWY 
Jadwiga Jaworska 

KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI, MARKETINGU I OBSŁUGI WIDZÓW 
Agnieszka Karpińska 

KIEROWt\llK PRODUKCJI 
Magda Raczek 

ORGANIZACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 
Jolanta Baniewicz-Wójcicka 

ZESPÓŁ AKTORSKI W SEZONIE 2009/2010 

Ewa Błaszczyk, Lena Frankiewicz, Agnieszka Grochowska, Irena Jun, 

Edyta Jungowska, Paula Kinaszewska, Monika Obara, Maria Peszek (urlop 

bezpłatny), Elżbieta Piwek, Agata Piotrowska-Mastalerz, Monika Świtaj, 
Izabela Szela, Joanna Trzepiecińska, Aleksander Bednarz, Stanisław 

Brudny, Wiesław Cichy, Dariusz Jakubowski, Mateusz Lewandowski, Andrzej 

Konopka, Jacek Król, Krzysztof Majchrzak, Janusz Stolarski, Krzysztof 

Strużycki, Karol Wróblewski, Mirosław Zbrojewicz, Wojciech Zieliński 



DZIAŁ TECHNICZNY 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

Sylwester Kotuchna 

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 

Małgorzata Teteruk (kier.) 

Oskar Styczyński 

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA 
Dariusz Zabiegałowski (k ie r. ) 

Tomasz Janiszewski 

Kacper Stykowski 

Bernard Karpiński 

PRACOWNIA KRAWIECKA 

Grażyna Szczecińska (kier.) 

Mieczysława Zbrożek 

Antoni Frączek 

PRACOWNIA PERU KARSKA 

Bożena Jóźwiak 

PRACOWNIA STOLARSKA 

Włodzimierz Konfederak (kier.) 

Janusz Zagrajek 

PRACOWNIA TAPICERSKA 

Jerzy Bukowski 

GARDEROBY 

Teresa Iwanow 

Beata Paderewska 

ZESPÓŁ M O NTAŻYSTÓW 
Mariusz Zabiegałowski (b r yg .) 

Krzysztof Cichecki 

Witold Fietkiewicz 

Wojciech Kosicki 

Paweł Drozd 

MAGAZYN KO STIUMÓW 

Bogumiła Tymińska 

DZIAŁ ADMINISTRACJI 

Jan Parczewski (kier) 

Stanisława Kwaśniewska 

Michał Pawelec 

MAGAZYN GŁÓWNY 
Alicja Kaczkowska 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

tel . 022 620 21 02 
Jerzy Alończyk 

SEKRETARIAT 

tel. 022 62D 47 70 

Zuzanna Morawiecka-Pastuszenko 

REKLAMA I MEDIA 

tel . 022 656 69 7 4 
Olga Dziekiewicz 

MARKETING 

tel. 022 656 69 85 
Paulina Mazur 

KOORDYNATOR PROGRAMU STUDYJNEGO 

Paweł Dobrowolski 

GALERIA STUDIO 

tel . 022 656 69 91 
Krzysztof Żwirblis (kurator) 

Anna Ciabach 

Robert Jasiński 





Organizatorem Teatru jest Miasto Stołeczne Warszawa 

Teatr STUDIO jest członkiem Polskiej Unii Teatrów 

Redakcja Programu 

Ewa Bułha k 

Opracowanie Graficzne 

Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach 

Ilustracje ze zbiorów Galerii Studio 

Józef Szajna Ślady 
fragmenty environnement Sylwety i cienie (1973 -8 2) 

sfotografowane w przestrzeni Teatru Studio 

fot. Robert Jasiński 

KASA TEATRU CZYNNA 

w poniedziałki i dni bez spektakli: 12.00 - 14.00 i 15.00 - 19.00 

wtorek-sobota. 12.00- 14.00 i od 15.00 do rozpoczęcia spektaklu 

niedziela i święta· od 16.00 do rozpoczęcia spektaklu 

te ł. 22 6566941. e-mail: bilety@teatrst udio. pl 

sprzedaż i rezerwacja w Internecie: www.teatrstudio.pl, www.ticketonline.pl. 

www.ebilet .pl 

Biuro Obsługi Widzów tel/fax 22 620 21 02,e-mail: baw@teatrstudia.pl 

sprzedaż biletów prowadzą również kasy teatralne CH Promenada i Salony 

EMPiK 

pa troni rned1aln1 5TR0ER I N F • s c RE EN STOLICA ŻVOE WARSZAWY.PL 

-• kul nlin '7il!00:1!: 5:„. F turao e. p1 ~ 
~ partner~ 
•tn"'1l,\QA~ 

ITIVIP ł!J.Si\UWM 




