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ELFRIEDE JELINEK 
Powieściopisarka i dramatopisarka austriacka, także autorka 
wielu słuchowisk i poetka. Urodzona w Styrii w 1946 roku, 
od dzieciństwa mieszkała w Wiedniu. Tu od wczesnej mło
dości pobierała naukę gry na organach (jest dyplomowaną 
organistką) i pianistką. Studiowała także teatrologię i historię 
sztuki. Od 1966 roku uprawia pisarstwo jako wolny zawód. 
Już w swojej wczesnej eksperymentalnej prozie dała się poz
nać jako bezlitośnie złośliwa obserwatorka i demaskatorka 
zrytualizowanych sposobów zachowania i tradycyjnych, sko
stniałych form życia, tak społecznego jak indywidualnego, 
w swoim kraju i w ogóle we współczesnym świecie. W swo
ich satyrycznych, (psycho)analitycznych wizerunkach rze
czywistości posługuje się z upodobaniem techniką montażu 
cytatów literackich, sloganów reklamowych itp. Tak już 

w powieści wir sind lockvogel, baby! (1970, Jesteśmy wabi
kami, baby), w której autorka sama opisała swoją metodę 
twórczą: „wykorzystując strukturę powieści trywialnej elfrie
de jelinek montuje swój utwór z elementów zaczerpniętych 
z obszaru subkultury posługując się w tym celu techniką na
głych przeskoków w której zadaniem jest wywołanie natych
miastowego efektu. do jej bohaterów należą the beatles ko
rzysta z wzorców filmów z jamesem bondem i science-fiction 
filmów grozy i komiksów postaci w rodzaju doktora mabuse 
i batmana robin hooda i heintiego .. . " swój skrajny krytyczny 
pogląd na rzeczywistość Jelinek wyraża zwłaszcza poprzez 
sarkastyczno-analityczny stosunek do języka, w którym upa
truje główną przyczynę obserwowanych negatywnych zja
wisk: utraty indywidualnego poczucia tożsamości , uniformi
zacji życia, ideologicznego i moralnego zakłamania. Najsku
teczniej zastosowała tą metodę w tomie prozy Ob Wildnis, 

oh Schutz vor ihr ( 1985, O dżungla, o ochrona przed nią). 
Demaskując, deformując i ośmieszając stereotypy językowe 
Jelinek odsłania ukryte za nimi wstydliwie symptomy faszyz
mu, antysemityzmu, dyktatury mediów i dominacji pierwiast
ka męskiego we wszystkich sferach życia. Problem kobiety 
(rozpatrywany przez autorkę z pozycji wojującego feminiz
mu) jest obecny niemal we wszystkich jej utworach : zarówno 
w powieści Die Liebhaberinnen ( 1975, Kochanki), jak 
i w Pianistce (1983 , Die Klaviertspielerin), powieści o wy
rażnych cechach autobiograficznych. Powieść ta przysporzyła 
autorce wiele popularności, choć także oskarżeń o uprawianie 
literackiej pornografii . Podobne reakcje wywołała także po
wieść Lust ( 1989, Żądza). Seks jest sferą, którą Jelinek pene
truje ze szczególną, wręcz okrutną dociekliwością i otwar
tością, jako najbardziej elementarną płaszczyznę konfrontacji 
obu płci. Bodaj najsilniejszy, drastycznie groteskowy wyraz 
konfrontacja ta znajduje w sztuce Choroba albo Współczes
ne kobiety (1987, Krankheit oder Moderne Frauen). Do 
tego kręgu tematycznego należą także sztuki: nawiązująca do 
Ibsena Was geschah, nachden Nora ihren Mann verlassen 
hatte oder Schiitzen der Gesellschaft (1977, Co się stało, 
kiedy Nora opuściła męża czyli Podpory społeczeństwa) oraz 
Ciara S. ( 1982), rzecz o faszystowskim poecie Gabriele 
d ' Annunziu i Klarze Schumann. Z bogatego dorobku pisarki 
należy wymienić choćby powieść Die Ausgesperrten (1980, 
Wykluczeni), w której podjęła próbę dotarcia do korzeni 
terroryzmu, oraz sztukę Totenauberg (1991), której bohate
rami są Martin Heidegger i Hannah Arendt. 

Literatura na świecie, 1997 
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(z domu Wieck), urodzona 13 .09.1819 w Lipsku, 
zmarła 20.05.1896 we Frankfurcie nad Menem, nie- · 
rniecka pianistka i kompozytorka, córka wybitnego 
pedagoga Fryderyka Wiecka, żona Roberta Schu
manna. Zaliczana do najwybitniejszych pianistek 
XIX wieku; spopularyzowała w Europie twórczość 
fortepianową Schumanna. Skomponowała Koncert 
fortepianowy a-moll (1836) i wiele miniatur na for
tepian. 

,_1:t1ara lmnmann 
(<'\\_, .• l -t' 

-:-EPILOG Mą~~eń~twoRqb~rta i:Klary było id~_al!lie ~'.?'.f::Zęślłwe. To jeden znaj-

~łCi~IJ:ie}~zych związ~ó.w małżeński~h w his.torą Istlliały, oc~i~cie, pewne trn?ności. ~<?bert czę
- sto musiał rozłączac s-ię z Ę:.larą, kiedy wy3eżą*ała na toumee k~IJ:~ertowe. A kiedy wroc1ła do do-

mu, musiała nieraz zarzucać grę na fortepianie, _ aby nie przeszkadzać muwkomponowaniu. Robert 
zac:z:<iłtwoEzyć naprawdę wielktimiifyl("ę, muzykę na orkiesl:!ę: Nadal komponowafpieślli, choć prze-

minął ~tęż!lY wybuch tej twórczości z okresu_przez małżeństwem;Pisał:Zbyt~9zęst~musiszwacić 
;?;l:l Jil()Ję pię~ni milczeniem. 'Fak-ot&dzieje-się- w małżeń~~e (lrtyątów, __ alejeż-eli i~tmę-je-wza3emna 

mifość, -itakjest dobrze dla obojga. Mieli kilkoro dzieci. Klara byłaszczerie ~ubawiona,l<:iedyio jed
_l!Y-11?: ~j{:lj lJ:i:lJł:>ąrdziej oklaskiwanych koncertów, ktoś ze~łuchaczy,ni(:l I1ajl(:lp~ęJ-uświadom1ony mu-

f~3~Ri~~;~-~;~;:.t~;IJ:~~z~~~~~~~~~;d:~:~~f!ó~te~-sżr:,~~~E;1.~;~{f~;::~~~~zi~!!~~~, 
~WalC~łZ ty!!.ij}rzez·· czas jakis, ·• Nadal-tworeył-, ·Nafohnfoniem--śtafy rmi si~freski w Piwriiey--Auerha
~łiai-Oapisał mueykę_do ,,Fauąta'Qle-Cien coraztomroczniaLW--rok_ul8447~ ~łowi~ słeipnia,Ro: 

cd. na str. 6 



-.~ r~ •.• ~:·':';;,„ . ~. 
"i,\. ,,. , .. :! P4111 1s: Bosro11 V . ·: ~ 
'.i\ '\. •vC-', E••O• "'"' • Cou<cm "'"" P. "°"""' • Co . ~,~-~liJ fi;-' .„ ,............. . . ';:-r"\'.:':' i ' ) 

, ,:;,,~ $T . ;[~~~llHOUJIQ AOT U OOI M~=:..;J' , •;t 
' .• )' J. JUllOhSOlo $ U ff.llll 0T 'ICH( 8 UCHHaM Ol.U llO , P . JUllllOUIOll <ił 

cd. ze str. 5 

bert zaczął poważnie chorować. "Resztkami nerwo
wej energii doprowadził do końca muzykę „Fausta", 

z wyjątkiem ostatniego chóru. Klara pisała, że Ro
bert nie może przespać ani jednej nocy. 

Wczesnym rankiem znajduję go tonącego we łzach . 
Jest zupełnie zrezygnowany. • 

Wkrótce poczuł się lepiej, chciał koniecznie wrócić 
do muzyki, ale gdy tylko zaczynał komponować, 

stopy drętwiały mu z zimna i zaczynał drżeć: Czas 
nagli, noc zapada. Znowu jednak odzyskał zdrowie 

i w roku 1845 zapłonął w nim ogień geniuszu. Prze
pływał przez niego strumień muzyki. Lecz przyjacie-

urodzony 08.06.1810 w Zwickau (Saksonia), zmarł 

29.07.1856 w Endenich koło Bonn w domu dla obłąka
nych, niemiecki kompozytor, jeden z głównych przedsta
wicieli romantyzmu w muzyce. Obok talentu muzycznego 
wykazywał również wybitne zdolności literackie; już we 
wczesnej młodości pisał nowele i poezje pod wpływem ro
mantycznych poetów J.P. Richtera i E.T.A. Hoffmanna. 
W muzyce był właściwie samoukiem, pobierał jedynie 
lekcje gry na fortepianie w dzieciństwie u organisty 
J.G. Kuntzscha, potem u Fryderyka Wiecka; teorii mu
zyki i kompozycji uczył go przez krótki czas H. Dorn, ka
pelmistrz teatru w Lipsku. Zachwycony grą I. Moschełesa, 

• a przede wszystkim N. Paganiniego, Schumann zapragnął 
zostać pianistą-wirtuozem, lecz w 1832 forsowne ćwicze
nia spowodowały chorobę i niedowład palca prawej ręki, 

co skłoniło Schumanna do zainteresowania się kompozy
cją. Pisywał również artykuły i recenzje muzyczne. W 1834 
założył pismo „Newe Zeitschrift fiir Musik", które reda
gował przez 10 lat i w którym pod pseudonimem 
„Florestan" i „Euzebiusz" ogłaszał liczne artykuły, wystę
pując ostro przeciw złemu smakowi i filisterskim gustom, 
popierając nowe prądy w muzyce. W 1840 ożenił się z Cia
rą Wieck, córką swego nauczyciela, znaną pianistką, o któ
rą toczyć musiał z jej ojcem kilkuletni spór, zakończony 
rozprawą sądową. W 1844 odbył z żoną tournee koncerto
we po Rosji , w następnych latach koncertowali w Wiedniu, 
Pradze i w Niemczech. Samobójcza próba utopienia się 
w Renie w lutym 1854 była początkiem choroby umysło
wej - ostatnie 2 lata życia kompozytor spędził w zamknię
tym zakładzie w Endenich. 

le spostrzegali, że ich pogodny Fridolin stał się drażliwy i milczący. Jednego dnia, w jakieś dziesięć 
lat po pierwszym nerwowym załamaniu, wykradł się cicho z domu, pozostawiając kartkę do Klary. 



Błagał, aby przyszła przez most, gdzie on poszedł wrzucić do rzeki ślubną obrączkę. Zakończył: Przyjdź, zrób to samo, wtedy dwie obrączki się połączą. 
(. .. )Jacyś rybacy zobaczyli go i odratowali. 

Kiedy wrócił do siebie po tej przygodzie, sam prosił, aby go odesłano do zakładu na kurację. Klara, zalewając się łzami, pytała: 
- Czy naprawdę chcesz opuścić swoją żonę i dzieci, Robercie? 

W zakładzie przeżył swoje ostatnie dwa lata. W 1856 roku władze fizyczne-i umysłowe ostatecznie go opuściły- umarł. Jego własna muzyka go znisz
czyła. Umarł z nadmiaru śpiewania - jak słowik. 

Z roku na rok wzrastała sława Roberta Schumanna. Jego muzyka, która wydawała się kiedyś taka nowoczesna i dziwna, zyskała popularność na całym 
świecie. Kiedy Klara była już za stara na podejmowanie trudów związanych z koncertowaniem zajęła się nauczaniem muzyki. Nikt jednak nie zdołał prze-

jąć tajemnicy jej wspaniałej gry, którą wzruszała najlepszych muzyków swych czasów. t 

Klara umarła w roku 1896, czterdzieści lat po śmierci Roberta. 

Elizabeth Kyle: Duet. Warszawa 1971 
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(...) Sam J'Annunzlo lakze się oJmlenif. Koblely - choćby fsaJo

ra Duncan - wspominają. ze slnf się najsłynniejszym kochankiem 

swojej epoki. uwoJzącym Jzięki rzaJk1ej. wręcz magnelycznej sile 

słów. Mężczyźni nalomiasl zapamięlafl co Innego: ulyf. zmęlnlafy 
mu oczy I popsuły się zęby. Koszule zmieniał lrzy razy Jziennle. 

OJLąJ już głównie o lym mówiła legenJa: zliczała mu koszule. 

charly. perlumy. A wnikliwsze. pozbawione egzaflacji czy urazów 

opinie o nim mówią. Ze najbar<lziej zdumiewało w lym okresie 

jego rozJwojenie. Zazwyczaj bywał aklorem grającym na scenie 

wyznaczoną sobie rolę. Ale klecfy z kimś przebywał sam. bez wl

Jowni. nagle slawaf się człowiekiem skupionym. bezpośreJnim 
i czarującym. 

C..J Tut po wojnie. chcąc wymusić na Europie przyłączenie Jo 

Włoch Dalmacji. z nielicznym ocfJz1afem ocholników okupował 
przez ponaJ rok cłałmalyńskle mlaslo Rijekę (Fiume). N le

ulność spolykafa go wówczas jeJynle ze slrony Juchów rzeczywiś
cie wofnycb. nalomlasl Lłum obcłarzaf go coraz większym zaula

niem. Mussolini. klóry właśnie zamierzał sięgnąć po wfaJzę naJ 

Lfumem i zaczął w nim wiJzleć groźnego rywala. kończył wysyła
ne Jo J'Annunzla Lelegramy okrzykiem: _Niech żyje faszyzm!"" . 

J'Annunzio ocłpowlacłaf: _N I ech żyje hal la!". Wobec lego J'An

nunzio zoslaf przez Duce usunlęly z życia poi llycznego. Obsypa

no go za Io nowymi zaszczylaml: Joslaf lyluf księcia J1 Monlene

voso. plenląJze na wyJanie _Dzieł Wszyslk1ch- i pieniąJze na 

własny pomnik. Ten pomnik. ogromne zołn1ersk1e mauzoleum 

z grobowcem pośrodku. wznosił sobie przez oslalnie siedemnaście 

urodzony 12.03 .1863 w Pescara, zmarł 01.03.1938 w Gar
done Riviera, włoski poeta, powieściopisarz, dramaturg. 
„Najbardziej monumentalna postać dekadentyzmu, w któ
rej zlewają się różnorodne prądy europejskie Il połowy 
XIX wieku". Weryzm, symbolizm i panteizm łączyły się 
u d'Annunziego z wpływami Nietzschego i tendencjami 
faszyzującymi. Przeszedł on do historii kultury również ja
ko pisarz wielostronnie związany z muzyką. Po drugie 
d' Annunzio upamiętnił się jako wręcz natchniony organi
zator życia muzycznego we Włoszech. W zdobytym (samo
wolnie) i okupowanym przez siebie mieście Fiume (Rijeka) 
ogłosił konstytucję (1920), w której muzyka określona zo
s'l:ała jako „religijna i społeczna instytucja królestwa Ca
naro". Z inicjatywy d' Annunziego rozpoczęto w Fiume bu
dowę stadionu-amfiteatru dla I O tys. słuchaczy, gdzie 
miały się odbywać bezpłatnie uroczyste koncerty chórów 
i orkiestr, subsydiowanych z funduszy państwowych. 

Twórczość d' Annunziego inspirowała sporą liczbę kompo
zytorów, szczególnie włoskich . 

lal życia nnJ jeziorem GarJa. ZJątyf go jeszcze uroczyście 
oriarować narodowi. 

Spisywał w lycb oslalnlch falach wspomnienia. Prawie 

nikogo nie przyjmował: wslycfzif się swego ciała . Tego ciała. 
klórego zmysłowe porywy miały być I byfy całą jego siłą. a 

klóre leraz slnrzało się I słabło. Pragnął mleć życie jeJnol 1-

le i przez Lo wręcz monumenlalne. a leraz Zycie snmo wydo

bywało na jaw swój sens clwolsly I Jramalyczny. A w oslal

nim momencie przez osobliwy zbieg okolicznoścl ujawniło 
jeszcze swoją slronę nlepojęlą I lajemniczą. D'Annunzio 

rokrocznie. poJ wpływem jakiejś wróżby. bał się przesąJnie 
katJego mleslącn marca . f umarł właśnie f marca 1938 
roku. Chciał umrzeć -nie na prześcieraJle- - i Lak umarł: 
nagle. na alak serca. (...) 



Peter HARTLING 

„Cień Schumanna" 
fragment powieści 

przełożyła Sława Lisiecka 
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jesli wOlno spytac, z tego, że jakas~ głuQia g~yta mnie, czi} a też gram na fort~anie? Czy ty, Claro, 
uf!liałab.yś Sttt-tyl!l~Szy8? ___ ______ -= -________ =- = -- ----~ _ -
Sam przeciez---:--mówisz, że t~ła głupia-gęś._ - _ _ _ _ 
G?'ekaią_przesf Bre_!ller Hotel na <lorożktt:::kt-óra maich z~wieźć na-stacjt(pocztową,-bagaże otaczają ich 

nie~-war<?wny za,m.ek, .na dodatek ~~wia~sięjeszcze:k-0niitet_Q§żegtialny~panie:i_panowie~lft-ói~y, p~iiie~~z-Sc~umai!:floWie się}:łócą, rozmawiają ~obą 
z zaparem, nadstawia3ąc Jednak uważme us~. mm = m - - --- - ~-- ...::.. mm 

Ę~h 1:!1~ł<:t!~!!1 to m~~h,ie,-1 ClarS>., pojąddę ~ob:t5'lk_~d~ł• <?. g~md_ bu~g~jię~§~1a1:1~fa_k~~~~!B~!P~fa sy~fE>k~-i~i=~-.P.E>i~~ \Yf 4~<EprzeZ-Be.i!.~1!- ~~ ~~1!1\l· _--- __ 
rtC · ' Ręuerc1e,_pros1 c ara,_przykła ająC ZH~?"One ome o war&.:Q_OZWO' ze omowuny:!OQQZme1w ~o 01u, mmm mm mm m m m __ :::::__ m= 



Nie;tufafil:eraz~ :: :.:::~:==:::::~====:~=:====:~=~~=:::=::::====:,~::: :.:::::::.:::::: 
Robert··słys~:dak···@_oś:::móWiTTycIHłw~Je ··sfanow1··nfez~k:le·:elegancką-= 

Es~g~~~~ii?~~~EL~==-====-~~~=····-=~-~::_···-··=~. ··············-···--········· 
Wreszc1enadchodz1 pocztazDann; ,,N1ewyoorażaszsoo1e,Jakbar~ 

~~~i~~~~~~1~1~~~~~~~lf~1~ł~~~~~~~~~~~f.~~~~i;~fl~~ 
E§l~ię~_T~§je k0ajpijey~ję~~~j~~E;.Z:~J'ł~lł:J'łęd.':l4'"Y<3l~J'łą~i*-ę 
j~dnąktak'\2isz~-<;~ra,c~ąe-mu- peehlebić,-poeiesey~e:-Gn-eeyta-ina-

~Wf~!ri~~ek6~~~ą!~rJi~~~~~~:~~t~~ęif9.:::ą~~ 
-····---· -~ - .. __ p _Y.J.-·---·········---_j·_ .. . ··-··-····--·-··· ·-

------------------··-·--··-·-··-·„~-~-·~-·--~-·-----···----·-

Wykorzystano reprodukcje obrazów Tamary Łempickiej. 

------·-·-····--··-- ·····----·-------------- ··----··---- ....... „.~ ... „„„ .••. _..„ ····-- ············--······ •........... ·•·•····•·····• ............ ·····--··-··-„-·--······-·--·-·······-----

- - - · --- - - - - - - - - - - - - --- - - ---- -- - -~ --- - --------



~ 

UteNYSSEN 

„Nieładne problemy 
Elfriede Jelinek " 

przełożyła Barbara Janowska-Michnowska 

( ... ) Jej sztuki mają charakter eksperymentu. Autorka próbuje zbadać, 
w jaki sposób postacie o biografiach znanych z historii bądź z literatury 
- jak na przykład Nora lub Ciara Schumann - zachowałyby się w innych 
warunkach; inaczej: czy ich problemy są jeszcze aktualne? Przy czym 
Elfriede Jelinek nie interesuje się ani samą biografistyką, ani historią. In
teresuje ją teatr; w historii zaś - jej zdaniem - łatwiej znaleźć odpo
wiedni materiał dramaturgiczny niż we współczesności . Autorka zmienia 
niekiedy miejsce akcji, stara się jednak wiernie przedstawiać atmosferę 
opisywanych czasów oraz ówczesne stosunki polityczne i społeczne . Ję

zyk jej sztuk wzorowany jest po trosze na Grupie Wiedeńskiej (technika 
montaźu słownego, cytaty, odniesienia do kultury masowej , trywializmy) 
i autorach z Grazu, niemniej osiąga znaczny stopień samodzielności . 

( .. . ) W kolejnej swej sztuce, tworząc postać Ciary S., Elfriede Jelinek za 
bohaterkę obiera sobie kobietę, która w swojej epoce osiągnęła pozycję 
najwyższą z możliwych . Składano jej hołdy jako interpretatorce kompo
zycji muzycznych stworzonych przez mężczyzn, tymczasem tak samo 
jak jej córka, czuła się skrępowana rolą matki, małźonki, „żony artysty". 
Jej mąż Robert, geniusz XIX wieku, żywi „niepohamowaną tęsknotę" za 
„o-ry-gi-nal-nością", a jego lęk przed „utratą talentu" jest w rzeczywis
tości lękiem przed „utratą potencji". Jego przeciwstawieniem jest włoski 
poeta D' Annunzio, ucieleśniający reakcję wieku XX na zdominowany 
przez intelekt wiek XIX, i żywiący z kolei „niepohamowane żądze" . 

„Jedna z nich to ogarnąć całe źycie pokonanych mas i upojenie niezna
nych kochanków moich kochanek. Druga to wizja orgiastycznej plątani
ny". Wybierając na bohaterkę osobę, którą wyidealizowana tradycja po
kazuje tylko w blasku sławy jako znakomitą pianistkę i jako miłość wiel
kiego kompozytora, Roberta Schumanna, Elfriede Jelinek stara się poka
zać okrucieństwo losu, jaki przypada w udziale kobietom najsłynniej
szym. W Ciarze S. pojawia się wiele wątków. Jednym z nich jest stosu
nek między sztuką a pieniądzem. 
Sama Elfriede Jelinek nie ma stałej pracy. Utrzymuje się ze swej twór
czości . To ciężki chleb, zwłaszcza w przypadku autorki dramatycznej. 
Prawa rynku i nieprzewidywalność „wydajności" twórczej uzaleźniają 

dramatopisarza od łaskawego chleba bogatych lub - jak obecnie - od fi
nansów publicznych. Jest to jednak zaleźność inna niż zależność praco
biorcy, który sprzedaje swoją siłę roboczą. Elfriede Jelinek zarabia na 
życie jako pisarka z własnej woli , odrzucając propozycje innej działal
ności ; nie zmniejsza to goryczy jej ataków na „nieodporność artysty, po
dobną do nieodporności urzędnika bankowego wobec faszyzmu, który 
kusił go bogactwem, dobrobytem, pieniądzem. Dziwaczne i niekiedy 
komiczne zachowanie drugoplanowych postaci w Ciarze S. maskuje je
dynie egzystencjalną tragedię głównej bohaterki , stanowiąc konieczny 
salonowy sztafaż, którego Ciara sama szuka, by ukryć swe problemy. 
Gdy o mężczyznach mówi jako o „odważnych zdobywcach" czy „od
ważnych artysnich", można w jej słowach wyczuć samozwątpienie, które 
jest również udziałem autorki. 

W Ciarze S. zwątpienie bohaterki wynika dodatkowo z napięć, jakie 
występują między nią a światem mężczyzn, którzy obaj - i Schumann, 
i D' Annunzio - z zasady są wrogami natury i dążą do jej zniszczenia. 
Równie boleśnie Ciara odczuwa niemoc ludzi utalentowanych; właśnie ' 

dlatego jako interpretatorka stawia sobie - i spełnia - najwyższe wyma
gania. „Nie potrafię przetworzyć tego cierpienia na muzykę, nawet jeśli 
tego ode mnie żądasz. To nie lenistwo! Nie, to sprawa ducha, którego nie 
mam." I gdzie indziej : „Uniwersum muzyki to krajobraz śmierci . Białe 

pustynie, lód, zamarznięte rzeki, strumienie, jeziora! Ogromne lody Ark
tyki , przeźroczyste, ani śladu łapy białego niedźwiedzia. Tylko geome
trycznie uporządkowane zimno. Proste linie lodu. Grobowa cisza". Natu
ra-kobieta ginie w tym uniwersum. Ciara, zachwycona i opętana zniena
widzonym geniuszem swego męża, zabija go i sama ginie na tle kiczo
watego alpinarium; nie jest w stanie znieść egzystencji, jakąjej narzuca 
własna kobiecość. Oto „muzykalna tragedia" kobiety, która potrafi się 
bronić, ale nie potrafi zwycięźyć dzięki swej miłości . Natura i sztuka po
zostają nieubłagane; zwłaszcza w swych faszystowskich przedłużeniach, 
jak sport i masowe demonstracje. 

„Dialog" 



( .. . )W dramacie Ciara S. (1981) do nierozerwalnego splotu i ekonomii 
dodała pisarka jako trzeci element - sztukę. Ukazała siedzibę Gabriele 
D'Annunzio, zwanego Commandante, gdzie zebrały się artystki szuka
jące finansowego wsparcia. Commandante chętnie pełni funkcję mece
nasa, żądając w zamian usług seksualnych, na co większość kobiet roz
sądnie przystaje. Tym bardziej że opasły i astmatyczny amant łatwo daje 
się zwodzić „trickami", w jakie za drobny procent wtajemnicza rywalki 
jego gospodyni. Trudno o bardziej poglądowy przykład tego, że wartość 
kobiecej sztuki zależy od męskiego widzimisię. Akcja Ciary S. rozgry
wa się w 1929 roku, więc w drugiej części Commandante zamiast broka
towego szlafroka wkłada mundur faszystowski , a przez okna jadalni do
biega Giovinezza maszerujących oddziałów. W Norze jednak główne ro
le grały postacie „wypożyczone" od Ibsena, tutaj autorka wprowadza po
stacie historyczne, wkładając im w usta autentyczne cytaty z listów, pa
miętników i powieści D' Annunzia. Jak w Norze nakładają się natomiast 
dwie płaszczyzny czasowe, bo w willi Commandante spotykamy Ciarę 
S., żonę Roberta Schumanna, najsłynniejszą pianistkę ubiegłego wieku. 
Tym razem jednak to zabieg tylko pomocniczy. Nie tyle bowiem kon
frontacja między Ciarą a właścicielem willi napędza akcję, co on sam 
i jego ociekająca kiczowatym przepychem willa dramatyzują i wizu
alizują pułapkę, w jakiej szamoce się Ciara. 
Jaką torturą musiały być dla małej Ciary metody pedagogiczne ojca, wy
chowującego ją na genialną pianistkę, pokazuje w Ciarze S. uwięziona 
w specjalnym ćwiczebnym stelażu jej córka Maria, maszyna do grania, 
niedorozwinięta umysłowo i emocjonalnie. Ciara bezmyślnie imituje 
metody wychowawcze ojca, choć w jej przypadku doprowadziły do ka
tastrofy. Owszem, została genialną pianistką, ale małżeństwo z Schu
mannem i kolejne ciąże doprowadziły ją do kryzysu tożsamości . Ciara 
nie mogła przecież jak Nora przedzierzgnąć się z pianistki w żonę i mat
kę, bo to jej koncerty dawały utrzymanie rodzinie. Stąd jej wypowiedzi 
to piorunująca wręcz mieszanka, w której cytaty z listów Roberta, dowo
dzące stopnia uwewnętrznienia typowo męskiego widzenia świata, są

siadują z fragmentami osobliwej książki zagorzałej feministki Rii Endres 
na temat twórczości Thomasa Bernhardta oskarżanej o skrajny seksizm. 

To w głowie Ciary przebiega tradycyjna granica między rolami męskimi 
i żeńskimi oraz dochodzi do konfrontacji wmówień społecznych. Psy
chiczna choroba Roberta nie tylko zrujnowała finanse, ale również 
podważyła ten mit, który dotąd jakoś nadawał sens jej życiu; mit ofiary 
na rzecz geniusza-kapłana sztuki. 
Podróż Ciary do Włoch nie ma nic wspólnego z romantycznym mitem 
rozwijania artystycznej osobowości w kontakcie ze sztuką mistrzów. Po 
prostu chodzi o pieniądze. Ale Ciara nie potrafi pogodzić komercji ze 
sztuką, więc próbuje przekonać siebie i D' Annunzia, że ten, wspomaga
jąc Roberta, wpisze się w pamięć potomnych. Commandante, majętny 
i obwołany geniuszem literatury, ale (czy właśnie dlatego) obśliniający 
i obłapiający kogo popadnie, znakomicie nadaje się do odsłonięcia we
wnętrznego zakłamania pianistki. Kiedy ta broni się przed nim tarczą 
macierzyństwa i pancerzem sztuki, cynicznie odpowiada jej : „Mnie jest 
obojętne, czy odda mi się pani jako matka, czy jako artystka". Wciąż 
jednak Ciara może wierzyć, że Commandante to tylko nędzna karykatura 
tego prawdziwego i godnego ofiary geniusza, jakim jest Robert. Dlatego 
też w drugiej części dramatu szalony Robert odżegnuje się od swojej do
tychczasowej twórczości i jako próbkę nowej symfonii wyśpiewuje kilka 
taktów walca „Nad pięknym modrym Dunajem". Ideał sięga bruku, ale 
Ciara nie pozwala odebrać sobie pozoru sensu życia i dusi męża. Epilog 
pokazuje ją w postaci „folklorystycznej Salome": na tle kiczowatych 
górskich szczytów, w ludowym austriackim stroju z ciałem Roberta na 
kolanach. Błyskawice i grzmoty, śnieg wiruje jak w poruszonej szklanej 
kuli. Ciara podchodzi do fortepianu i coraz bardziej szaleńczo gra 
wiedeńskiego walca. Kiedy osuwa się ze stołka, jeden z dozorców domu 
wariatów, jąkając się, odczytuje wiersz znaleziony w kieszeni Roberta. 
Wiersz o zielonym jaśminowym krzewie, co obudził się rankiem osiwia
ły, bo „Popatrzcie, to ... przydarza się drzewom ... które wio ... wiosną ma
rzą". Jak jaśmin prześniła Ciara swoje życie cudzym snem. Aby obudzić 
się jako rywalizująca z mężczyznami już na innych zasadach wampi
rzyca Emily? Lecz Elfriede Jelinek zna też inne, równie grożne „żywe 
trupy", których pozorną egzystencję chłodno analizuje w swoich dra
matach. „Dialog" 

Małgorzata SUGTERA 

„Elfriede Jelinek: 
Demontaż powszednie 

mitów" 



Sławomir GOWIN 

„Kobieta 
i jej retoryka" 

\.~ 

„Przekleństwo jest skierowane przeciw Ewie, a pośrednio przeciw Ada
mowi, ponieważ dominowanie nad innymi nie jest niczym lepszym niż 
podleganie czyjejś dominacji. Mężczyzna ma panować nad kobietą, 
a kobieta ma pragnąć swego męża - oto kara za grzech Ewy. " I tyle 
chciałoby się powiedzieć za Frommem o losie Ciary S„ bo w końcu jej 
żywot i sprawy mają swe żródło i ujście w granicach tej wielkiej hipo
tezy, jaką jest kobiecość. I choć bez końca tej niezwykłej hipotezie odda
jemy swoje ciało i wyobraźnię, padamy w wyścigu do sedna, zmęczeni 
monotonną melodią kompozycji. 
Melodią natury, która kompozytorowi-mężczyżnie podpowiada kolejne 
tony, ożywia kobiecość, budzi jej zapachy i smaki. Bez kompozytora ona 
pozostanie tylko ciszą lub hałasem. Pozbawiona harmonii, pusto brzmią
ca swym ciałem, umrze z tęsknoty za misją kapłanki w jego świątyni. 
Kapłanki dumnej niczym symfonia - jak chciałaby Ciara, lub kapłanki 
trwającej pokornie gdzieś u zbiegu ud - jak Luiza i Carlotta. 
Lecz gdzieś melodia natury splata się z pełną precyzji muzyką kultury 
i jej epoki, która niepohamowanie biegnie przed siebie. 
Trwa koncert. 
Ciara pomiędzy Robertem a d'Annunziem wydobywa z obu dramatycz
ne dźwięki, niczym z martwych fortepianów pogrzebanych ongiś w skła
dzie jej „wielkiego ojca", który chciał od niej zaledwie „precyzyjnego 
naciskania klawiszy we właściwej kolejności". Niekończący się kon
cert, samotny i nieuchwytny jak cała muzyka świata. 
A więc Robert , instrument, z którego wydobędzie najwyżej „stary, 
mieszczański sen o głowie jako siedzibie geniuszu, szaloną żądzę cze
goś, co jeszcze nigdy nie zostało napisane, skomponowane, powie
dziane, nieustanną tęsknotę za najskrajniejszą niepowtarzalnością". 
Robert, któremu ucieka. I d' Annunzio, przed którym ucieka. Comrnan
dante, instrument, któremu gotowa rzucić w twarz, że taki z niego 
mężczyzna, jak fortepian z tępej pianoli, lecz z równym żarem nazwie go 
Gabrielem-Arielem. To dla niej brutalna świątynia ciała, boży płomień 
i wojownik; imioł śmierci i pierwszy wysłannik Boga; głos zwiastowa
nia ale i ostatni dźwięk świata - gdy wreszcie odtrąbi Sąd Ostateczny. To 
dla niej książę wzwodu i radości, przy którym jednak obawia się być 
„milkliwą, gnijącą dziurą". 

Jej kobiecość brzmi tragicznie pomiędzy Robertem a Gabrielem. Ka
płanka cierpiąca w niezgrabnym rozkroku pomiędzy błądzącym słowem 
Roberta a tylko świątynią Comrnandante. Wbrew dumnym gotykom jej 
pragnień w tym rozkroku natura postawiła klucz do jej partytury. W tym 
prostym pas Gabriel pożąda jej z całym swym łakomstwem, nie dbając 
o kolejność klawiszy podczas gdy dla Roberta dźwięki zapisane między 
jej biodrami gubiły się w chaosie, roiły od błędów stylistycznych ni
czym kolejny list melomanki. 
Tak więc Comrnandante, nieprzerwanie, zarazem zwiastuje narodziny 
i ogłasza sąd ostateczny namiętności . Spotkanie tych trojga to żródło ca
łej epoki. Preludium dramatycznego koncertu, w którym masy identycz
nych solistów dmą, szarpią i uderzają. Konsumują wrażenia - wytyczają 

prostą grani\:ę między sztuką a życiem by życie zastąpić prostą „inten
sywnością przeżyć" . Sztuka jest tylko jednym z nich, namiętność to naj
wyżej suma pewnej ilości intensywnych przeżyć. Kobiecość to najwyżej 
suma intensywności i powtarzalności doznań. Kobieta przegrywa z tak 
pojętą logiką odczuwania sztuki, gdyż jej niepowtarzalność tkwić może 
jedynie w matematycznej zmienności, co w najbardziej potoczny i okrut
ny sposób pozbawiają istoty kapłaństwa. 
Kobiecość Ciary jest więc w tym wypadku dramatycznym symbolem 
grozy natu.ry i klęski epoki, którą ogłasza Gabriel. Pochłania Ciarę swym 
żarłocznym pożądaniem, równocześnie zwiastując ciało rozkwitającej 

Marii, kusząc ją powabem pomarańczy. Jak na wyblakłym oleodruku, 
naiwnej parodii holenderskiej „sceny rodzajowej z macierzyństwem". 
Commandante zwiastuje jednak ciało - a więc życie, a więc budzi na
dzieję na jakąś rzeczywistość, tę codzienną „sztukę życia polegającą na 
zaciemnianiu prawdy". Choć ciemna prawda ciała to prosta kompozyc
ja, zaledwie etiuda, w której mężczyzna wchodząc w świątynię kobiety 
zostawia ducha na progu, niczym cudzoziemca nie rozumiejącego tej re
ligii. W tej prawdzie ciemności ona wierzy w niego, jak w „rzekome 
dzieło sprzed chwili" i tylko czasem nawiedza ją myśl, „że nie mogła
by mu dorównać, i przecież dlatego mógłby zawsze ją lubić!" 



Zielony ... zasnął ... wieczorem ... 
jaśminu krzew ... gdy go ... promieniem słońca 

dotknął ... poranka wiew ... , 
obudził się ... śnieżnobiały .. . 

Co się ze mną w nocy ... stało? 
Tak się ... drzewom darzy, które ... 

wiosną marzą. 

J.P Richter - Jasminenstrauch 

Dziękuję: 

Samarkandzie i Sławkowi Gowinom -
przyjaciołom; 

Tomkowi Stępskiemu - przewodnikowi; 
Annie Tokarskiej - za korektę; 

Bartkowi Smoczyńskiemu - on wie za co; 
Joannie Sowińskiej - za tłumaczenia tekstów 

angielskich i francuskich; 
Markowi Pekelowi - za szkło; 

Zenonowi Fitasowi - za krasnale; 
Franciszkowi Szaremu - za spotkania; 

wszystkim pracownikom teatru - za pracę. 

- Grzegorz Malecki 
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