


Dyrektor naczelny i artystyczny 

EUGENIUSZ KORIN 

Kierownik literacki 

MILAN KWIATKOWSKI 

I 
I 

l 

państwowy teatr nowy w poznaniu 
scena nowa 

prapremiera polska 19 grudnia 1997 



opracowanie tekstu 1 rezysena 

piot r chołodziński 

scenografia 

anna maria rachel 

opracowanie muzyczne 

jacek skowroński 

asystent rezysera, inspicjent 

dorota kuczvńska-standełło 

11 asystent reżysera 

kjersti horn 

w spektaklu wykorzystano fragmenty utworów muzycznych: 

keith jarret - „spheres", part I 

fragmenty muzyki z filmu ,.trainspotting": 

iggy pop - ,,lust for life" , underworld - „born slippy" 



świat mi się gdzieś zawieruszył 

rozmowa petera turriniego z karin kathrein 

W pana sztuce „Alpejskie zorze " nie 

można znaleźć żadnego punktu zacze

pienia . Ledwie człowiekowi zacznie się 

zdawać, że ;okoś zaczyna rozpoznawać 

jedną z trzech postaci, a ta natychmiast 

przemienia s ię w kogoś innego. Cha

raktery i postacie ciągle zmieniają się 

w swoje przeciwieństwa. Dlaczego? 

Od piętnastego roku życia piszę sztuki 

teatralne, próbując nieustannie uchwy

cić świat. w którym żyję , za pomocą 

środków teatralnych . Ale podobnie, jak 

moje postacie, nie mam w danym mo

mencie pojęcia, w Jakim świecie się właściwie 

znajduję. To nie ja zapodziałem się światu, lecz świat 

mi się gdzieś zaw ie ruszył. Ledwie zaufam Jakiejś 

wiadomości albo zwiążę s i ę z jakimś człowiekiem , 

a j u ż ow a wiadomość okazuje się zmyśleniem, 

a człowiek kimś zupełnie innym. Widzi pani, mÓJ 

obraz świata i ludzi uksztattował się w latach pięć

dz iesiątych i sześćdziesiątych. Wtedy istniały stacje 

telewizyjne FS I i FS 2 i to mi wystarczało do zro

zu mienia świata. Dzisiaj natomiast mogę w ciągu 

jednego wieczora odebr·ać dwadzieścia i wręcej 

obrazów świata i nic już z tego nie rozumiem. 

W mojej głowie i sercu zalegają śmieci wyproduko

wane przez świat, czuję s ię dosłownie wydany na 

Jego pastwę Po prostu już nie wiem , co jest praw

dą, a co nie. Weźmy austriackie gazety Aż do lat 

osiemdziesiątych było w nich coś Jednoznacznego, 

na czym mozna bylo się oprzeć. Wysławiały one 

mianowicie kapitalizm i potępiały w czam buł ko

munizm . Dzięki ich kłamstwom cały ten interes 

jakoś prosperował. A dzisiaj? Dzisiaj piszą niekiedy 

po prostu prawdę. Maska i twarz zrastają się ze 

sobą, prawda i niepraw da two rzą bryję, rze

czywistości i fikcji nie da się od siebie oddz ielić. 

Świat wypuścił nas z rąk , spadamy swobodnym 

lotem, sztywni ze strachu, i w największym pędzie 

śpiewamy nowe hymny narodowe. Jedyną rzeczą, 

która przenosi nas na grunt faktów i faktyczności Jest 

przemoc. 

I dlatego nostolotk1 biorą kije baseballowe do rę ki 

i tfuką nimi cudzoziemców! 

A dziennikarze biorą pióro do ręki, bo oni są prze

cież lepiej wykształceni. Źli ludzie podpalają domy 

azylantów. natomiast ludzie dobrzy zapalają morza 

światełek. Jedni biorą zamach, aby uderzyć bliź

niego, podczas gdy drudzy inicjują akcję pomocy 

bliźnim, a prezydent Niemiec wygłasza slowa na

pomnienia. 

Dlaczego nagle personalizuje pon ten problem I 

Powiem pani, dlaczego, a w mojej odpowiedzi 

przebijać będzie złość, jaka nagromadziła się we 

mnie w ostatnich tygodniach i miesiącach. W latach 

sześćdziesiątych, gdy chodzilo jeszcze o groma

dzenie pieniędzy i bogacenie się, pan Weizsacker 



wszystko zależy od pierw

szego kroku · żadne - na

wet najdrobniejsze drgnie

nie naszych rysów nie jest 

bez znaczenia · najbardziej 

mimowolne skrzywienie 
. . . 

warg, zwęzerne oczu, unie-

sienie brwi pociąga za sobą 

łańcuch mnożących się ge

stów, łańcuch form - ma

sek, nad którymi człowiek 

nie panuje • demoniczna -

gombrowicz mówi o jej 

grozie - maszyneria formy 

rusza · twarz - „maska" 

zaczyna się przekształcać · 

wybór form, tonu, stylu, in

tonacji choćby najbardziej 

bezwiedny - nadaje kieru-

Jako szef kadr w pewnej hamburskiej firmie che

micznej zatuszowal przypadki zatrucia pracow 

ników. Dzisiaj, gdy zgromadzono wystarcza1ąco du

żo pien iędzy, ma zapanować mora l ność. Dzien

nikarze wydzwaniają do mnie i wzywają mnie do 

wspólnych wystąpi eń przeciwko prawicowemu 

radykalizmow i. Są to ci sami ludzie, którzy przez 

trzydzieści lat szczuli przeciwko wszystkiemu, co 

trącilo lewicowością. Tak, jestem za tym, aby poza

mykać tych łysych podpalaczy ludzi, tych tchórz

liwych młodych praw icowych radykałów, ale razem 

z nimi należaloby zamknąć też pana Kohla i jego 

popleczników, politycznych twórców spoleczeń

stwa, w którym trzeba się rozpychać lokciami. Na

leży aresztować producentów fi lmów z Rambo , 

którzy przygotowali estetycznie i ideologicznie grunt 

pod podpalanie ludzi. Szacowni fi listrzy wstają i pelni 

obrzydzenia wskazują na podpalaczy z marginesu . 

ale to oni są podpalaczami. Prawdziwi skinheadzi 

s iedzą w środku , w centrum, w ośrodkach władzy, 

natomiast ci młodzi id ioci z marginesu robią to, co 

im wmówiło centrum . Obok pana Kussela, przy

wódcy młodych nazistów, należaloby też zamknąć 

pana Thomę , szefa telewizji RTL plus, który nama

w ia swoich w idzów, aby ci utrwalali na taśmie w i

deo śmierć swoich krewnych i sprzedawali te nag

rania telew izji, która pokazywalaby je masowej pub

liczności Jako rozrywkę . Nazywa s ię to „reality lV". 

Sądzi pon, że ludzie docierają do tego, co się kryje za 

obrazami, za fikcją tylko dzięki przemocy, realnej 
przemocy? 

Rów niez dz i ę k i miłości, ale ta t rwa tylko ki lka 

sekund. 

Tak pon uwozo? 

Jak można kochać coś, 

czego s ię nie zna? 

Gdz ieś s ię nam za

wieruszył nie t ylko 

świat, ale także nasze 

związki miłosne. Nie 

spotykamy s i ę już 

Jako mężczyzna 1 ko

bieta, my sobie tylko 

wyobrażamy, jaka po

w inna być druga stro 

na , aby zadowoli ć 

nasze oczekiw ania. A le my j uż siebie nie zada

walamy, cokolw iek byśmy na SWÓJ temat wymyślil i. 

N aw iasem mówiąc. w tym miejscu zaczyna s i ę 

przemysł pornograficzny. 

Czy pon nie przesadza? 

Ja nigdy nie przesadzam, wszystkie mo1e sztuki to 

nic innego , 1ak niedomów ienia. Ale pozwoli pani , że 

powrócę do mojej myśl i. J eś l i ludzie sobie nie od

powiadają , to jest przecież wyjśc ie . Dopóki istnieje 

odpowiednio duży wybór, zawsze trafi na poszu

kiwany towar. Niemiecki przemysl pornograficzny, 

który ma J UŻ większe obroty niż przemysł hutniczy, 

oferuje na przyklad czterdz ieśc i rozmaitych czopów 

do stosunków analnych. 



Wróćmy do pańskiej pracy teatralnej . czy ma pon 

Nie, nie mam takiego 
poczucia i wcale nie 
chcę go mieć. Czlowiek 
piszący sztuki jest do
stawcą, który dostarcza 
tekst. Dostaje się on w rę

ce reżysera i aktorów, 
którzy zadają mu gwalt 
swoimi wyobrażeniami . 

Zaden autor dramaty
czny nigdy nie ujrzal na 
scen ie tego, co sobie 
wymyśli ! , 1 tak też po
winno być. W czasie 
próby w teatrze walczą 
ze sobą liczne wyobra
żenia . W najlepszym 
przypadku n iszczą s i ę 

one wzajem111e, z czego 
powstaje coś nowego, 

wspólnego. Reżyser, który powiada, że chcialby 
zrealizować moją sztukę po mojej myśli Jest klamcą. 
Usypiając mnie w poczuciu bezpieczeństwa, chce 
sobie wywalczyć lepszą pozycję wyjściową przed 
czekającą go walką. Czasem zazdmszczę moim 
ko legom prozaikom, którzy oddają manuskrypt 
i otrzymują go w oprawie z powrotem; im nikt nie 
dmucha w kaszę. Ale w gruncie rzeczy jestem 

szczęśliwy w teat rze, ponieważ w teatrze nie 
można obyć s ię bez drugiego czlowieka. Należy 

przenikać jego wyobrażenia i wizerunki, nawet jeśli 
nam się one nie podobają . Nie można tak jak 
w milości , po prostu uciec. A jeś li mimo wszystko 
to zrobimy, to zdarzy s ię wtedy coś strasznego: 
calkiem zwyczajny wieczór w teatrze . 

Ciągle pan ubole.NO nad rozkladem rzeczywistości w fikcji, 

ale przecież teatr calkowicie rozpuszcza się w fikcji? 

I to jest wlaśnie cudowne w teatrze , Że przyznaje 
się do tego szwindlu i wcale nie chce być czymś 
innym niż fikcją, otwierając w ten sposób drzwi do 
rzeczywistości . Przecież taki twórca teatralny jak ja, 
klamie od początku do końca i to decyduje o wy
sokim stopniu prawdziwości moich sztuk. 

Co wlościwie zaprowadzi/o pana do teatru? 

Strach. Przecież ja nie dorastalem w nadmiarze 
obrazów, lecz raczej w ich braku, wręcz w milcze
niu. Na początku pięćdziesiątych lat nasz sąsiad, 
pan Dominikus, zastrzeli! s ię z pistoletu do uboju 
bydla. Nie mówilo się o tym we wsi , ale czuliśmy, 
że zdarzylo s ię coś niezwyklego i bal iśmy się . Na 
temat tego samobójstwa nie bylo żadnej wzmianki 
w prasie, nie przeprowadzono żadnych badań so
q o logicznych i nie podjęto żadnych prób jego 
psychologicznego wyjaśnienia. Zapadlo milczenie. 
Nie mialem odwagi pytać . zresztą nie miałoby to 
sensu. Więc trochę sobie zmyślilem sceny w do
mu Dominikusa i straszne sceny śmierc i . W ten 
sposób milczenie zostalo przerwane i powstala moja 

z pewnością jestem człowiekiem 
ciężko upośledzonym seksualnie, 
człowiekiem, który dorastał na pro
wincji w latach pięćdziesiątych • 

ktoś taki jak ja nie mógł stać się 

kimś innym · pamiętam, że moje 
kontakty z kobietami były nazna
czone wyłącznie idealizacją bądź 
poniżeniem kobiety - albo dziwka, 

albo bogini • przyczyna była pro
sta: naszemu stosunkowi do kobiet 
brakowało zarówno realizmu, jak 

też normalności • nasze głowy 

i brzuchy wypełniała czysta lu
bieżność, natomiast wszystkie 

dziewczęta wychowywano w ten 
sposób, aby owej lubieżności uni
kały • w ten sposób dorastali 
chłopcy i młodzieńcy, którzy my
śleli tylko o cipce oraz dziewczęta 

zajęte całymi dniami obroną przed 



wiecznie jurnymi chłopakami · tak 
więc wpajany za młodu wzajemny 
stosunek płci był chorobliwy i nisz
czący · tak było w tym ukształ
towanym przez katolicyzm i fał
szywą pobożność wiejskim spo
łeczeństwie lat pięćdziesiątych · 

z czymś takim, co właśnie opi
sałem, człowiek obnosi się całe 

życie, choćby przez całe życie to 
zwalczał • na mojej długiej i mo
zolnej drodze do bardziej normal
nego, to jest nie tak mocno 
związanego z pełnioną rolą sto
sunku do kobiet, jest wiele przy
stanków oznaczających zwycięstwo 

albo k lęskę • wiele kobiet, co 

chciałbym podkreślić, pomogło mi 
na tej drodze • były to w pier
wszym rzędzie tak pogardliwie 
traktowane przez społeczeństwó 

pierwsza sztuka. Moja matka karm iła i krzepiła moją 

inwencję , opowiadając mi co w ieczór jakąś historię . 

W jej opowieściach dobro spotykała nagroda, a zło 

było karane. Tym samym oszukiwała mnie okrop

nie, czym jest świat, ale metodę pokonywania lęku 

przed światem za pomocą zmyśleń na jego temat 

zawdzięczam właśnie jeJ. 

A co pan opowiada swojemu dziecku? 

Mnóstwo kłamstw. Muszę przecież przedstawić 

mojemu dziecku świat piękniejszym, niż jest na

prawdę, aby warto było w nim żyć Czy opisując 

zachód słońca nad morzem, mam mówic o plamie 

ropy na jego powierzchni i martwych rybach? Uka

zuję wszystko w o wiele korzystniejszym świetle; 

w szczególnych momentach uciekam z moim dziec -

kiem do świata, który przedstawiłem o wiele pięk

niejszym. 

Ale widzowie pańskich sztuk nie mogą udać się tam 
wraz z panem? 

A niby po co mieliby to robić1 Teatr jest przecież 

miejscem w rzeczywistości. Za pomocą zmyśleń 

można w nim pokazać to, co rzeczywiste. Prze

moc, otchłań, sekundy miłości i znów przemoc. Im 

ostrzej stawia się sprawę w teatrze , tym bardziej 

jest to pocieszające . Kto tego nie może znieść, kto 

lubi być oszukiwany, ten niech idzie gdzie indziej, na 

przykład do winiarni . 

Czy pisząc sztuki ma pan czasem poczucie klęski? 

W życiu ciągle ponoszę klęski, ale pisząc - nigdy. 

Ja po prostu daję za wygraną. Muszę zawsze do

kończyć sztukę , nad którą pracuję, a na drugi dzień 

zabieram s ię natychmiast za następną . Matka opo

wiedziała mi kiedyś , że jako małe dziecko bardzo 

poważn ie zachorowałem i bylem j uż jedną nogą 

w grobie. Byłem całkowicie wyc ieńczony i właś

ciw ie nie należałem już do tego świata. Ze względu 

na działania wojenne matka mogła mnie odebrać ze 

szpitala dopiero po sześciu tygodniach . Gdy po 

mnie przyszła , śmiałem się, byłem gruby i tłusty, i tak 

zostało aż do dzisiaj. O d czasu mojej śmierci błąkam 

się po okolicy jako teatralna zjawa, jako zmyślen ie , 

tak jak mOJe postacie. To przecież piękny obraz na 

zakończenie naszej rozmowy, czyż nie? 

Przeklad 

Jerzy Kalążny 



Peter Turrini urodzi ł się 24 września w St. Marga

rethen w Lavanttal, Karyntia , jako drugie dziecko 

stolarza-artysty Ernesta Turriniego i jego żony Elsy. 

Mój ojciec byt w/oskim stolarzem - artystą , którego 

w latach trzydziestych los rzuci! do Karyntii. jegojęzyk 

byt mieszanką karynckiego z w/oskim , co, tak samo, 
jak cala jego postać , nie pasowa/o do wiejskiego oto
czenia. Uchodzi! za pracowitego Wiocha, byt tole

rowanym dziwadlem, jednak nigdy nie dostąpi! zasz

czytu zajęcia miejsca przy stole w karczmie, gdzie 

ZOZVl'fCZOj zbierali się miejscowi chlopi. Ich dzieci byty 

moimi towarzyszami zabaw. Uprawialy sadystyczne 

zabawy ze zwierzętami, co nie wzbudza/o u doroslych 

zainteresowania, ale kiedy któreś spóźni/o się na pole, 

dostawa/o baty dlugą , gumową polką zrobioną z ko

walka pasa klinowego 

l 

1 

I 

Turrini uczęszcza do szkoły pow szechnej w Maria 

Saal, kontynuuje naukę w szkole średni ej w Kla

genfu rc ie. 

Ucieka/em coraz dalej w nierzeczywistość czytanki, 

kopiowa/em z niej obrazki za pomocą o/ów.ka i papieru 

śniadaniowego i kolorowo/em je kredkami. 

N a życzenie rodziców uczęszcza do akademii han

dlowej , dzię ki czemu mógłby później zna leźć pracę 

w bankowości lub w branży gospodarczej . Pierwsze 

próby literackie . 

Maturę zdaje w Klagenfurcie. Praca przy piecu 

wysokośc iowym w Linzu, a później w charakterze 

magazyniera u Hubera Trikota. Wojsko. 

Tu rr ini pracuje jako przedstawiciel firmy Olivetti 

w Vv'iedniu. Małżeństwo. Kurs redagowania tekstów 

reklamowych we Frankfurcie nad Menem. 

Praca w amerykańskiej agencji reklamowej w Vv'ied

niu. Podróż do Lindos, Grecja. 

cej pieniędzy, niż ja • pozycja 

społeczna, wysokość kieszonko

wych, lepszy czy gorszy garnitur -

oto co się w pierwszym rzędzie 

liczyło na rynku miłości · ponie

waż przegrywałem w tych dzie

dzinach wyobrażałem sobie miłość 

jako coś szlachetnego, nie

dostępnego, czego nie wolno było 

zbrukać niczym, co ziemskie • 

niektóre dziewczyny kochałem 

potajemnie, one nigdy się o tym 

nie dowiedziały • pisałem wiersze, 

najczęściej były to przerobione 

utwory klasyków • temat kobiet 

i seksualności stał się czynnikiem, 

od którego zależne było wszystko 

inne • mieszanka stresu szkol

nego, samotności i potrzeb sek-



sualnyćh spowodowała, że jak 

dz iki zacząłem czytać, to co 

wpadło mi w ręce 0 

pewnego dnia, jesienią '6 7, nie 

wytrzymałem • zostawiłem wszy

stko, wsiadłem do pierwszego 

ekspresu jadącego na balkony 

i wylądowałem na pewnej wyspie 

w grecji • tam w parę tygodni na

pisałem sztukę „rozznjogd" · to był 

rozpaczliwy proces samooczysz

czania, chciałem pozbyć się całego 

napięcia, które się we mnie pod

czas ostatnich lat grom.adziło · był 

to projekt wolności absolutnej, 

w którym nadal czuję tamten 

strach 

Turrini pracuje Jako barman i dyrektor hotelu w Bi

bione we Włoszech , a potem jako pomocnik w fab

ryce pumeksu w Neuwied w Niemczech. 

Premiera „Rozznjogd" o raz „Sprintorgasmik" 

W ilhelma Pevny w wiedeńskim Volkstheater 

w reżyserii Bernda Fischerauera wywołuje gwał

towne protesty. 

„Miejsce śmieci jest w śmieciach , a w związku z tym na śmiet
nisku. W tej kwestii autor postępuje nawet logicznie, choć nie 
jest konsekwentny, inaczej już dawno udałby s ię na śmietn isko 

i popełni ł samobójstwo w dobrym stylu." 
List czytelnika z Kleine Zeitung 

O prócz przedstaw ień w Wiedniu, Klagenfurcie 

i St. Pólten, jeszcze w tym samym roku „Rozznjogd" 

grana jest na czterech scenach niemieckich: Wup

pertal , Pforzheim, Monachium i Ulm. 

Prace na zamówienie teatró;vv w Darmstadt i N o

rymberdze. Ukazuje się powieść „Przeżycia w jamie 

ustnej". Tournee po Polsce, odczyty. Późn iej od

czyty w Austrii . 

Prapremiera sztuki „Sauschl~chten" („Świn iobicie") , 
w sali kameralnej w Monachium w reżyseri i Aloisa 

Michaela H eigla, wywołuje po

dobny skandal, jaki towarzyszył 

„Rozznjogd" . 

„Oburzeni widzowie opuszczają teatr trza
skając drzwiami, zakończenie sztuki ginie 
w gwizdach i szyderczych komentarzach. 
Gwizdy i nieprzychylne okrzyki nie robią 

żadnego wrażen ia na autorze, który uśmie
chając s ię z zadowoleniem, zachęca przy
chylną mu część widowni do energicznych 
braw: sukces skandaliczny.„" 

Hans Krieger 

Prapremiera sztuki „Der tol lste Tag" 

według opracowania „La folie 

journee" Beaumarchais'a w Darm

stadt w reżyserii Gerda Heinza. 

Turrini rozpoczyna pisanie scenariusza dla telewizji 

do filmu „Die Alpensaga" . jeszcze przed pierwszą 

emisją przetacza si ę przez Austrię fala protestów 

i wezwań do jeJ wstrzymania. 

Prapremiera sztuki „Kindsmord" („Dzieciobójstwo") 

w Stadttheater w Klagenfurcie. Reżyseria : Helmut 

Polixa. 

7 
Prapremiera sztuki „Die Wirtin" („Gospodyni") 



milszy oku, niż poraniony żoł

nierz • uważam wojnę za „świń

stwo" i wolę orgię seksualną niż 

natarcie armii rosyjskiej na pragę 

• nagie ciało na scenie tylko ten 

uważa za rzecz skandaliczną, kto 

został ochrzczony w majtkach. 

sztukę napisano w języku aus

triackim, przetykanym dialektem 

karynckim • jej akcję stanowi sze

reg aktów fizycznej i psychicznej 

brutalności • oczywiście, że to nie 

my austriacy. wynaleźliśmy prze

moc • my się nią tylko nieco za

bawniej posługujemy • dlatego 

słusznie mówi się o nas, że jes

teśmy narodem pierwotnie 

poczciwym 

w Norymberdze. Reżyseria: Gunther Taler·. 

Do pana Ulfa Birbaumera, ,,Wiadomości Salzburgskie": 

„Po przeczytaniu pańskiej recenzji z Goldoniego, postawionego 
przez geniusza Turriniego na głowie, chcie li byśmy się jednak na 
ten temat wypowiedzieć: z jakiego właściwie powodu młodzi 
krytycy nie ustają w pochlebstwach dla takich, jak Turrini, Wol
fgang Bauer, Kotz, itp? My, widzowie teatralni, nie życzymy 
sobie i nie mamy zamiaru przysłuchiwać się tej odrażającej, 
świńskiej grafomanii idiotycznych nowicjuszy i nie chcemy 
oglądać ich obrzydliwych, najczęściej niesmacznych sztuk !" 

list anonimowy 

Peter Turrin i występuje z austriackiego Pen-Clubu : 

Dieter Berner ( reżyseria). Wilhe lm Pavny i Peter 

Turrini (scenariusz) rozpoczynają wspólną pr·acę jako 

autorzy filmu telewizyjnego „Alpensaga" . Ponad 16 

lat pracow ali nad sześc ioodcinkowym serialem , 

pokazywanym od 1976 roku w ponad 20 krajach : 

„Miłość w wiosce", 1976; „Cesarz na wsi", 1977 ; 

.Wielkie święto". 1977; .Wrodzy bracra", 1978; 

„ N iemiecka w iosna" , 1979; „Koniec i po 

czątek", 1980. 

„Rozznjogd" i ,.Kindsmord" są pierwszymi sztukami 

Turriniego wystaw ionymi w Szwajcarii. 

Turrini pisze niemieckojęzyczną wersję musicalu 

„Aggiungi. Un posto a tavola" dla Theater an der 

Wien . 

I 
U kazuje się pierw sza ks iążka o Turrinim , 

Europaverlag. 

Turrini wycofuje się z publ icznych dyskusji. Pobyt 

w klinice. Depresje. Ukazuje s ię tomik w ierszy „Ein 

paar Schritte zuruck" („ Parę kroków do tyłu "). 

Duży sukces prapremiery „J osef und Mari a" 

w Volkstheater w Wiedniu. Do 1993 roku odbyło 

się w sumie 75 przedstawień , m .in. w przekładz ie 

polskim. 

Odczyty w USA, byłym Związku Radz ieckim 

i w Izraelu. 

N agroda Gerharta Hauptmanna Teatru Freie Volks

buhne w Berlinie. 

Debata parlamentarna, polemiki na łamach prasy 

oraz publiczne dyskusje w związku z zapowiedzianą 

dla mnie to nie jest sztuka z klu

czem, tylko kawał literatury na 

temat stosunków panujących 

w społeczeństwie austriackim 

w 1981 roku • oburzenie jakie 

wywołała moja sztuka, jeszcze 

zanim została wystawiona, jest 

problemem tych, którzy się utoż

samiają z jej postaciami • to nie 

jest sztuka o ludziach dobrych czy 

złych • jest to próba przedsta

wienia ludzkich zachowań jako 

czegoś zależnego od warunków 

i możliwości życiowych • to, co dla 

ludzi z campellino jest katastrofą. 

co sprawia, że stają się agresywni 

i niebezpieczni, dla cavaliere może 

być podniecającą rozrywką 



prapremie rą sztuki „Die Burger" („Obywatele") 

w Volkstheater w Wiedniu. 

W związku z alarmem wywolanym przez wielu 

wysoko postawionych Wiedeńczyków, którzy 

poczuli się zagrożeni, zarzucając autorowi sztuki 

„Die Burger" ingerow anie w ich życi e osobiste. 

Pow staje pierw szy scenariusz fil mu „Jugend " 

( „ Mlodość") , zekranizowany w roku 1984 pod 

tytułem „Atemnot" („Pot rzeba oddechu "). 

Reżyseria: Kathe Kratz. 

Prapremiera „Rozznjogd" w Vancouver (Kanada). 

Tego samego roku sztuka wystawiana jest w Kairze. 

„Josef und Maria" - przedstawienie w O dense 

(Dania), Buenos A ires, Budapeszcie, We necj i 

i Rzymie 

Początek pracy nad serialem te lewizyjnym „D ie 

Arbeitersaga". 

Tur·rin i w ycofu je się z zyc1a publicznego 

i osiada w Retz w Dolnej Austrii . 

Teatr Nero w Domu Artystów w Wiedniu po raz 

piervvszy wystaw ia sztukę „Faust Ili''. Reżyseri a : 

Vintila Jvanceanu. 

Przedstawienia „RozznJogd" w Tel Avivie, Jeruzalem 

i Nowym Jorku ; „Der to llste Tag" („Najwspanialszy 

dzień") w m ieście Nova Gonca w dawnej Jugosla

w11. 

Prapremiera sztuki „Die Minderleister" („Mało 

wydajni ") w Akademii Teatralnej w W iedn iu . 

Reżyseria : Alfred Kirchner 

czkę i wysłać ekspresem w do

wolne miejsce na najdalszych 

kresach w mongo/ii, opłata pocz

towa wyniosłaby 412 szylingów 

lub 38 dm • gdyby kilka z tych 

krytyk użyć zamiast papieru 

toaletowego. rura zapchałaby się 

po trzech dniach i ośmiu godzi

nach · w takim wypadku naprawa 

kosztowałaby 250 szylingów lub 

34 dm i 25 fennigów • oczywiście, 

można te krytyki również prze

czytać. 



odstępuję też w innym miejscu od 

oryginału • od dawna przesz

kadza mi, że publiczność na

śmiewa się ze starzejących się 

kobiet. które pragną miłości • nie 

mogłem darować widzom tego 

śmiechu, maskującego własny, 

ściskający gardło, strach przed 

starością • chc iałem pokazać, że 

starzejące s i ę kob iety, przy

znające s ię do tego. że pragną 

m i łośc i , nie są żałosne, tylko 

odważne 

ludzie prawie się już ze sobą nie 

kontaktują • znam niewiele osób, 

które dogadują s ię ze swoimi par

tnerami • nikt nie jest zdolny do 

zjednoczenia, wobec czego pow-

q Q 

Premiera „Rozznjogd". Machatschkala/Dagestan nad 

Morzem Kaspijskim. 

Prapremiera sztuki ,Jod und Teufel" („Śmierć i dia

beł") w wiedeńskim Burgtheater w reżyserii: Petera 

Palitzscha. Dalsze przedstawienia: w Berlinie, Ham

burgu , Linzu, Klagenfurcie i Frankfurcie nad Menem. 

Przedstawien ie „RozznJogd" w Brazylii i Mach

tschkal i nad Morzem Kaspijskim . 

Premiera sztuki „Minderleister" w Breście; przed

stawienie gośc i n ne na biennale w Paryzu odnosi 
sukces, a Turri ni zostaje wyróżniony nagrodą dra

maturgów 

„( ... ) ostra sztuka, widzowie, przez dwie i pół godziny wysta
wieni na odbieranie ciosów, wyszli z teatru pokaleczeni. De
likatne natury powinny trzymać się od niej z daleka." 

Le Telegramme 

„Wielka sztuka! To jest teatr o niesamowitej sile, mieszanina 
czułości i grozy, przemocy i miłośc i. Teatr, w którym poezja aż 
kipi, a widzowie wychod zą roztrzęsieni „. takich owacj i jeszcze 
nie było „ ." 

Quest-france 

„Die f1inderleister to prawdziwy spektakl. Wszędzie i nie
ustannie coś się dzieje: piwo, żarc i e , seks, przemoc zalewają 
scenę . Widz ma tylko jedną alternatywę: albo w to wchodzi 
i pr zeżywa przedstawienie, albo wychodzi. Na premierze tylko 
jeden człow i e k wstał i wyszedł" . 

Telegramme Express 

Powstają sztuki „Alpengluhen" („Alpejskie zorze") 

i „Grillparzer im Pornoshop" 

Prapremiera „Alpejskich zórz" . Reżyseria : Claus 
Peymann, współpraca Burgtheater, Wiedeń z Thalia 

Theater, Hamburg. 

Następne przedstawienie „Alpejskich zórz" przygo

towane przez Schillertheater, Berlin, Schauspielhaus 

Dusseldoń oraz Stadtisches Theate1· Chemnitz. 

Wlaściwie jest nadal tak, jak bylo , kiedy miotem 
piętnaście lat. Życie ;est na;pięknie;sze wtedy. gdy się 
sobie coś wymyśla, fantazju;e, coś odgrywa. czyli tak 
zwana nierzeczywistośc' ... 

„Bitwa pod Wiedniem" - drukowane w „Dialogu" 

w 1996 roku. 

Przeklad 
Karolina Bikont 

staje - jako nieunikniona konsek

wencja takiego stanu rzeczy - ide

ologia zjednoczenia • jeden nie po

trafi zbliżyć się do drugiego, ale 

istnieje paląca potrzeba zjedno

czenia europy • żądam natych

miastowego zniesienia ruchu turys

tycznego • turystyka już dawno 

zjednoczyła europę i to w najgorszy 

sposób, jaki tylko można sobie 

wyobrazić • z europy przenikniętej 

historią powstała bowiem europa. 

w której panują stereotypowe wy

obrażenia • stare wiedeńskie ka

wiarnie odnawia się tak, jak turyści 

wyobrażają sobie stare wiedeń

skie kawiarnie ·jest to logiczne, że 

w takiej kawiarni siedzi wypchany 

peter altenberg 

fragment wywiadu. I 99 I 



Ważniejsze prace reżyserskie : 

Stan isław Ignacy Witkiewicz: „Kurka wodna" 
- Teatr Narodowy, Oslo 

Bogusław Schaeffer: „Raj eskimosów" 

- Teatr Miejski, Oslo 

Stan isław Ignacy Witkiewicz: „Sonata Bel

zebuba" - Teatr Miejski, Odense 

Christian Giudiccelli: ,Wieczna młodość" 

- Teatr Narodowy, O slo 

Werner Fassbinder: „Gorzkie łzy Petry von 

Kant" - Teatr Telewizji (Polska) 

Eurypides: „Elektra" - Teatr Telewizji (Polska) 

Jean-Claude Brisvil le: „Salon" - Teatr Tele-

wizji (Polska) 

Tankred Dorst: „Fernando Krapp napisał do mnie 
ten list" - Teatr Powszechny, Warszawa 

Realizacja spektaklu o Wikingach z okazji 60. uro

dzin króla Norwegii Haralda dla królów 1 królowych 

z calej Europy (Norwegia) 

Przedstawienie międzynarodowe „ICE" (Islandia, 

Dania, Norwegia, Wyspy Owcze, Grenlandia) 

Nagrody: 

Za „Kurkę wodną" Stanisława Ignacego Witkiewicza 

- nagroda krytyków w Oslo 

- nagroda na Festiwalu Teatralnym w Tokio 

Ważn iejsze prace scenograficzne: 

Molier: „Szkota żon" - Teatr Miejski, Bielsko-Biała 

Will iam Shakespeare: „Troilus i Kressyda" - Teatr 

Wybrzeże, Gdańsk 

Friedrich Schiller: ,Walenstein" - Teatr Wybrzeże , 

Gdańsk 

Friedrich Schiller: „Don Carlos" - Teatr Narodowy, 
Mannheim 

Tadeusz Różewicz: „ Pułapka" - Teatr 

Miejski, Rebersburg 

Tadeusz Różewicz: „ Białe małżeń

stwo" - Teatr Miejski , Turk 

Antoni Słonimsk i : „Rodzina" - Teatr 

Telewizji (Polska) 

Per Olov Enquist: „Tupilac" - Teatr 
Telewizji (Polska) 

Henrik Ibsen: „Kobieta z morza" 
- Teatr Telewizji (Polska) 

Thomas Bernhard: „ Rodzeństwo", 

„Plac bohaterów " - Teatr Telewizji 
(Polska) 

Arthur Schnitzler: ,,Zielone Kakadu" 
- Teatr Telewizji (Polska) 

fot Małgorzata 
Bramorska-Fogiel 



Loża Patronów Teatru Nowego 

Magdalena i Józef Bejnarowiczowie 

Krystyna i Edmund Bruchowie 

Marek Bykowski 

Hali i Ferdynand Balfoortowie 

Bogumiła i Roman Czechoscy 

Izabella Cywińska 

Iwona i Lukasz Domańscy 

Krystyna Drewnowska 

Katarzyna i Piotr Dylewiczowie 

Nina i Antoni Giersigowie 

Krystyna i Włodzimierz Golowie 

Barbara i Ryszard Idzikowscy 

Krystyna i Krzysztof Jakubowscy 

Anna i Waldemar Jankowiakowie-Geisler 

Małgorzata i Dariusz Jedlińscy 

Anna i Andrzej Kareń scy-Tschurl 

Lidia i Stefan Klepaccy 

Izabella i Eugeniusz Klimaszewscy 

Beata i Tomasz Kotowscy 

Malgorzata i Grzegorz Korytowscy 

Danuta i Marian Królowie 

Ewa i Wojciech Krukowie 

Grażyna i Marian Kryłowiczowie 

Grażyna i Janusz Kulczykowie 

Aleksandra i Jerzy Lorychowie 

Marzena i Dariusz Maciejewscy 

Irena i Henryk Maciejscy 

Renata i Zenon Małkowscy 

E lżbieta i Leszek Markiewiczowie 

Ewa i Stanisław Maryańscy 

Renata i Tadeusz Mataczyńscy 

Stanislaw Mąderek 

Małgorzata Mercik 

Piotr Mrugalski 

Krystyna i Jerzy Nadwórni 

Liliana i Marcel Okupniakowie 

Ewa i Krzysztof Olejniczakowie 

Ewa i Piotr Pachurowie 

Ewa Pałka 

Maria i Tadeusz Piskorscy 

Hanna i Marek Polowie 

Danuta i Henryk Przybylscy 

Czesława i Andrzej Rogowscy 

Grażyna Skrzydlewska 

Barbara i Mariusz Slowińscy 

Danuta Sokołowska 

Roman Stasierowski 

Zina i Marcin Stelmachowie 

Wanda i Romuald Szpe rl i ńscy 

Alina i Michał Walczykowie 

Maria i Włodzimierz Walkowiakowie 

Alicja i Lesław Wiatrowscy 

Arleta i Włodzimierz Wiatrowscy 

Anna i And rzej Wituscy 

Elżbieta i Maciej Zieli ńscy 

Gizela i Paweł Zegota- Rzegocińscy 

Irena i Andrzej Żołądkowscy 

Wspiera finansowo, organizacyjnie i duchowo działalność teatru 

Dyrektor d.s. inwestycyjnych 

Kierownik techniczny 

Pracownia charakteryzatorska 

Pracownia krawiecka damska 

Pracownia krawiecka męska 

Pracownia tapicersko-dekoracyjna 

Pracownia ślusarska 

Pracownia stolarska 

Pr·acownia modelatorska 

Elektrycy 

Akustycy 

Brygadzista sceny 

Rekwizytor 

Garderoba damska 

Garderoba męska 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

i Reklamy 

Redakcja programu 

Projekt graficzny, zdjęcia 

DTP programu 

ZBIGNIEW THEUS Zezb ,. '"W 

Marek Matuszak Działu n " · rr1entacji 
2G lASP Czesława Doroszkiewicz, Alina Magnus 

Janina Majchrzak, Bożena Gawrońska 

Jarosław Trzeciak, Tomasz Sierchuła , Elżbieta Kubicka 

Jerzy Skrzypczak 

Jan Michalski 

Roman Wrzesiński , Jan Mróz 

Leszek Zieliński 

Jerzy Jeziorski, Krzysztof Wasielewski, Leszek Kargo!, Paweł Kowalski 

Sławomir Kowalczyk, Sławomir Wawrzyniak, Paweł Walczak 

Brunon Urbaniak 

Leszek Kellner 

Anna Kellner 

Jadwiga Jakubowicz 

Krystyna Kaziród 

Milan Kwiatkowski 

Blanka Tomaszewska 

STUDIO PROmOCJI 

W programie wykorzystano następujące źródła: 

- Karin Kathrein, Die we/t 1st mir abhanden gekommen, z programu Schauspielhaus - Dusseldońer. 

premiera 14 stycznia 1994, s. 8-1 5. 
- Fragmenty kalendarium życia i twórczości Petera Turriniego z programu Burgtheater Wien, Thalia Theater 

Hamburg; 17 luty 1993 , 18 marzec 1993 . 
- Georges Bataille, fragment Maska, przekład Jerzy Plewniak, z książki Maski, wybór, opracowanie i redakqa 

Maria Janion i Stanisław Rosiek, Wydawnictwo Morskie Gdańsk , 1986. t. li , s. 151. 
- Gaston Bachelard, fragment Fenomenologia maski, przekład Jerzy Plewniak, z książki Maski, op. cit. , t. 11 , s. 15. 
- Stefan Chwin, fragment Gombrowicz i maska, z książki Maski, op. cit. , t. li, s. 319 . 






