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Werner Schwab 
( 1958-1994) 

Jak kometa przemknął przez niemal puste niebo niemieckojęzycznego 
teatru początku lat 90-tych. Jeszcze w grudniu 1989 roku odesłano mu z wie
deńskiego Burgtheater manuskrypt ?rezydentek jako niewart wystawienia. 
Już jednak dwa lata później „Theater Heute" uznał Zagladę ludu za najlepszy 
debiut 1991 roku, a w pięć lat później dramaty Schwaba grano z tym samym 
powodzeniem w całej Europie. Dziś weszły one na trwałe do repertuaru 
europejskie.go teatru, a właściwy Schwabowi język, dobrze mieszczący się 
w tradycji Odona von Horvatha i Grupy Wiedeńskiej , określa się niby jeden 
z niemieckich dialektów mianem Schwabdeutsch. 
Werner Schwab urodził się w austriackim Grazu. Religijna matka, sprząta

jąca w zamożnych domach, wychowywała go samotnie, na syna przerzucając 
znaczną część odpowiedzialności za grzech swego uwiedzenia i porzucenia. 
W Grazu Schwab skończył też Szkołę Rzemiosła Artystycznego Uedyną, 
gdzie pozwalano uczniom nosić długie włosy, jak potem utrzymywał) i w 1978 
roku rozpoczął studia w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, w klasie 
rzeźby profesora Gironcoli, choć bardziej zajmowały go instalacje i aranża
cje przestrzenne. Wtedy też powstały dwie pierwsze sztuki Schwaba: brack 
komma ein (rupiecie przecinek jeden) i schlagen da zwei (uderzyć tu dwa) . 
Już po roku zdecydował się jednak osiąść na wsi i na początku stycznia 1981 
roku wprowadził się z żoną, Ingeborg Orthofer, do na poły zrujnowanego 
domu w pobliżu Kohlberg, we wschodniej Styrii. Tu, pomiędzy uprawą pola 
a hodowlą, powstały małe prozy oraz cztery dramaty, które znalazły się 
w wydanym w 1991 roku zbiorze Fakaliendramen (Dramaty feka!iczne). 
Schwab porzucił rodzinę i przeniósł się do Wiednia, cal swój czas poświę
cając gorączkowemu pisaniu. Po roku ukazał się kolejny zbiór jego pięciu dra
matów, zwany Konigskomodien (Komedie królewskie). 
Schwab zawsze lubił mitologizować swoje życie, stąd czasem trudno we 

wspomnieniach o nim oddzielić prawdę od zmyślen i a . Ostatni akt tego swoi
stego teatru życia stanowił „Projekt chwab" - stylizowan na pop-star wi
zerunek, jaki na użytek mediów i publiczności stworzył Schwab w okresie 
swojej błyskawicznej kariery. Miej ki cowboy, arogancki, cyniczny i nie prze
bierający w środkach do elu, w myśl lakonicznej dewizy: „managment 
+ legenda+ tekst= zwycięstwo + przyjemno ' ć'' . W noworoczn 1 poranek 1994 
roku znaleziono go martwego z 4,1 promila alkoholu we krwi. Zmarł w wie
ku 35 lat, pozostawiając 15 dramatów, w tym 7 w formie manuskryptu, wy
danych jako Dramen III (Dramaty li!). 





Nasz mechaniczny taniec śmierci 
Werner Schwab nie ukrywa źródła inspiracji, jakim stał się dla niego wyda

ny u samego początku naszego stulecia dramat A11hura Schnitzlera Korowód 
(1903). Czy raczej - źródła irytacji, gdyż w dramacie, opatrzonym barokowo 
rozdętym tytułem CZARUJĄCY KOROWÓD według korowodu CZARU
JĄCEGO PANA ARTHURA SCHNITZLERA, jedynie po to podaje niemal 
bibliograficzne wskazówki, by - idąc trop w trop pierwowzoru - przedsta
wioną w nim wizję świata jednocześnie zdecydowanie zakwestionować. 
Nawet dzisiaj nie trudno uwierzyć, że Korowód Schnitzlera mógł w chwili 

powstania wywołać głośny na całe Niemcy i Austrię skandal. Najpierw 
nobliwy Fischer Verlag odmówił wydania dramatu drukiem, potem cały 
nakład został skonfiskowany przez cenzurę i krążyły tylko nieautoryzowane 
odbitki, a gdy wreszcie w 1920 roku doszło do premiery w Berlinie, dyrekcja 
teatru i zespół stanęła przed sądem za propagowanie pornografii. I chociaż 
w Berlinie zapadł wyrok uniewinniający, premiery w innych miastach wy
woływały nie mniejsze awantury i demonstracje zagorzałych obrońców 
moralności. W 1922 roku Schnitzler zdecydował się zatem wydać całkowity 
zakaz wystawiania Korowodu . Lecz kiedy pół wieku po jego śmierci, w 1981 
roku syn cofnął ten zakaz, doszło do gorącej debaty na argumenty i niemal 
na pięści w austriackim parlamencie. Jak bowiem komentował jeden z dzien
nikarzy: „Nie ma bodaj tak tolerancyjnego wobec swobody obyczajowej 
miasta jak Wiedeń - pod jednym wszakże warunkiem: że nie mówi się o niej 
ani słowa." 1 Tymczasem Korowód nie mówi przecież o niczym innym niż 
o seksie, i to nie oszczędzając żadnej ze społecznych klas i warstw. A wszyst
ko po to, by udowodnić uniwersalną moc seksualnego pożądania, czemu 
doskonale służy oryginalna, wzorowana na średniowiecznych dance macabre 
struktura akcji, gdzie wiodące ku temu samemu celowi spotkanie mężczyzny 
i kobiety powtarza się na wszystkich szczeblach społecznej drabiny: od nizin 
prostytutki do wyżyn wiedeńskiej arystokracji. 

Korowód Schnitzlera składa się z dziesięciu epizodów. W każdym biorą 
udział dwie osoby . Jedna wchodzi już ponownie na scenę, by potem zniknąć 
z niej na zawsze, drnga pojawia się po raz pierwszy i dlatego przechodzi do 
następnego epizodu. Sytuacja powtarza się do momentu, aż znana z począt
kowej sceny ulicznica domknie akcję w zgrabne kolo w finale. Koło, jakie 
zakreśla akcja, daje swoisty przekrój przez współczesne Schnitzlerowi spo-



łeczeństwo: od prostej ulicznicy, co bezczelnie zaczepia żołnierzy na nadrzecz
nym bulwarze, przez pannę służącą i wykorzystującego jej wdzięki w chwi
li nudy młodego panicza, przyzwoite na pozór mieszczańskie małżeństwo aż 
do garderoby aktorki i wizytującego ją w jednoznacznych zamiarach pod
starzałego grafa w mundurze dragonów. Odpowiednio do społecznego sta
tusu postacie Schnitzlera noszą nie tylko odmienne stroje i mówią innym 
językiem, ale inaczej też myślą i posługują się odmiennymi strategiami, by 
dotrzeć do upragnionego celu. I nie tyle zręcznie prz pleciona struktura dra
matu spaja dziesi ęć epizodycznych scen Korowodu w jedną całość, co właś
nie ten cel, ku któremu wszyscy dążą: seks. 
To seks jest stawką w każdym epizodzie Korowodu. Nie romantyczna mi

łość i nie nawet nie dekadencki erot zm, ale właśnie szybkie seksualne 
zbliżenie , możliwie bez dalszych konsekwencji . Chyba. że chodzi o sek 
traktowany jako towar w handlu wymiennym . Zrównują się zatem stopnie 
społecznej hierarch ii , opadają ma ki stroju i wychowania. Na scenie zostają 
nadzy Judzie, podobni do siebie jak dwie krople wody w chwili, kied kieru
je nimi czysta biologia, przemożna siła naturalnego instynktu. Obnażając 
fałsze i wmówienia współcz snego mu społeczeństwa, Schnitzler gloryfikuje 
zatem w Korowodzie pełną au tonomię i spontani zność seksualnego pożąda
nia jako wspólnego wszystkim jęz ka. Dopatruje s ię w mm bowiem ostat
niego już bastionu prawdziwej ludzkiej natury , nie zdeprawowanej przez 
cywilizacyjne wpływy i odgórn ie wprowadzone kulturowe bariery. Schnitz
ler nie tylko podważa pow zechnie przyjęte wyobraż ma o społecznych ro
lach. Burzy także obowiązujące wówczas wzory „męskości" i „kobiecości", 
bez pardonu prlekraczając granice dopuszczalnych dla obu plci językowych 
i gestycznych reakcji, by odsłonić - jak Freud w głęb i ludzkiej psyche docie
kliwie - ukryty za zasłoną dobrych obyczajów, towarz skich konwencji 
i konwenansów wsz chobecny puls seksualnego pożądania . Bo u Schnitzlera 
kobiety i mężczyźn i to równi sobie partnerzy w powszechnej grze pozorów 
i podwójnej moral ności . 

Korowód miał być przede wszystkim demaskatorskim portretem wiedeńs
kiego społeczeństwa fin-de-siecle 'u. W liście do Olgi Waissnix Schnitzler 
pisał wprost, że chodziło mu o stworzenie .,szeregu epizodów, które ( .. . ) 
wydobyte na światło dzienne po kilkuset latach jak nic innego potrafią 
naświetlić jeden z aspektów naszej kultury ." 2 Tę samą intencję przypisać 
należy zapewne Wernerowi Schwabowi. I jego dramat, nawiasem mówiąc, 
znalazł się na wokandzie sądowej, choć nie ze względu na naruszenie norm 



obyczajowych. To spadkobiercy Althura Schnitzłera wysunęli oskarżenie o pla
giat , doprowadzając między innymi do tego , że przygotowana w 1995 roku 
prapremiera CZARUJĄCEGO KOROWODU w Zurychu musiała mieć 
charakter prywatnej imprezy. Na szczęście pozew wkrótce oddalono, więc 
bez przeszkód możemy przejrzeć się w tym lustrze, jakie naszym czasom pod
suwa Werner Schwab. 
W CZARUJĄCYM KOROWODZIE Schwab przejął schemat akcji, postacie 

i dialogi oryginału niemal z całym dobrodziejstwem inwentarza, choć oczy
wiście wszystkie wydarzenia przeniósł w czasy nam współczesne. Dlatego 
musiał też zweryfikować skład postaci jako wiarygodnej społecznej repre
zentacji . Żołnierza w pierwszym epizodzie zastąpił Urzędnikiem, Pannę 
Służącą - Fryzjerką, Słodką Dziewczynkę - poszukującą pracy Sekretarką, 
a obracającego się w teatralnym półświatku Grafa - Posłem do austriackiego 
parlamentu (dowcipnie, być może, nawiązując do nie tak dawnej, wspomnia
nej już parlamentarnej debaty na temat „pornograficzności" Korowodu). 
Zanikły też niemal pod jego piórem uderzające w oryginale różnice między 
społecznymi warstwami i towarzyskimi kręgami. Wszyscy w CZARUJĄ
CYM KOROWODZIE posługują się podobnym, typowym dla Schwaba 
językiem, choć niewątpliwie idiotyzm Sekretarki dochodzi inaczej do głosu 
niż nadęte pozy Poety . Nieco inaczej wyraża się Aktorka, kiedy przy ogniu 
rojeń Poety o wielkości chce ogrzać własne ego, niż kiedy sprzedaje Posłowi 
złudę młodości za poparcie u odpowiedniego ministra. Wypożyczone od 
Schnitzlera koło, kreślone przez sceniczną akcję, rozciąga się w CZARU
JĄCYM KOROWODZIE bardziej horyzontalnie. Ściga zatem nie tyle 
społeczne różnice, co zapewnia - jak podpowiadają didaskalia - „tendencyjną 

przestrzeń", w której da się zaprezentować wcale „pokaźną menażerię". Jak 
Schnitzlerowi, tak również Schwabowi idzie bowiem o możliwie największą 
różnorodność miejsc akcji i postaci. I podobnie jak tamten zmierza do 
postawienia zbiorowej diagnozy. Diagnozy, jaka zdecydowanie sytuuje się 
na antypodach niegdysiejszego przesłania Korowodu o kluczowej dla re
welacji prawdy o ludzkiej naturze roli seksualnego pożądania. 
Jeśli nie zobaczymy nagości w CZARUJĄCYM KOROWODZIE to wcale 

nie ze względu na respekt autora dla reguł obowiązującej nadal pruderyjnej 
przyzwoitości oficjalnych scen. Po cóż mieliby zdejmować ubrania boha
terowie Schwaba, skoro mężczyźni mają odkręcane organy płciowe, a kobie
ty - wymienialne mutry? ... Stosunek seksualny nie musi zatem pociągać za 
sobą cielesnej bliskości i może się odbyć nawet przez drzwi damskiej toale-



ty. Wystarczy wyjąc ze spodni plastikowy penis . podać kobiecie, by włożyła 
go pod spódn icę i poczekać aż odda z powrotem. Nie zawadzi trochę kon
wulsyjnych ruchow i odpowiednich odgłosów. ale zawsze oddzielnie, ledwie 
obok siebie . Lecz nie na modłę feministek (i czytanego przez nie Schnitz
lera) chc iał Schwab tym drastycznym rozw i ązaniem udowodnić . że „męs 
kość'. i „żer1skość" to przede wsz stkim społeczne konstrukty. Nie celebro
wał też seksu jako ostatn iego możliwego aktu międzyl udzkiej komun ikacji. 
Dowcipny chwyt odkręcanych organów płciowych demonstruje jak na dłon i 

pełny automatyzm samego aktu kopulacj i, typowy dla współczesnej kultu ry 
anonimowy i uprzedmiotawiający charakter relacji ł<1czących Judzi nawet w 
tym momencie , który zdawał się dotąd samą esencją natury, pożądanym 
bądź, wyk l ętym os tatnim residuum naszego a111 mal izmu. Bo Schwab do 
niczego innego nie zmierza: w CZARUJĄCYM KOROWODZIE chce przede 
wszystkim zdemaskować same podstawy obowiązującej wc i ąż jeszcze moder
nistycznej ideologii „autentycznego pragnienia" jako j dynej gwaran ji 
ludzkiej to żsamości . St ąd na l e ży p o dejrzewać, że przedmi ote m jego 
demaskatorskich zabiegów jest ty leż dramat Schnitzlera, co jego sfilmowana 
w 1950 roku przez Maxa Ophi.i lsa wersja La Ronde, podlana mocno senty
mentalno-romantycznym sosem. 

i ezależnie od tego, gdzie aktualnie rozgrywa się akcja CZARUJĄCEGO 
KOROWODU i kto znajduje się na scenie, seks okazuje si ę wł aściwie do
datkiem do zawieranych transakcj i, a nie - pierwszorzędnym towar m. Ż 
chodzi przede wszystkim o p ieniądze . nie dzi wi bodaj w przypadku ulicznej 
Kurw czy nawet Fryzjerki, która za seksualne U 'ług i chce zaoszc zędzić 
połowę czynszu i koszty eksploatacji wynajmowanego mieszkania. le prze
c ież i Urzędn ik za ułudę małżeńskiej oferty wyłudza od Fryzjerki nie tyle 
seks , co - bezpłatną fry zurę . A nawet Mężowi bardziej bodaj idzi o zatrud
nienie Sekretarki n i ż o pozamałże ń sk i e przyjemnoś ci, kiedy inwestuje 
pieni<1dze firmy w wino i pochłan iane przez nią ciastko. ikomu zre sztą 
cielesne obcowanie z j akąkolwiek przyjemnością się już nie kojarzy. To 
raczej mniej lub bardziej przykry obowiązek wobec prawa, konwenansu czy 
własnego ciała; to niedogodność, którą należy w miarę szybko usunąć i z jak 
największym zyskiem. Seks stanowi więc w dramacie Schwaba rodzaj 
opakowania, które powinno zwiększyć atrakcyjność oferty w ramach handlu 
wymiennego, w jaki zmieniły się stosunki międzyludzkie. Przyciąga wzrok 
i mami, lecz okazuje się już jedynie elementem życiowej gry, równie podat
nym na sfałszowanie jak wszystko inne. 



U początku naszego wieku Schnitzler wywołał skandal, drastycznie od
dzielając miłość od seksualnego pożądania i odsyłając tę pierwszą w sferę 
przyjętych konwencji i romantycznych mrzonek. Schwab idzie o krok dalej -
jego dramat pokazuje świat pozbawiony zmysłowego wymiaru, świat egoi
stycznych automatów. Nacisk na mechaniczny wymiar seksualnego zbli
żenia i automatyzm tego doświadczenia dosłownie zmienia bohaterów 
CZARUJĄCEGO KOROWODU w komiczne marionetki, a ich dialogi i in
terakcje w serię farsowych qui pro quo, które bezlitośnie demaskują stereo
typy autentycznego pragnienia, gnębionego przez społeczne i kulturowe 
zakazy. Postaciami Schwaba steruje przecież nie tyle nieodparte pożądanie, 
co narzucający się z przemożną siłą kulturalny symbol, który wciąż jeszcze 
nie utracił swojej „nabywczej", „wymiennej" wartości. Stąd wszystkie ich 
działania mają rozpoznawalny charakter podejmowania oczekiwanej przez 
innych „roli", charakter nieporadnego życiowego teatru, który na krótką 
metę zapewnia iluzję dosłownego i metaforycznego współ-życia. Na tym 
właśnie polega ten zwodniczy CZAR korowodu, jaki przed blisko wiekiem 
rozpoczął CZARUJĄCY Arthur Schnitzler; zwodniczy CZAR modernisty
cznej wiary w prawdę ludzkiego ciała i jego naturalnych pożądań. I właśnie 
ten CZAR próbuje Werner Schwab od środka zdemaskować, zastępując 
zmysłowy rytm wiedeńskiego walca mechanicznym chrzęstem tańczących 
w koło ludzkich automatów. 

Małgorzata Sugiera 
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Anatomia języka 
,.Mój perwersyjny pomysł na ratowanie teatru: zamienić język w czyste ludz

kie mięso ... i naturalnie samo przez się odwrotnie." ' Postaci Schwaba nie mó
wią, lecz „są przez język mówione", gdyż język i ludzkie mięso zespoWy się ze so
bą nierozerwalnie, są jednym i tym samym. ,,Język jest ciałem mówiącej w da
nym momencie osoby. Język wlecze postaci za sobą: jak puszki które przywią
zano psu do ogona." : Nie ma osób, nie ma charakterów, indywiduów, psycho
logii - są tylko „semantyczne bryły", „ludzki materiał". „Nikt tu niczego nie ucie
leśnia. Moje postaci to rury otwarte z przodu i z tylu. Przez te rury przepuszczam 
ze świstem sztukę." ' Język nie służy komunikacji, mówienie traktowane jest 
jako jedna z fizjologicznych funkcji ludzkiego organizmu, słowa są „wydalane", 
potrafią śmierdzieć, stanowią jedną z „cielesnych wydzielin". 
Schwab, który studiował rzeźbę w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

kiedy tworzył swoje kompozycje przestrzenne, zwane „rozkładającymi się obiek
tami", używał kości zwierząt, wnętrzności i rozplatanego mięsa, przybranego 
wycinkami i nagłówkami gazetowymi. Przy pisaniu sztuk posługiwał się ,,ludz
kim materiałem" i „materiałem językowym", stosował technikę kolażu, używa
jąc odpadów znalezionych na śmietniku cywilizacji. 

„Temat jest mi zupełnie obojętny, czy będzie to nowe opracowanie przygód 
Kaczora Donalda czy ksenofobia. Dla mnie wszystko jest materiałem języko
wym, który utracił swoje znaczenie społeczne i leży teraz jak śmieci na szro
cie." ~ Religia, filozofia, media, prawodawstwo, administracja, reklama tłoczą 
bezustannie językowe formy dla przekazu nowych treści. Formy te, zużyte 
i wyświechtane, trafiają na „językowy szrot". Puste łupiny słów , zwrotów, zdań, 
zn iekształconych przysłów i ludowych mądrości na każdą okazję. łupiny poz
bawione jądra sensu: materiał językowy „z odzysku" to budulec sztuk Schwaba. 
,Jego język jest wysoce ekspresjonistycznym dialektem artystycznym, przy 

pomocy którego wykoślawia on swoje postaci, przydając im jaskrawości i okrut
nego komizmu. Ic h banalne obsesje wysypują się czymś na kształt retorycznych 
pęcherzy, a ich defekty duchowe wybrzuszają się werbalnymi guzami." ' Mimo 
pewnych charakterystyczności język postaci nie ma cech autentyzmu. W ję
zykowych erupcjach Poety z KOROWODU znać, co prawda, rozpaczliwe wy
siłki „uduchowienia rzeczy wzniosłością", w sformalizowanym języku Urzęd
nika pojawiają się pozory racjonalności i rzeczowości („Moje wewnętrzne oko 
ma panią na długoterminowym. widoku"), w eufemizmach Emy z ?rezydentek 
zaś przebija jej religijna hipokryzja („Ja po prostu nie mogę pogodzić swojej 
wiary z jakimś seksem albo z kupą"), jednak językowi temu, jako sztucznemu 



tworowi, brak społecznego przyporządkowania. Z największą konsekwencją 
ujawnia się to w Antyklimaksie, gdzie alkoholowy bełkot pedofilskich degenera
tów z kamienicy czynszowej pełen jest sformułowań zupełnie nie przystających 
do sposobu wyrażania się tzw . marginesu społecznego . 

Co oznacza „SCHW ABdeutsch" w praktyce? Jakimi środkami udało się 

Schwabowi osiągnąć tę „monstrualną sztuczność", której wypracowaniu poś
więcił długie lata, zanim usiadł do Prezydentek, swojej pierwszej sztuki. Ta 
„całkowicie antyrealistyczna, antypsychologiczna, skatologiczna, obsceniczna, 
kwiecista magma słowna" 6 rządzi się - wbrew pozorom - w miarę precyzyjnymi 
regułami. ,,Językowy szrot" nie jest stosowany dowolnie , lecz podlega świa
domej selekcji artysty i stylistycznemu przetworzeniu. Reguły gramatyczne tra
cą moc, twórczy potencjał języka rozsadza ramy systemu. 

Najpowszechniejszym uchybieniem wobec składni (obok błędnego zastosowa
nia rodzajników) jest nadużywanie strony biernej („będziesz musiała być ode
szła"), rzadko stosowanej w języku potocznym, a charakterystycznej dla stylu 
urzędowego. Zabieg ten podkreśla bezosobowość „materiału ludzkiego". Pos
taci, które najczęściej mówią o sobie w trzeciej osobie (używając czasem własne
go imienia, bądź też określenia „moja osoba" , „mój człowiek we mnie") w bier
niku tracą dodatkowo znamiona swojej podmiotowości („A dużo pan zarabia na 
tym swoim stanowisku, które pana zatrudnia?"). Równocześnie z uprzedmio
towieniem osób dochodzi do personifikacji przedmiotów i pojęć abstrakcyj
nych, które od konwencjonalnego podmiotu przejmują działanie („piwo tęskni 
za tobą w lodówce", „nawet pyłek nie da się księdzu znaleźć"). Do „idiomu 
Schwaba" należą też oczywiście słynne neologizmy („moja pełnoludzkość", „wy
muskułować", „najprywatystycznie jszy") i neologiczne złożenia („za witalna 
wizyta", „stosunkowa pocztówka", „uprzejma zamiana języka"), a także nad
używanie czasowników modalnych („On przecież wcale nie musi umieć 
chcieć"), rozmaite błędy leksykalne i frazeologiczne (,,Bóg był brzemienny w smut
ki, kiedy stworzył nas na to piekło"), błędne nagromadzenie przedrostków („po
wyzapominać", „ponad większy"), tautologizmy i pleonazmy („wieczność, która 
kiedyś stanie się ustawiczna"). 

Efekt komiczny wywołuje nadużywanie mtynowych zwrotów , podobnie jak 
automatyzmy językowe , które przychodzą z pomocą cierpiącym na „zapalenie 
pęcherza mowy" (,,I właśnie tacy ludzie zostają potem często odkryci przez Je
zusa albo Dziewicę Maryję łaski pełną, Pan z tobą"). Innym szeroko stoso
wanym przez Schwaba efektem komicznym jest groteskowe zestawianie ze sobą 
rozmaitych stylistyk, np. stylistyki sloganów reklamowych z językiem liturgii, 
religijnego patosu z papierkowością języka urzędowego, podniosłych oficjalnych 
zwrotów z banalnością spraw, o których traktują („kiedy zachodzi zatkanie"). Nie-

poradne, kwieciste metafory prowadzą często do niezamierzonego przez postaci 
sztuk profanowania świętości (nagminne w ?rezydentkach: „A tam to przecież leci 
Dziewica Maryja, która znowuż musi się komuś objawić„. nie większa niż pluskwa"). 

Dzikie zabawy językowe ze zwrotami idiomatycznymi, z ich dosłownością i wie
loznacznością, paradoksalne zniekształcenia , przestawienia („na jaką ochotę masz 
imię?"), zaskakujące ciągi skojarzeniowe - to znak markowy Schwaba. Zako
rzenione w świadomości językowej przysłowia i sentencje zostają przez niego 
zakwestionowane, ich oczywista logika podważona, bądź wykorzystana do gło
szenia nonsensów („jest pani prostą kobietą, bo jest pani uczciwa"). 

Osobny rozdział stanowią zagadki semantyczne: zbitki słowne lub niezrozu
miałe, meandryczne, nielogiczne i bełkotliwe „twory" (a raczej potwory) zdaniowe. 
Często są to zagadki nierozwiązywalne - przed którymi kapitulują badacze litera
tury i językoznawcy. N a leżą one do „prywatnego języka" mówiących, bądź 
wynikają z czystej zabawy językiem, z chęci wywiedzenia czytelnika w pole i roz
czarowania jego konwencjonalnych oczekiwail. Jako takie stanowią nieodłączną 
cechę stylu Schwaba, należą do jego programu. 

Na podstawie dotychczasowych realizacji scenicznych stwierdzić można , że 
język Schwaba w ustach aktorów ulega dodatkowej radykalizacji (w porówna
niu z zapisem) , o ile wypowiadany jest z naturalnością, jak czytanka z elemen
tarza, bez eksponowania i celebrowania jego sztuczności (bo język to ciało, a cia
ło to język). „Monstmalność w dramatach Schwaba osiąga tylko wtedy swoją 
silę wybuchową, jeśli pojawia s ię jako normalność". 1 

Tłumaczenie Schwaba to przygoda dzika, to wędrówka przez dżunglę języka 
pełną pułapek i szczerzących zęby potworów, których nie opisano jeszcze w żad
nym atlasie świata. Dekompozycja systemu językowego w jego wykonaniu -
to wściekłe, wyuzdane, beziitosne wywracanie języka na nice - nie zawsze da 
się powtórzyć dokładnie w tym samym miejscu i za pomocą tych samych środ
ków w języku polskim. Tłumaczowi pozostaje przejąć reguły łamania reguł jako 
system, jako metodę odnoszącą się do całości dzieła i stosować ją w miarę 
możliwości,jakie stwarza język polski dla osiągnięcia podobnych efektów. 

Monika Muskała 

I. W. Schwab. Dm Craucnrnl/ste einfach 1rnnde1w1/I . „Thea1er Heu1e" 199 1. nr 12 
2. \V . Schwab w didaskaliach do swc~o ura 111a1u idein Hundcmund 
3. W. Schwab w wywi adzie z H. Sch~ciderem . „Salzburgcr Nachrichlen·· 5. Ol. 1991 
4. W. Schwab w wywiadzie z L. Lohsem . . ,Der S1andard" 2. /24. 11 . 199 1 
5. A. Rossmann. „Frankfuner All gemeine Ze i1ung" ~ . 01 1994 
6. P. Krun1 orad , /11 11rreien und ln11erlichkeir. „Frnnk f uner Rund,chau" 27. O I. 1992 
7. E. Brand! . lnnerer Toralkrieg. „Spec1acu iur1(. Suhrkarnp 1992 

Pierwodruk: Werner Schwab. Prezydent ki, Czarująn· k11rc)ll'1id, An ryk limak;, K s i ęgarni a Akademicka Kraków. 1999 
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P
ierwszym dyrektorem teatm przy ul. Ce
gielnianej (obecnie Jaracza) mianowa
no Aleksandra Zelwerowicza. Za jego 

dyrekcji ( 1909-1911) Łódź, jako pierwsze mias
to Królestwa. oglądala dzieła \Vyspiariskicgo: 
Klątwę i Wesele. W złotej serii dramatu naro
dowego znalazły się ponadto Mickiewiczow
skie Dziady, Fanwzy. Sen srebrny Salomei i Sa

Władysława Krasnowie<.:kiego. Za swojq sie
dzibę obrał budynek przy ul. Cegielnianej. 
Łódzką działalność rozpoczął 22 marca 1945 
roku inscenizacj<J Wesela Wyspiariskiego. 
Teatr Wojska Polskiego skupiał znakomitych 
aktorów, reżyserów i scenografów. m .in.: 
Aleksandra Zelwerowicza. Jana Kreczmara. 
.Juliusza Osterwę , Henryka Szletyńskicgo. Ed-

munda Wierciriskie-muel Zborowski 
Slowackie!!o omz by· 
dian Krasińskiego. Teatr go. Józefa Węgrzy

na, Jacka Woszcze
rowicza. Jadwigę 
Chojnacką. Jana 
Świderskiego. Cze
sława Wołłejkę. 

Przez kilka powo
jennych sezonów 
fascynował swoimi 
spektaklami nie tyl
ko Łód.l, lecz i cały 
krnj. S\\Oiste i nie 
powtarzalne pięrno 

W okresie mię

dzywojennym Tea
trem kierowali m.in. 
Bolesław Gorczyri
sk i, Karol Adwen
towicz. Karol Bo
rowski. Stanisława 

Wysocka, Kazimierz 
Wroczyński. 

Koloryt i rozmach 
zapewniły łódzkiej 

scen ie przede 

im. Stefana Jaracza 
jest najstarszym łódzkim teatrem, 
spadkobiercą studziesięcioletniej 
tradycji polskiej sceny w Łodzi. 

Zanim zyskał obecną nazwę, 
znany był jako Teatr Polski, 

Teatr Miejski i powtórnie Polski. 

wszystkim insceni zacje Schillerowskie, będące 
najsmielszą i najkonsekwentniej Z<J manifes
tacją teatru politycznego (Szwejk Haśka. 

Cjankali Wolffa. Krzyczcie Chiny Tretiakowa. 
Nie-Boska komedia Krasińskiego, Kordian 
Słowackiego). 

W zespole aktorskim pojawiły się takie sła

wy, jak: Biegańs ki. Adwentowicz, Jaracz, Kras
nowiecki, Wy~ocka, Zelwerowicz, Znicz. Mie
lewski. wśród scenografów - Andrzej Pronasz
ko, Władysław Daszewski, Konstanry Mackie
wicz. 

W czasie okupacji hitlerowskiej Teatr Miej
ski zamieniony został na niemiecki Theater 
zum Litzmannstadt. W 1944 roku , w atmo
sferze niepokoju i szybkiego wywożenia urzi;
dów niemieckich, teatr został zamknięty. 

W styczniu 1945 roku przybył do Łodzi zes
pół Teatru Wojska Polskiego kierowany przez 

na artystycznych 
dokonaniach teatru wycisnęła indywidualność 
Leona Schillera. który kierował łódzką sceną 
w latach 1946-1949. Dorobek jego łódzkiej dzia
łalności był imponujący. 

W ci~igu trzech sezonów przygotował dzie
sięć inscenizacji. Do najwybitniejszych należy 
zaliczyć: Krakowiaków i górali Bogusław

skiego, Celestynę de Rojasa Burzę Szekspira. 
Igraszki z diablem Ordy, Kram z piosenkami. 

Powojenne spektakle Schillera były kontynua
cją zarówno nurtu politycznego jak i umiło

wanej przez niego fonny teatru ludowego. Sca
lały wielkie tradycje rodzime z aktualnymi 
treściami , które niós ł bieżi1cy <.:zas. 

W 1949 roku część zespołu Teatru Wojska 
Polskiego wraz z Schillerem przeniosła si9 
do Warszawy, dyrekcję łódzkiej sceny obj;1ł 

Iwo Gall , a Teatr zyskał patrona w osobie 
Stefana Jaracza. 



Następca Galla, Feliks Żukowski, akcentował 
przywiązanie do schillerowskich tradycji i wo
lę ich podtrzymywania. W pamięci pozostała 
inscenizacja Zbójców Fryderyka Schillera, do
konana po raz pierwszy po wojnie przez Czes
ława Staszewskiego. 

Po odejściu Żukowskiego dyrektorami byli ko
lejno: Emil Chaberski ( 1956-1957). Aleksan
der Bardini i Konrad Laszewski (1957-1958) 
oraz Karol Borowski ( 1958-1960). 

W czasie drugiej dyrekcji Feliksa Żukow
skiego ( 1961-1971 ) w repertuarze dominowały 
sztuki reprezentujące nurt polityczny: Trzecia 
Patetyczna Pogodina, Strach i nędza "Trzeciej 
R:eszy" Brechta. Caligula Camusa, i równo
leg le do tej linii - cykl "klasyków współczes
ności" zainaugurowany Ondyną Giraudoux 
i Sześcioma postaciami scenicznymi w poszu
kiwaniu aurora Pirandella. Od listopada 1965 
roku drugą sceną Teatru im. S. Jaracza stal się 

Teatr 7.15. Prezentowano tutaj komedie, farsy, 
widowiska muzyczne i sztuki kryminalne. 
Następcę Żukowskiego - Jana Maciejow

skiego ( 1971-1978) interesował przede wszyst
kim dialog z widzem o współczesności, a także 
uniwersalne problemy ludzkiej egzystencji 
w ujęc i u klasyków. Do ciekawszych spektakli 
należały m.in.: Hamlet, Henryk IV Szekspira, 
Oskarżyc iel publiczny Hochwaldera, Nie
Boska komedia Krasińskiego, Warsza wianka 
Wyspiańskiego. Bolszewicy Szatrowa, Dni 
Turbinów Bułhakowa , adaptacja Popiol11 i dia
llll'llfll Andrzejewskiego. Od połowy lat szcść

dzicsi4tych z Teatrem współpracował Jerzy 
Grzegorzewski - reżyse r Kaukaskiego kre
dmvego kola Brechta. Wesela Wyspia1\skiego, 
Antygony Sofoklesa. Balkonu Geneta, Szew
cÓH' Witkacego. 

W 1971 roku zainaugurowano działalność 

Malej Sceny. Prezentowano na niej spektakle 
kameralne. w których bliski kontakt z widow
nią tworzy! nową jakość kulturową . Grano 

tu m.in.: Te twoje chmW}' Westphala, Alfa 
Betę Whiteheada , Rosenkrantz i Gildenstem 
nie żyją Stopparda, Dom Storeya. 

W okresie dyrekcji Bogdana Hussakow
skicgo ( 1979-1992) Teatr prowokował reper
tuarem, w którym realizm i obyczajowość , ą
siadowaly z metafizyką , bulwar z poetyckq me
taforą. U znanie krytyk.i i publiczności zyskały 
premiery: Trans-Atlantyku Gombrowicza, Pa
miątek Soplicy Rzewuskiego, Obywatela Pe
kosiewicza Slobodzianka (wszystkie w reży

serii Mikołaja Grabowskiego), Pana Jowials
kiego Fredry (reż. Tadeusz Bradecki), Dzia
dów Mickiewicza (reż. Maciej Prus) oraz dy
rektorskie - "Zdziczenia obyczajów pośmiertnych 
Leśmiana, Wielkanocy Strindberga, Adrianny 
Lecouvreur Scribe'a i Legouvego. 

W 1988 roku Teatr utracił Scenę 7 .15 
na rzecz Filharmonii tódzkiej. 

Od 1992 roku dyrektorem a11ystycznym Tea
tru Jaracza jest Waldemar Zawadziński, re
żyser, scenograf, pasjonat teatru. Jego prace 
wyróżnia poetycki nastrój budowany zarówno 
słowem, obrazem , muzyką i światłem. Zreali
zował m.in. Dybuka Anskicgo, Celestvnę de 
Rojasa, Woyzecka Biichnera, Sen nocy letniej 
Shakespeare' a. 

29 pażdziernika 1995 roku rozpoczęła dzia
łalność rrzecia scena Teatru im. Stefana Ja
racza. Pomysłodawcą i inicjatorem budowy by
ła Sabina Nowicka - wieloletni dyrektor teatru. 
Nawiązując do tradycji. Scenę Kameralną 

wdedykowano pamięci Leona Schillera, a na 
Inauguracyjną premierę wybrano Klątwę 

Wyspiańskiego, sztukę. którą rozpocząl swoje] 
łódzką działalność pierwszy dyrektor teatru -
Aleksander Zelwerowicz. 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Werner Schwab 
, 
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Specjalna oferta dla teatromanów 

PROMOCYJNA KARTA 
TEATRALNA 

Teatru im. Stefana Jaracza 
Posiadacz naszej karty jest uprawniony 
do zakupu biletów po cenach ulgowych. 

Promocyjna Karta Teatralna - ważna w sezonie 1999/2000 
- do nabycia w Biurze Obsługi Widzów, 

w kasie teatru oraz u upoważnionych kolporterów. 

Cena karty tylko 25 zł 
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DOKUMENTACYJNYCH 

I XEROX 
Document 

Cenhe 

90-002 Łódź 
ul. Tuwima 22/26 
tel.(42)632 1892 
Fax (42) 633 07 63 

Tw•ystyk0 ZL19•·c nicz1'\C1 i kvujoWC\. 

BilL'iY lotnicze, O.Lit kt11•owe, tJv 1now 

•'yuni20\ve1n ic szk le•1 i ko„fcr~„cji. 

\!\lynuj21n ntdokcH'Ó\"1, .. 

., 

łiłDŹ · 'ł'llAUGU'l"l'A 4 · (O 42) H:ł2 55 47 



/KrEHIVll 

I 
NiERlJdtOMO~ci 

Polfoto 

AUTOEXPO 

-AUTOSTRADA 

~) 
infobit 

REHABILITACJA 

t 
BOATSHOW 

LIBRA 

@J!,g!~ft~~RVIS® 
90-456 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 249/251 
tel. (0-42) 637 13 59, fax (0-42) 639 79 80 

Program imprez targowych 

TARGI BUDOWNICTWA 

KRAJOWE TARGI NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI 

iv1/ĘDlYNARODOWE TARGI FOTOGRAFICZNE 

TARGI MOTORYZACYJNE 

TARGI SPRZĘTU SPORTOWEGO, TURYSTYCZNEGO 
I WYPOClYNKOWEGO 

WYSTAWA DROGOWNICTWA, TRANSPORTU 
I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

TARGI ZASTOSOWAŃ TECHNIK KOMPUTEROWYCH 

TARGI S~RZĘTU REHABILITACYJNEGO ORAZ SPRZĘTU 
DlA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

TARGI ŻEGLARSTWA I SPORTÓW WODNYCH 

TARGI KSIĄŻKI I CZASOPISM 

Or.ganizu:1emy 
imp.nfz)'. ta .gd e 
. wy~ ow'ennicz~ 

. . 
Ofer.4jemy · osz.e 
usługi reklamowe, . „ 
promocyj n~ .:. 
i mc:n:~et·_ w 

Świadcz ' y usJug 
w zokr sie 
organizacji udział 
firm w or~ach 
krajowyc 
i zagranicznych 

Realizujemy 
ko\n eksowa 
zabu ~o"f'e stoisk 
tar oWy'ch w kroju 
i za granicą 

1750 l<olorów NCS 
farby DYRUP przez cały rok 

DYRUP POLSKA 93·231 LÓDŹ UL. DĄBROWSKIEGO 238 TEL. (42) 49 29 39 FAX 142) 49 26 66 





PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 

91-497 Łódź, ul. Zgierska 211 
tel . (0 42) 58-84-17, 
58-84-55 , fax 58-91-45 
Łódź, ul. Rzgowska 232 . 
1el. (0 42) 46-37-94 

OfrnujEMY NAjwyiszEj jAkośći: 

Cl NĄ, Pl\VL ( >GI o V LIM wr-z PCV 
(111 l;I, \ r I A. I i Uli'I WI 11 ~\U j luminium (prrld. r f IJ"'l,J,) 

•:•\VI H-<Yf"'V. IA V KUP rY"10\\/[ 7 Al UMINIU 1 
(f ,, hit I • ll"cl ,) 

·:· 1 'C 1 r L u~ 11" Il 1~ 1 

Materiały wykończeniowe dla budownictwa: 
blacha o ówkowa i trapezowa, siding USA, suroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKONE 

cena producenta, płyty elewacyjne "JAN", "ISOBAU", marmury naturalne, polimeryune i aglomarmur, 
askie okuda budowlane, właskie drzwi harmonijkowe, dachówka bitumiczna, kominki wolnostojqca, 

mly"STANLEY", wonny "RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
montaż okien z PCV i Alumnium, doradztwotechniane, transport na terenie Łodzi -gratis 



ODKRYJ , 
SWIAT 

NAJLEPSZYCH 
ALKOHOLI 

P. P. H U . 11 E 11 
• • 

~ ul. TuwiMA 8 ~ 
u I. , I ~ 5 7 do 5 9 ~, O~ l Łódź 



Mamy 

'featru 

, I p onow~kiego AS, 
90-618 tódz3,7u S7~1 637-54-72; Tel. (0-42) 6 - ' 

Tol./lox 637-54-67. Jak 

Wam 
______ s __ ię_p_odoba? 

CD ,.. „ 



- + =e11:0=0011:er-s ... ~--
J NUMER 1 W POLSCE CENTRALNEJ W DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH JO JEDNOSTEK HANDLOWYCH 

50 LAT DOŚWIADCZENIA W HANDLU 200 UMÓW PRZEOSTAWICIELSKICH NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW 

POLSKICH I ZAGRANICZNYCH JOO WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW J 5 000 KLIEN·TÓW 

KAŻDEGO DNIA 20000 POZYCJI ASORTYMENTOWYCH J4000 MKW. POW.HANDLOWEJ 

OFERUJEMY CHNICZNE, STOLARKA BUDOWLANA, MATERIAŁY 
OGÓLNOBUDOWLANE, KOTŁY I INSTALACJE C.O., PŁYTKI CERAMICZNE I WYKŁADZINY, 

CHEMIA BUDOWLANA, WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK I KUCHNI, INSTALACJE WODNO
·KANALIZACYJNE, ELEKTRONARZĘDZIA, BRAMY GARAŻOWE, OTOCZENIE DOMU 

KORZYŚCI WYSOKA JAKOŚĆ • GWARANCJA • DOBRE CENY • SERWIS • DORADZTWO 

Z' APR' ASZ' AMY Tuwima 97, tel.674-88-99, Solec 24, tel.633-08-11 , Zachodnia 31, tel.654-00-03 
.H .H .H Gorkiego 16, tel.673-35-56, Klonowa 4, tel.651-45-21 , Gdańska 140, tel.636-81-43 
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8080000006 

Posiadacze platynowei 
karty SELGROS . . 
są uprawn1en1 

do kupna biletów 
z 50°/o zniżką. 

Dyrekcja i Zespół Teatru dziękują Firmie 

{i\ii\ METALOPLASTYKA 
\!W PRZYGOTOWALNIA POLIGRAFICZNA 

90-550 Łódź , ul. Żeromskiego 96 
tel. (042) 637 55 15; tel./fax (042) 637 24 35 
fax (042) 637 35 69 

za pomoc w realizacji 

wystawy plakatów Zbigniewa Koszałkowskiego 

„Od Calderona do Shakespeare'a" 



~ 
kwiat· serwis 
art. p/all. JAN/Nii KWAPISZ 
93-IJJS fMt. ul. Fra11ci•:lul Z 

tdJfax (0-42) /U Jl .lS 

K O l'\I I' O Z Y C j E K W I AT O W E 

ARANŻ \CJE WNĘTRZ 

hoc c I 

rcsiauracja 

wysrawa 

s k Ie p 

wesele 

przyję:clc 

bankiet 

ro<..zn i c ;.-ł 

... ympozjunl 

konferencja 

hi ur o 

g a b i lt l" r 

t ca t r 

targi 



Proder&Gamble 

mamy zaszczyt . , 
ws pie rac 
swoimi 

produktami 
najlepszy 

TEATR w Łodzi 

Procier&.Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 



POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

U~EZPIECZEŃ S.A. 

2G ZA:->P 

SKONCENTRUJ SIĘ NA BIZNESIE KŁOPOTY ZOSTAW NAM!!! 

SPECJALNA OFERT A 

dla prowadzących działalność gospodarczą 
komplek owe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych 

a także ubezpieczenia: utraty zysku, kredytu kupieckiego, 
gwarancje zapłaty długu celnego oraz gwarancje kontraktowe 

ponadto oferujemy ubezpieczenia 

• komunikacyjne 
• odpowiedzialności cywilnej 
•wypadkowe 
•zdrowotne 
•majątkowe 

•kosztów leczenia za granicą 

ZAPRASZAMY DO INSPEKTORATÓW W ŁODZI 

Al. Kościuszk i nr 57 tel. 637 23 33 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 636 85 39 
ul. A. Struga nr 26 tel. 637 37 34 
Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 24 32 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

ul. Wólczanska 103 tel. 6317 600 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 

SPONSOREM KULTURY 
POLSKIEJ 




