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Każda przeciw każdej 
(a Bóg przeciwko 
wszystkim) 

Niewiele w sensie 
dostownym dzieje s i ę w 
Prezyden1kach Wernera 
Schwaba. Jak ostatni sygnal 
kontaktu z zewn ę trLnym 

iwiatem milk111c te lewizor i trzy 
kobiety wstają same. ·~tko ich 
pierwsze kwes tie dotyczą 
ogl<]dancj mszy. zgubionego 
guzika. znalezionej czapki. [ 
tylko te pierwsze kwes tie 
przypominajq tradycyjny 

dialog. Już wkrt'llce bida z kobiet podeJmujejedynv interesujący ją temat. Te1ml nieszczę'ć, pkimi ciężko 
doświadcz)10 Ją 7y ie. I temat spodziewdnej rt'kompem.aty za noszonycierpti11ic codzicnny ki-L)'Ż. Nie maią 
nam, teatralnym widzom. nic 111~ccj do zaorcro11'dni<1. 

A jednak dramat Schwaba nie sktada s i ę ze zręonie splecionych monologów. spiętych klamrą tej samej 
sytuacj i. Rozpada i ~ na wicie epizodów w rormic ~rótkich opo111cści,jakic jego bohaterki prczcntuj:1 na 
wyprzódki. wdrośnic pilnuj;1c swojej kolejki. W drugiCJ scenie zac7.)1iają nawet mó11ić o sobie w trzeciej osobie. 
Tak jawny epicki dys tans zab ija wra żenie be z p<>S rcd niości wyznania. spontanicmości emocji, wrażenie 
sccniC'lncgo .. lu i tcrJt. Prezydentki nie płaczą i nic sk;1rżą s1~ na >woje nieszczęście. One Je uroczyście celebruią. 
Celebrują zapc1111e dzień po dniu. 

!'rezydentki Schwaba prLypominają w1ęc niec pokojówki Geneta. zaj~tc odg1ywanicm wlasncj kond)cji 
slużqcych w codziennym ry1 uałe takiego stopnia poniicnia, który neutralizuje. Lnosi (czy pomaga znosić) 
poniż.en ie rzeczywiste. Claire i Solange pilnie db;uą o to. by ich gra miala wszelkie znamiona teatralnego falszu. 
Stąd kiedy Clair«~ podejmuje rolę Pani. Solange musi zagrc1ć Claire. W Pokojówkach.pk 11· innych dramatach 
Geneta. fascynaCJa .. teatrem' pl)111c 1 jego s-11 uc1nuści. sztucmości przeciw >taw1anq i uż11" ancjJako agresy\vna 
broń pw:ciwko rze l\Wistcmu faiatu. Zgola 111aczej u Schw:1ba. naweljcś li woepione 11· ;icbie Greta i Ema 
prmywają hcz powodu bójk~, niby Pokojówki prz)wolane do porządku dzwonkiem budzik;1. Schwab od 
samego początku nie każe nam wierzyć. 7e kuchnia Em} jest rzeczywista. Że gdzieś w Australii Ż)Je zgwalcona 
przez ojczyma córlia Grety. a w sklepie przy ·~1 iednieJ ulicvsloi za ladą Wottila Karl. Sfabular: 1.owanvm opi:,om 
nieszcz9ść wpicrws7ej cenie nic m1lóy zatem 11~c1-z.yć lak arna.jak stymulowanym winem fantaZJOm w 
następnej. PTZ)wol)~l'ane dopusty Boże 11iąLe p1Zc't: icL L kompensLuącymi rojeniJmi ekonomiczny rachunek: 
im 111.;ksze nieszczęście. tym większa 1a nic nagroda. Bo nie ma tnnej rzeCZ)'\>istości w dramacie Schwaba niż 
trzy Prezydentki .1 W)iącznic one celem własnego kuchennego rytualu nienawiśc i i w11uemnej zależności. 

Jak w klasyC? nej tragedii nie ma na scenie nic 111<;cej prócz trzech po~t3ci i wypo111adanych prLez nic slów. 
Trzech 1xistac1 u111~zionych n11ędzv1 pomnieniem a pragnieniem. Lecz tak wspomnienie jak pragnienie 11ie 
je~t celem, lecz -środkiem do celu. Niech nic myli 1atcm ro1marLony117..rok Prezydent ck. scigaj~cv gdzieś daleko 
obrnJ wcsolcj zaha11~· jak niedosiężną Moskwi;. Tc1 nic trzy naiwne iostry z dramatu Czechowa, które powoli 
ucz,1 ~i~ różnicy mi<;:clzymarLcrnami a t11~1rd)lni prnwami rzCCZ)l\1isto~ci. Dość pfZ)iapaćwzrok [m).jak z pclną 
nicna11iścią najpierw kieruje s ię ku Mar1jcc. a dopiero polem sLvbuJc ku suftlo1;i. Do' ć przypatmć się, Jak 
Greta silą pfZ)1rl)'T11Uje Emę na kmśle. by nie umknęła pw:d 1ą cząstki.i prnwd1.jaką chowa dla niej w zanadrzu 
Mal)jka. Prezydentki SchwJba w~ raźnie 11 spominają i mw_;ijcuna przecm kodrugiq Każ.da przeci11 ko każdej. 

I r1CCZJ~1·iście. final drugjejsceny Prezydentek nic sk<ipi krwi.1fup Mal}jki na kuchennym stole zd;ue się 
prostą konsekwencją tego. że w ostatnim slowie udalo się Jej pognębić rywalki i w pclncj glorii wznieść s i~ do 
nieba. Lecz dziwnie bcLnamiętnie i nazb) 1 fachowo Grela i Ema L.ahiJają Mal}jkę. Nie wydaje się ta, by Greta. 
prZ}1Z\1:ilając wcze~nicj na 1.awistne obrLucenie biotem. popclnila bląd Prosper.i. ~1ÓI}' na moment zapomnial 
o Kilibanic. Nic. Scl111;1b Ś\I iadomie pozbawfa kuchenny rytual Prezydentek tej pośredniej choćby skuteczności. 

Jak<] mial jcsl.Clc u Geneta. gdzie w finale jedna z Pokojówek 1vypija ziólka przeznaczone dla Pani. Dlatego 
dopis;il Prezydentkom trzecią scen~. która ;1~r.Vnic (nazbv1 W)-r<J;i11ic0) wna11ias teatru w teatrze bierze wszystkie 
wczd nicp.c wydarzenia. Cóż lepiej niż ta podkrcslona nieskuteczność rytualu dowodzi. ze Bógjesl przeciwko 
wszystkim'' 
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Werner Schwab: 
Jh1.y1rko mi Jedno. st1J pochod1ę. i'vloJa hiogrnlia inreresuje mnie równie mato, co rz~'. ważne i aktualne 
rematy Marlcnc Dietrich powiedziała przccie1: „gówno sichie obchoJ1{ 

Werner Sd1wab w trakcie nkcji 
artystycznej w galerii „Cool Tour" 
w Grazu, 1976 r. 

4.02.1958 Werner Sch11c.tb „ujrzal ś11 ·iatlo dzienne w Grazu" (•)Jako jedyny syn sprzątaczki, Aloisil Schwab; 

ojciec ulotnil s ię wkrótce po ślubie : dzieciństwo w p1w111cach 1 suterenach (ma1ka: .,Szczury biegaly 

mi pod nogami. że tylko wlosy stawaly dęba"). 

1974-1978 Kunstgc11trbeschule w Grazu (Szkola Rzemtosl Artys tycznych) : poznaje Ingeborg Ortho[er, swoją 

przy,z lą żonę 

1978 pierwsza 1111stawa w Galerii „Cool Tour" w Grazu, pierwsze wzmianki w prasie: 1111azd do Wiednia; 

początek studiów na Akademii Sztuk Pięknych w mistrzowskiej kla sie rzeźby profesora Bruno 

Gironcoli : powstają pierwsn sztuki „brack komma ein" i „schlagen da zwei" 

1979 po.1ana11 ia mw;ić ze studiami i wiedeńską sceną artys1yczną , i wyjechać na 1\1eś 

1981 

198h'l9 

1989 

1990 

1991 

wypzd do Kohlberg w poludmowej S1yrii: ślub z Ingeborg Orthofer i narodziny syna Vinzenza: 

w Kohlbcrg prowadzi z zoną mal e, samowys1arczalne gospodarstwo rolne poloi.o nc na zupelnym 

odludziu: pisze prozę i pracuje nad formą i językiem swoich przyszlych sztuk , zarysowuią się 

pie1wszc postaci i dialogi cyklu „dramatów fekalnych"; powstają bajki dla syna Gedyny egzemplarz 

zaginąlJ : (Ingeborg Onhofer o latach w Kohlberg: „Wychowaliśmy się oboje w piwnicach. Nasi 

rodzice byli dozorcami w mieście. ale tak naprawdę chlopskimi dziećmi, jakimi zresztą pozostali na 

zawsze. Wieś była dla nas zawsze marzeniem. Kohlberg · to b1'la bezkompromisowa. ale bardzo 

piękna droga") 

rozstanie z żoną : wyjazd do Grazu; disco Bronx w Grazu pokazuje wczesną SZlukę Sehwaba „Das 

Lebend1ge ist das Leblose und die Musik'' w reży erii autora: Burgtheater odrzuca „Prezydentk.i" 

jako sztukę „nie nadającą się do "~'S tawienia" 

w wiede1iskim Ktinstlerhaus wolna grupa 1eatralna wys1a1>ia „Prezydentki" (reż . Gun1her Panak): 

age111ka 111,dawmctwa Sesslcr Vcrlag. Eva Fei1zinger. proponuje Schwabowt wspólpracę ; 

pmprowadzka do Wiednia i począ1ek profesjonalnej kariery 

prapremiera „Ubergewicht, unwichtig: Unl'orm" (rez. Hans Gratzerl w wiedeńskim Schauspielhaus: 

prapremiera „Zaglady ludu" v. monachijskich Kammerspiele (reż Christian StUckJ) ; powstaje cykl 

1992 

„komedii królewskich": nagroda niemieckich krytyków dla drama1urga mlodego pokolenia 

powrót do Grazu: kolejne prapremiery: nagroda dla najbardziej interesuiąccgo drama lurga: 

MU!heimer Drama1ike1·preis · gló1rna nagroda festiwalu 1ca1ralnego MUlhelmer Thcalcrtage za 

sztukę „Zaglada ludu"; nagroda im. Schillera dla mlodego dramaturga: zamówien ia na nowe 

Slluki od 111elkich tea1rów i bli'.rali; tlumaczenia na or.er język i 

1.01.1994 umiera w Grazu z powcxlu przedawkowania alkoholu: w kieszeni jego spodni kartka zostamimi 

slowamijego ostatniej sztuki ,t\ntyklimaks": ,,Ale mnie się uda. Zobacl)·cic. obiecuję wam." 

maj 1994 huczna premiera „Prczydemek" w Akademietheater, kameralnej scenie Burgthea1er (reż. Iber 

Wittenberg): inscenizacja staje się kultowym przeds1awieniem i podobnie jak sztuki Thomasa 

Bernharda grana jest do dziś przy pelnej widowni. 

(')cytat z .. Zagłady ludu" w tJumaczeniu Jacka St. Burnsa 

Wypowiedzi różne: 

Helmut Schódel: „Schwab prawie nigdy nie 11~dzial 1eatru 
od środka. «Raz Jeden ze szkolą, ale tylko przez dziesięć 

minut». po111edzial: Podczas studiów w Wiedniu mieszka I 

przez jaki ś czas na Porzellangasse, zaraz obok 

Schauspielhaus. Byłoby dla niego zupełnie nie do pomyślenia, 

żeby tam wejść (gdzie już 111edy inscenizowal Hans Gratzcrl. 

Teatr- to były dla Schwaba przechowalnie mieszczańskiCJ 

kultu!)', które omija I w drodze do hal koncertowych, gdzie 

sluchal swoich ulubionych grup". 

Werner Schwab: „Pisalem 7.awsze. Sztukami pięknymi 

zająłem się raczej przypadkowo, ponie1vaż w Grazu chodztlem 

do szkoty o proftlu rzemieślniczym. A trafilem do niej% kolei 

dlaiego, że można tam było nosićdlugie \\1osy. A na Akademię 

Sztuk Pięknych w Wiedniu poszedlem głównie dlatego, żeby 

uciec od Grazu." Wenzc>r Sdnmb 1992 

Werner Schwab na pytanie „Jak to wlaści\;ie JCSI z tą ekstrementologią w pańskich sztukach ''": „To calkiem 

zwyczajny materia I, tak samo jak zlata. Wiąże się to z rzeź.bą; bierze st~ Jakiś materia I i modeluje. wszystko 

jedno, czy jest to gówno, czy zlata. Pat1ząc na 10 w ten sposób, nie ma w gównie żadnej speqalnej dialektyki." 

BiografSchwaba, Helmut Schódel, o matce autora „Prezydentek": „Doglądala swego dziecka, jak i swoich 

chlebodawców, z punktualnością i poczuciem obowiązku. Nawe1 podczas nay,vięk szych sztormów nie 

spuszczała z oka swojej cieniutkiejjakslomka latami, kościola. Pozostala prak1ykującą katol.iczką z tendencj<1 

do pielgrzymek. naznaczoną piętnem chrześcijańskiej moralności 1viny. Ktoś, kto nie mógł być nią, musial być 

wszystkiemu winien. Obwotala.s ię prezydcntką swojego nieszcz~ścia i rozglądała się La poddanymi." 

(Wybór i tłumaczenie cytatów: Monika Muska/a) 




