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Prapremiera polska w czerwcu 1998 

Panie Turrini, podarował Pan monolog „End/ich Schluss" Clausowi Pey
mannowi* na urodziny Można by przypuszczać, że jest to sztuka o nim. 

Turrini: To byłby głupi wniosek i ograniczenie mojej pracy. Nie produku
ję kuluarowych obrazków o znanych ludziach. Staram się opisywać 
ludzkie mechanizmy. Nareszcie koniec jest sztuką o człowieku, który ze
wnętrznie świetnie funkcjonuje, ale zaczyna pękać od środka. To jest 
w jakimś sensie typowe dla nas wszystkich, ponieważ wszyscy przeży
wamy dwa istnienia, jedno zewnętrzne i drugie wewnętrzne. 

Dlaczego zdecydował się Pan na monolog, gdy we wszystkich dotych
czasowych Pańskich dramatach chodziło przecież o związki, relacje? 

Turrini: Ten człowiek w mojej sztuce zakończył wszystko. Nie ma źad
nego już żywego związku, z nikim nie rozmawia, jeszcze tylko z samym 
sobą. Monolog jest więc adekwatną formą dla tej historii. 

Fragment wywiadu 
Elisabeth Hirschmann-Altzinger 
z Peterem Turrinim, 
Bi.ihne nr 6, 1997 

• Claus Peymann - wybitny reżyser austriacki starszego pokolenia 



• • ·-





nieżywi są naprawdę nieżywi i nie warto już rzucać na nich podejrzeń? 
Każda epoka ma jakiś centralny przedmiot, w którym widoczne się sta
ją jej obsesje. Podczas gdy bomba atomowa była przedmiotem kulto
wym lat~zterdziestych, mikser - lat pięćdziesiątych, a łączność - lat 
osiemdziesiątych, to przedmiotem kultu lat dziewięćdziesiątych jest 
trup, jest człowiek, który stał się wolny od podejrzeń. Nieboszczyków ma 
się ciągle za mało. Czy pamiętają państwo zgon pisarza Thomasa Bern
harda? Przez całe życie był nadzwyczajnie podejrzany, a z chwilą śmier
ci stał się nadzwyczaj ulubiony. W Salzburgu będzie mozna wkrótce ku
pować nie tylko kuleczki Mozarta, lecz także kuleczki Bernharda, nieco 
bardziej gorzkie w smaku. 

Czy martwi naprawdę są martwi? Dlaczego Bernhard został tak po
tajemnie pochowany i jako nieboszczyk nie mógł być publicznie podda
ny ocenie? Czy bośniacki trup telewizy1ny jest prawdziwy, czy też jakiś 
reporter CNN upaćkał go keczupem? Widzą państwo, istota podejrze
nia polega na tym, że jest ono nienasycone. 

Zapytują państwo, co należałoby zrobić w obliczu tej niewesołej sy
tuacji, a ja nie wycofam się na pozycje, które zwykł zajmować pisarz, 
biegły w dokonywaniu analizy zjawisk, ale powściągliwy, gdy idzie 
o udzielenle rady. Otóż ja państwu dam radę, ściślej mówiąc - coś pań
stwu zaproponuję: spróbujcie zdobyć się w stosunku do swych bliźnich 
na najbardziej prostacko naiwne zaufanie 1 miejcie stale na myśli, że 
morderców jest mniej niż można by sądzić po konsumpcji programu 
telewizyjnego. Ja czasem, na ogół rzadko, zbieram się na odwagę i wy
konuję to ćwiczenie. gromadząc za każdym razem bardzo piękne do
świadczenia. Straty, jakle ponosiłem, były przeważnie znikome, nato
miast zysk, jaki osiągałem. był niemal zawsze znaczny. Wiem. że 
w czasach słabości człowiek takim ćwiczeniom nie ufa i szuka w inny 
sposób pociechy: w hodowaniu psa 1 w praktykach religijnych. Rozu
miem takie próby ucieczki, bo w czasach niespokojnych ja też podej
muję kontakty z Panem Bogiem, jednakże moje zrozumienie kończy 
się, gdy próby ucieczki przeradzają się w zapędy fundamentalistyczne: 
w tym kraju już przecież więcej ludzi obcuje z jakimś zwięrzęclem niż 
z drugim człowiekiem. 

Na zakończenie tego przemówienia - a dobiegnie ono końca za chwi
lę - spytacie mnie państwo, co to wszystko ma wspólnego z Antonem 
Brucknerem? Otóż me. Albo jednak sporo. Ludzie bowiem szukają 
ucieczki me tylko w psie I w religii, lecz także w sztuce. Festiwale wiel
kanocne i festiwale letnie, i festiwale jesienne wyrastają jak grzyby po 
deszczu. Droga w kierunku sztuki, przede wszystkl sztuki odtwórczej 
i nade wszystko sztuki muzycznej, staje się coraz szerszą drogą uciecz
ki. Proszę mnie źle me zrozumieć. Istnieje bardzo piękna i bardzo poru
szająca muzyka, a muzyka Antona Brucknera jest taka w szczególnej 
mierze. Jakże ponętną jest rzeczą poddać się temu pięknu I odejść od 
złych ludzi. Jakże łatwo jest słuchać I jak trudno jest żywić mmej podej
rzeń. Gdy państwo w najbliższych dniach będziecie z oddaniem przy
słuchiwać się symfoniom Brucknera, pomyślcie przez chwilę. jakim 
udręczonym facetem był ten Anton Bruckner. Przez całe swo1e życie 
cierpiał wskutek podejrzeń, tych, którymi jego krzywdzono, 1 tych, który
mi krzywdzH sam siebie. 

Dziękuję, że chcieli mnie państwo wysłuchać. 

Przełożyła Danuta żm1J·Zielińska 

Pierwodruk zatytułowany Wie verdilchlig /s1 det Mensch? ukaułł się w Die Zet z 16 września 
1994 Taksi polski wg Dialogu 1995 nr 2. 

Peter Turrini 
1944 
urodził się 24 września w SL Margarethen w Lavanttal w Karyntii, ,ako drugie dziecko 
artysty-stolarza Ernesta Turr1n1ego 11ego żony Elsy 

1950 
uczęszcza do szkoły powszechnej w Marla Saal, kontynuuJe naukę w szkole średnleJ 
w Klagenfurt 
„Uciekałem coraz dalej w nlerzeczyw(stooć czytanki, kopiowałem z niej obrazki za pomo
Clf ołówka 1 papieru ~/adamowego I kolorowałem je kredkami•. 

1958 
na życzenie rodziców zap1suJe się do szkoły handlowej, dzięki czemu mógłby późnleJ zna· 
leźć pracę w branży bankowej lub gospodarczej. Pierwsze próby literackie. 

1963 
zdaje maturę w Klagenfurt. Pracuje przy piecu wysokościowym w Linzu, a potem Jako ma· 
gazynler u Huberta Trikota Powołany do wo1ska. 

1965 
pracuje Jako przedstawiciel firmy Olivetti w Wiedniu Małżeństwo. Kurs pisania reklamo
wych tekstów we Frankfurcie nad Menem. 

1967 
praca w amerykańskiej agencji reklamy w Wiedniu. Podróż do Undos w Grecji. 

1968 
zostaje barmanem 1 dyrektorem hotelu w B1b1ome (Wiochy), pracuje też jako pomocnik 
w fabryce pumeksu w Neuw1ed (Niemcy). 

1971 
premiera Rozzn1agd (Polowania na szczury} Turrlnlego I 5printorgsmik Wilhelma Pe
vny'ego w Volkstheater w reżysenl Bernt.a F1scherauera wywołuje gwałtowne protesty . 
..Mieisce śmieci jest w śmieciach, a w związku z tym na śmietnisku. W teJ kwestn autor po
stępuJ9 nawet logicznie choć me 1est konsekwentny, Inaczej Już dawno udałby się na 
śm1etmsko 1 popełnił samobójstwo w dobrym stylu· (list czytelnika z Klelne Zeitung). 
Oprócz przedstawień w Wiedniu Klagenfurt 1 St Poelten, Jeszcze w tym samym roku Raz· 
znjagd grana 1est na scenach niemieckich: Wuppertal, Pforzheim, Monachium, Ulm. 

1972 
pisze na zamówienie teatrów w Darmstadt i Norymberdze. Ukazuje się powieść Przeży. 
e1a w 1amie ustnej Tournee po Polsce, odczyty. PótnleJ odczyty w Austrii. Prapremiera 
sztukl Sauschlachten (ŚwmlObiCJe) w Monachium w reż Ałtsa Michaela Helgla wywołuje 
podobny skandal 1ak1 towarzyszył Rozznjagd. 
.Oburzeni widzowie opuszczaią teatr trzaskając drzwiami, zakończenie sztuki g1n1e 
w gwizdach 1 szyderczych komentarzach GwtZdy I nieprzychylne okrzyki nie robią żad· 
nego wrażenia na autorze, który uśmiechając się z zadowoleniem, zachęca przychylną 
mu część widowni do energicznych braw sukces skandaliczny" •.. (Hans Kńeger). 
Prapremiera sztuki Tumrnego Der toflste Tag (przeróbka La folie journee Beaumarchais) 
w Darmstadt w rezyseril Gerda Hernza 

1973 
rozpoczyna pisać scenanusz dla IV do filmu Die Alpensaga Jeszcze przed emisją prze
tacza się przez Austrię fala protestów t wezwań do JeJ wstrzymania. 
Prapremiera sztuki Klndsmord (0Zlectob6jstwo) w Stadttheater w Klagenfurt w reż Hel· 
muta PoliXa 
Wrzesień - prapremiera sztuki Dis W1rtJn (Gospodyni) w Norymberdze . 
• Do pana Ulfa B1rbauera, 
Po przeczytaniu pańskiej reoenz,1 z Goldoniego. postaw onego przez geniusza Tumnlego 
na głowie, chcrehbyśmy się Jednak na ten temat wypowiedzieć z jakiego powodu wtaśc1· 
wre mlodzJ krytycy nte ustają w pochlebstwach dla takich Jak Tumnt, Wolfgang Bauer, 
Kotz? My widzowie teatralni, nie tyczymy sobie ' nie mamy zamiaru przysłuchiwać się tej 
odrażaiące1, świńskiej grafomanll ld1otycznych nOW'lcjuszy I nie chcemy oglądać rch obrzy· 
dllwych, naJczęśc1e1 njesmacznych sztuk1" Cl.Jst 1111C 1mOwy c1o w-~ SB/zburgskJCh) 

Turr1n1 występuie z aus1r1ack1ego Pen·Clubu. 

1974 
rozpoczyna pracę z reżyserem Bernerem 1 pisarzem Wilhelmem Pevny m nad scenanu· 
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Przedsprzedaż prowadzą również kasy ZASP: Aleje Jerozolimskie 25, tel. 621 94 54 lub 621 93 83 

Rezerwacja telefoniczna - tel .: 656 69 41, 656 69 87 

Biuro Obsługi Widzów - tel.: 620 21 02 

Automatyczna informacja o repertuarze czynna całą dobę - tel. : 656 69 87 

Centrum Sztuki STUDIO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, 

Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa 


