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premiera 5 lutego 2000 

Werner Schwab u rodził się 4 lu

tego 1958 w Grazu (Austria ) . Re

li g ijn a m atka, sp rzątająca w za

możnych d omach, wychowywa

ła go sa motn ie, na syna p rzerzu

c a ją c znaczną częś ć o dpowie

dzialności za swó j g rzech uw ie

dze n i a i porzucenia. W Graz u 

Schwab skończył też Szkołę Rze

miosła Artystyczn e go (j e dy n ą, 

gdzie pozwalano uczniom nosić 

długie włosy, jak potem utrzymy

wał) i w 1978 rozpoczął studia 

w wiedeński ej Aka d e mi i Sztuk 

Pięknyc h , w klas ie rzeźby prof. 

Brunona Giron coli, choć bardziej 

zajmowały go instalacje i aranża

cje p rzestrze nne . Wtedy też po

wstały dwie pi erwsze szt u ki 

Sch waba: brack komma ein (ru

piecie przecinek jeden) i schlagen 

da zwei (uderzyć tu dwa). już po 

roku zdecydował s ię jednak osiąść 

na wsi i na początku styczn ia 1981 

roku wprowadził się z żon ą, Inge

borg Orthofer, do na poły zrujn o

w ane go domu w pobliżu Kohl

be rg, we Wschodniej Sty ri i. 

W tym roku urodz i ł mu się syn. 

Tutaj, pomiędzy u prawą pola 

a hodowl ą, powstały małe prozy 

oraz czte ry dramaty, które znala

zły się w wydanym w 1991 roku 

zbi orze Fakaliendramen (Drama

ty fekaliczne). Schwab porzucił ro

dzinę i przeniósł się do Wied nia , 

cały swó j czas pośw ięcając go

rączkowemu pisan iu. Po roku uka

zał się kolejny zbiór jego pięci u 

dram ató w, zwa ny Kónig

skomódien (Komedie królewskie). 

jego d eb iut sceniczny to 

sztu ka Das Lebendige ist das Le

blose und die Musik (Żywe to nie

żywe i muzyka) wystawiona we 

własnej reżyserii 24 kwietnia 1989 

w dyskotece Bronx w Grazu. Pre

zydentki trafiły na scenę po raz 

pierwszy na eks pe ry m entalnej 

scenie wiedeńs k i e go Kunstler

haus 13 lutego 1990 . W pi ęć 



mi e si ęcy od śmie rci autora zosta

ły wystawion e w p res tiżowym 

Burg theater, któ ry w 1988 roku 

odrzucił ten dramat, jako n ie na

dający s i ę na scenę. 

Wystawien ie sztu ki Zagłada 

ludu albo moja wątroba jest bez 

sensu w m onachijskiej Kamme r

spiele (25 listopada 1991 r.) roz

poczęło międzynarodową karierę 

Schwaba. Od niej również rozpo

czyna się polska recepcja tej dra

maturgii (d ruk w 11 Dia logu" nr 6/ 
1994, przeł . J. St. Buras, głośna in

scenizacja Anny Augustynowicz 

w Szczecinie) . 

Początkowo odrzucany, 

Schwab w krótkim czasie odn i ósł 

oszałamiający sukces w Austrii i za 

granicą. Liczne premiery, prestiżo

we nagrody ... 

Ostatni akt tego swoistego 

tea t ru życia stanowił 11 Projekt 

Schwab" - stylizowany na pop

sta r wizerunek, jaki na użytek 

mediów i publiczności stworzył 

Schwab w okresie swojej błyska 

wicznej kariery. Miejski cowboy, 

aroga ncki, cyniczny i nie przebie

rający w środkach do celu, w myśl 

lakonicznej dewizy: „managment 

+ legenda + tekst = zwycięstwo + 
przyjemność". 

Ra nkiem 1 stycznia 1994 roku 

znaleziono go martwego z 4, 1 pro

mila alkoholu we krwi. Pozostaw i ł 

15 dramatów, w tym 7 w formie 

ma nuskryptu, wydanych jako Dra

men Ilf (Dramaty Ili), a także pro

zę i prace plastyczne. Oraz legen

dę artysty, który umarł na wrażli 

wość. 

Prezydentki wprowadził na 

polskie sceny Tomasz Dutkiewicz, 

inscenizując tę sztukę w Teatrze im. 

Jaracza w Olsztynie (prem. 14grud

nia 1997). Po nim dramat ten insce

nizowa li także Grzegorz Wiśniew

ski (Teatr Stu, Kraków) i Krystian 

Lupa (Teatr Polski, Wrocław) . 

Na kilka dni przed bielską 

premierą Prezydentek tłu maczka, 

Monika Moskała, za „odznaczają

ce się szczególnym stopniem trud

nośc i" przekłady dramatów 

Schwaba została nagrodzona 

przez departament kultury Urzędu 

Kanclerza Austrii. Przekłady te uka

zały się w książce Prezydentki. Ko

ro wód. Antyklimaks wydanej 

w ubiegłym roku nakładem Księ

garni Akademi ckiej w Krakowie 

z artykułem Małgorzaty Sugiery 

o dramaturgii Schwaba i Moniki 

Muskały o „anatomii języka" auto

ra Prezydentek. 

Krzywe zwierciadło? 

Inter faeces et urinam nascimur, rodzimy się między odby

tem i moczowodem-zauważył ze zgrozą św. Augustyn. To tabu 

naszej kultu ry. Czyn ności fizjologiczne, wydzieliny ci ała ludz

kiego, ekskrementy są terenem zakaza nym d la ofi cjalnych wy

powiedzi i przyczesanego j ęzy ka. 

Fizjolog ia jest podstawą rozróżnien ia między prostakiem 

a człowiek iem dobrze wychowanym. To ona jest elementem fu n

damental nego d la naszej cywi lizacji rozgraniczenia między 

naturą i kulturą. A jed nocześnie na ruszanie „ fi zjo logicznego 

tabu" stanowi od w ieków jeden ze środków wyrazu sztuki, s kład

nik kultury artystycznej, że by przypomnieć tylko Gargantuę 

i Pantagruela Franciszka Rabela is'go (ok. 1494-1553) czy Wiel

ki Testament Franciszka Villona (1431- ok. 1463), gdzie: 

Już zgoda. Małgoś pleszcze mnie po głowie. 

P ... d nie siarczyście, wzdęta jak ropucha. 

Śmiejąc się swoim picusiem nazowie. 



Życzliwie nóżką przygarnie do brzucha; 

Schlani oboje śpimy jak barany; 

Zasię gdy rankiem burknie iey w żywocie, 

Wyłazi na mnie na jutrzne pacierze, 

Aż ięknę pod nią, na poły złamany, 

Y tak się bawim pławiąc się w swym pocie, 

W borde/u, kędy mamy zacne leże 

(p rzeł. T. Żele ń s ki-Boy) 

Obsceniczność, fizjol ogizmy to dla artystów sposób bycia 

w opozycji do kultu ry oficjalnej, wyraz protestu p rzeciwko za

kłamaniu -w wymiarze szerszym niż tylko sprawy obyczajowe. 

Były- jak w przytoczo nych wyżej p rzykładach - wyrazem opty

mistycznej w iary w człow ieka kom pletnego, pog<?d zonego ze 

swoją cielesności ą . Bywały formą rozrywki. Bywały jednak tak

że krzykiem rozpaczy, jak tragicznie wulgarna, „ateologiczna" 

Historia oka Geo rgesa Batai lle'a (1897- 1962) . 

U Wernera Schwaba obsceniczny fizjologi zm nie jest po

chwałą bio log icznego wymiaru człowieczeństwa, nie jest afir

macją życia jak u Villona; nie odsła ni a t ragicznej otchła ni śm ierc i 

jak u Bataille' a. To s kład nik specyficznego języka, nazywanego 
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" 
Schwab-deutsch" (przez analogię z „Hochdeutsch" - najle pszą 

odmianą niemczyzny); kolażu ling wistycznego, na który o prócz 

wulgaryzmów s kład ają s ię e leme nty języka urzędowego, p ra

sy, rekl amy, ludowych mądrości, a nie kiedy religi i i filozofii; n ie 

tylko na poziomie słownictwa, ale ta kże poprze kręcanej, ma

nie rycznej składn i i fra zeolog ii. To ta k, jak by w polszczyźnie 

połączyć Białoszews kiego z Witkacym i domieszać fe kal iów. 

„Jego język jest wysoce ekspresjon istycznym dialekte m 

artystycznym, przy pomocy którego wykoślawia on swoje po

staci, przydając im j askrawośc i i okrutnego komizmu. Ich ba

na lne obsesj e wysypują si ę czymś na kształt retorycznych pę

cherzy, a ich defekty duchowe wybrzu szają się werba lnym gu

zam i" - pisał rece nzent Frankfurter Allgemaine Zeitung. „D la 

mnie wszystko jest materiałem językowym, który utra cił swoje 

znaczen ie społeczne i leży teraz jak śmieci na szrocie " - mówił 

sam autor. Schwab, któ ry stud iował rzeźbę w wiedeń s ki ej Aka

demii Sztuk Pięknych, de kla rował, że przy pisa niu sztuk posłu 

giwał s i ę „ludzkim materiałem", „materiałem językowym": 

" 
Nikt tu n iczego nie ucieleśnia. Moje postaci to ru ry otwarte z 

przodu i z tyłu. Przez te rury przepuszczam ze świstem sztukę" . 



Błędem byłoby jed na k sąd z i ć, że Schwa ba zajmuje wyłącz

nie za bawa na j ęzykowym śm i etn i ku , że jego sztuki to smaro

w a nie brudnym pa lcem po ścianach toalety. Być może w tych 

d ra matach - jak utrzy muje - nie ma chara kterów, indywidu

ów, osób. Jednak każdy element tego kolażu nosi w sobie reszt

ki o rygina lnego znaczenia i nieuchronnie modyfikuje sens sąsia

dujących składników. I- na zasadzie metafory - odnos i się, chce

my czy n ie, do naszego świata, do nas sa mych. 

Erna, Greta, Ma ryjka - d wie ubogie emerytki i jed na nawie

dzona czyścicielka ustępów. Ko biety proste . Nie jest to jednak 

prostota czysta, nies każona zg ubnym wpływem cywi li zacji, 

o jakiej marzył przed laty Ja n Ja ku b Rousseau . Przeciwnie - ich 

prostota to o krutne prostactwo, wytwór- konsekwen·cja? - współ

czesnej cywilizacji. Kolażowość języka wyraźnie to odbija. 

Lustro. W zwierciadle Prezydentek przeglądają się Pokojów

ki Geneta. To jeden z wielu refleksów tradycji literackiej w tym 

dramacie. Jego zasadą jest lustro. Na które nie można patrzeć. 

W pierwszym akcie Erna staje przed lustrem, aby obejrzeć 

się w znalezionej na śmietniku brudnej futrzanej czapie. Po czym 

opowiada o swoim cztedziestoletnim synalku Herrmannie (Herr 
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- Mannie??): „On przecież nie może znieść swojego własnego 

człow ieka w sobie. Kiedy pod wodociągiem spłukuje twarz, to 

mu szę mu wpierw zasłon i ć lustro, bo t akie lustro to kurestwo I 

ja k powiada; a lbo kiedy na ul icy w szybach wystawowych Her-

rmann widzi Herrmanna, to natychmiast musi rzygać, jeśli nie 

jest urżni ęty". Lustrzanym odbiciem Herrmanna, który „umyś l 

nie nie ma nigdy stosu nku, bo taki stosunek mógłby wdrożyć 

prawdziwą ciążę" , jest córka Grety Hannelora, która „kazała 

sobie jak kura wyciąć jajniki i tą tam, bo ja wie m, no wszystko 

co pot rzebne na wnuki". 

W d rugi m akcie lustrzanym odbiciem marzeń Grety i Erny 

o porządnym św iecie porząd nych ludzi jest marzenie Maryjki 

o nagrodzeniu przez ks iędza proboszcza skutecznego przepy

cha nia ustępów. Lustrem jest inny człowiek, który nie słucha 

mojej opowie ści, tak jak ja nie słucham jego. 

Lust re m jest ta kże telew izor, w którym można oglądać „po 

p rostu życie takim, ja kie ono mogłoby być, gdyby ludzie byli 

wo bec siebie up rzejm i". W te lewizorze mieszka papież, a być 

może i „Pambóg" - a w jego e kran ie przegląda si ę prymitywna 

ni by-religijność Prezydentek. 

., 



Zawiniona - jako kara za zabicie marzeń Erny i Grety -

śmierć Maryjki jest lustrzanym odbiciem innej Niezawinionej 

Ofiary. 

Lustro ujawnia. Widać w nim rzeczy takie, jakimi są - cho-

ciaż lewoczytelnie. Dlatego kiedy w trzecim akcie Prezydentki 

patrzą z widowni na siebie w lustrze sceny, oburzają się tak 

samo, jak widzowie, którzy wcześniej nie mogli wytrzymać tego, 

co na scenie. 

W lustrze Prezydentek odbija się współczesna Austria, spo

łeczeństwo w przytłaczającej większości katolickie, społeczeń

stwo, które nie potrafi rozliczyć się z faszystowską przeszłością, 

zakłamane, starzejące się, typowe społeczeństwo europejs kie. 

Może w tym zwierciadle zobaczyć swoje oblicze współcze-

sna Po lska. W tym kraju również „każdy człowiek ( ... ) ma swo

jego tru p a w piwnicy" .. . 

Czy u m iem spoj rzeć w to lustro bez trwogi? 

janusz Legoń 

Wszystkie cytaty, jeśli nie zaznaczono inaczej, w przekładzie Moniki Muskały 
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Rechot pierwotniaków 
Fragmenty rozmowy Moniki Muskały z Helmutem 

Schódelem, autorem biografii Schwaba See/e brennt 
(Dusza płonie) 

(. . .) Czy znał go Pan osobiście? 

Stałem się jednych z jego od

krywców. Zupełnie przez przypadek. 

Na imprezie sylwestrowej w wiedeń

skim Schauspielhausie podeszła do 

mnie przyjaciółka, aktorka, i powie

działa: „Robimy sztukę faceta, który 

nazywa się Schwab. Obergewicht, 

unwichtig: unform (Nadwaga, nie

ważne: bezkształt) - przeczytaj to. 

Facet siedzi w foyer, ale uważaj, on jest 

niebezpieczny i pijany ". Dlaczego 

mam się narażać, pomyślałem wtedy, 

nie mam poj ęcia, kto to jest. W ogóle 

do niego nie pods zedłem, zabrałem 

sztukę do Mona chium, gdzie wtedy 

mieszkałem, przeczytałem ją i stwier

dziłem: to jest dramaturgia lat dzie

więćdziesiątych. Nap i szę to, choćby 

mnie miano uznać za wariata . I zamie

ściłem to w artykule o Wiedniu dla 

„Die Zeit", nad którym akurat wtedy 

pracowałem. Wkrótce potem była 

premiera Wątroby w Kammerspiele 

w Monachium. Wtedy pomyślałem 

o zrobieniu portretu. Od Kammer

spiele i tych artykułów wszystko się 

zaczęło. 

jak wyglądały kontakty ze Schwabem? 

Spotkaliśmy się po raz pierwszy 

w Cafe Eiles (to raczej zupełne przeci

wień stwo Całe Berger: znana kawiar

nia a rtystyczna, nawet sam Brandau

er zasmrodzi tu czasem powietrze cy

garem - przyp. MM). Odniosłem wte

dy wrażenie, że jest to facet, który po

chodzi z zupełnych nizin, i tęskni za 

quasi-arystokratycznym obcowan iem. 

A wi ę c by li śmy na pan, spotykali śmy 

się, gdy było to ko nieczne, a ja pisa

łem . Ale było dla mnie jasne, że 

Schwa b nie mów i mi całej prawdy, że 

odstawia przede mną show. Wierzy

łem, że kiedyś dorośnie, a lbo znudzi 

mu się ta rola . Ale umarł. A mnie za

proponowano napisanie książki o nim. 

Dlaczego Schwab chciał zafałszować 
swój wizerunek? Zanim ukazała się 

pańska książka, rozpowszechniono 

sporo kłamstw na jego temat, których 

autorem był zresztą często on sam. 

Nagle okazało się, że „poete maudit" 
miał żonę i dziecko, że utrzymywał 

kontakt z matką, że przez dziesięć lat 
prowadził regularne gospodarstwo 

rolne ... 



Schwab nie chciał, żeby mu się 

dobrano do korzeni. Wolał nie ujaw

ni ać autob iogra fic znego podłoża , 

żeby nie uznano go za austriackiego 

geniusza. Nie chciał być za li czony do 

nur tu lite ra tu ry chłopskiej ostatnich 

lat, li teratury, od której zalatuje oborą . 

Uważał, i to się teraz potwierdza, że 

jego koncepcja li teracka ma format 

międzynarodowy, a że materiał i do

świadczen i e pochodzą akurat z tego 

kąta, to sprawa drugorzędna . Jego 

dzieło zdobędzie uzna nie na innej 

płaszczyźnie, jako coś powszechnego. 

Wydawało mu się, że byłby to fałszy

wy t ro p, że sprowadzono by to zaraz 

do austr iackiego regio na lizmu. Te mu 

chciał zapobiec. 

Meteor, który spadł z nieba, żadnych 

związków z austriacką tradycją lite

rackct żadnego kontekstu - byf to z jed

nej strony element autoinscenizacji, z 

drugiej marketingowy trick, z wdzięcz

nością podch wycony przez wydawnic

two.„ 

Sch wab marzył o zostaniu 

gwiazdą pop, o założen iu własnego 

zespołu . Szyb ko jednak zrozumiał, że 

to mu się w Austrii nie uda, bo tutaj 

po prostu takie rzeczy są niemożliwe . 

Postanowił więc wkroczyć na scenę li

teracką z imagem gwiazdy pop. Fakt, 

że wydawnictwo wykorzystało to po

tem jako motor napędzający kasę, ale 

to już inna sprawa. Sama idea pocho-
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dziła od niego. On ni e chc i a ł być po

strzeg a ny ja ko Au striak, i słu sznie. 

Chociaż ta literatura kon iec końców 

,jest tak austriacka, jak mało co. Be rn

hard i Win kler to przy tym małe p iwo. 

Ona wyrasta z austriackiego śred nio 

wiecza, z przed ind ustrialnej , p rzed

oświeceniowej rzeczywistośc i, która tu 

ciągle jeszcze trwa, bo Austria ni e jest 

państwem przemysłowym. Nie m cy, 

przy wszystkich mankamentach, wy

szły z tego jakoś, są dziś nowoczesnym 

państwem, Austr ii to się nie ud ało. 

Porozmawiajmy w takim razie o po

czątkach . Co zadecydowało o rozwo

ju Schwaba, zacznijmy od dzieciństwa, 

od matki ... 

Ki edy poznaliśmy się, Schwab 

powiedział mi, że nie ma z matką kon 

taktu, że pogardza ni ą, o na jakoby nie 

chodzi na jego sztuki, zresztą nawet 

by jej nie wpuścił. Prawda oczywiście 

wyglądała zupełnie in ~ czej . Ta kobie

ta to k rzyż jego życia. W rzeczywisto

ści nigdy się od niej nie uwol nił. Te 

wszystkie historie, że kiedy przychodził 

do domu pijany, to skrapiała go świę

coną wodą, wołając: „i dź p recz, Sza

tanie!", to prawda. Albo ki edy l eżał 

w wa nnie, wparowywała do łazienki 

i krzyczała : „zakryj się, świnio! ". To 

wszystko prawda. Widziała w nim 

swoją jedyną rozpoznawalną winę, 

jaką popełniła wobec katolicyzmu: za

szła w ciążę bez ślubu i do tego z roz-

wodnikiem. To był najprawdopodob

niej jej jedyny seksualny kontakt w ży

ciu . Nigdy so bie tego nie wybaczyła . 

W swoim synu, takim na jakiego wy

rósł, upatrywała bożej kary za swój 

postępe k. Ona marzyła , że Werner 

zostanie czcigodnym obywatelem 

Grazu, apte karzem, albo kimś takim. 

Istnieją dwa wizerunki kobiety: 

matka i kurwa. A do tego instrukcja 

macho: traktu j kobietę jak kurwę, 

a kurwę jak kobietę. Rola matki była 

obsadzona, czym jeszcze mogła być 

kobieta? Ku rwą . I w gruncie rzeczy 

Aloisia Schwab t ak traktowała kobie

ce otoczen ie: pamiętając zawsze 

o tym, że sama raz w życiu była kurwą. 

Którą oczywiście nigdy nie była, ale 

mówi my o jej obsesjach. 

To ko bieta niepoprawna i bezli

tosna . jestem pewien -to moje subiek

tywne zdanie - że tę wczesną śmierć 

swojego syna potra ktowała jako zarzą

dzoną odgórnie ostateczną czystkę. 

Spod wpływu tej kobiety, z patologicz

no-katolicką obsesją, która potrafi sze

rzyć wokół siebie tylko poczucie winy, 

dla siebie samej rezerwując zawsze 

rolę ofiary, Schwab nigdy naprawdę 

nie wyzwolił się . Całe jego życie upły

nęło pod znakiem tej Hassliebe. 

To była podstawowa konstelacja, 

która zadecydowała także o stosunku 

Schwaba do kobiet. ( ... ) W gruncie 

rzeczy wszystkie jego związki, za wy-

jątkiem małżeństwa z Inge bo rg Ortho

fer, były samobiczowaniem, składa

niem siebie w ofierze. 

Po śmierc i Schwaba matka kaza

ła głębiej wykopać g rób, bo pl anowa

ła w przyszłośc i na nim się położyć. 

Powiedziałem wtedy do pani Orthofer, 

że jeżel i dopuści do tej obsceniczności, 

to przestanę z nią rozmawiać. O ile 

wiem matka wykupi ła potem grób 

obok. 
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Piwniczna izba, szczury, woda święco

na jako element wychowawczej per

swazji - a z drugiej strony biblioteka 

starego łacinnika. Ale Schwab nie szu

kał w książkach odtrutki na rzeczy wi

stość .. . 

Jego dwie ulubione ksi ążk i to: 

Die Crausamkeit. M it besonderer Bez

ugnahme auf sexue/le Faktoren ( Okru

cieństwo. Ze szczególnym uwzględ

nieniem czynników seksualnych, 1912) 

Hansa Raua i Die Sch/afer im Moor 

(Śpiący w bagnie, 1966), fach o wy 

podręcznik ze zdjęciami ciał ludzkich 

z epoki żelaza odnalezionych w ba

gnach Jutlandii. Oprócz tego był oczy

wiście Thomas Bernhard, Oswald Wie

ner, filozofia języka, Wittgenstein, 

Mauthner, i szkoła francuska, Artaud, 

Beckett... Ale to była tylko nadbudo

wa, upewnienie się, potwierdzenie 

tego, co podpowiadało życiowe do

świadczenie. To jego wieczne w górę 

i w dół: z piwnicy do biblioteki profe-



sora, żeby s ię tam na górze przeko

nać, czy jego spostrzeżenia są słusz

ne . Ks i ążki były sprawdzianem. 

11 W górę " znaczyło pótniej Akademię 

Sztuk Pięknych w klasie rzetby, a 11w 

dół" porzucenie środowiska artystycz

nego i zaszycie się na wiele lat na głu

chej prowincji. 

Doświadczenia z okresu Akade

mii okazały się nagle niewystarczają

ce . Abso lutne zerwa n ie, wycofanie się 

było bezkomprom isową odpowiedzią 

na artystyczną scenę Wiednia. Schwab 

wyjechał z żo ną do Ko h lberg we 

Wschodniej Styrii, gdzie p rzez p rawie 

dziesięć lat na zupełnym odludziu pro

wadzili samowystarcza lne gospodar

stwo. Hodow ali owce, kaczki, gęsi , 

świn ie i up raw iali kawałek pola. Cięż

ko pracowali, nie mieli maszyn, co nie 

wyn ikało z żad nej alternatywnej idei, 

tylko z biedy. Dzień Schwaba wyglą

dał jak dzień małorolnego chłopa, z 

tą tylko różnicą, że w prze rwach i no

cami pisał. W pobliżu m ieszkał tylko 

stary pa robek Trink, to była obok mat

ki druga istotna postać w jego życiu. 

We wsi była knajpa. Próbowałem tam 

sznapsa własnej roboty, miał chyba 

sześćdziesiąt albo i osiemdzi esiąt pro

cent, jeden łyk i człowiek stoi w pło

mieniach . W tym regionie to zupełnie 

normalny napój. Schwab grywał w tej 

knajpie w karty. Ale kiedyś ten model 

życia na uboczu też się przeżył i wte-
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dy oboje się od niego uwolnili. 

I od siebie też ... 

Tak, rozstali się, to bardzo smut

ne, a potem rozwiedli , ale więź mię

dzy nimi nigdy nie została t ak na

prawdę zerwana. ( ... ) 

Prawdzi wy przełom w jego ka

rierze nastąpił po spotkaniu Ewy Fe

itzinger z Thomas Sessler Verlag. („.) 

Wiel ka szko da, że recepcja Schwaba 

zatrzymała się na Dramatach fekal

nych. Oczywiście, sukces Prezydentek 

i Wątroby był potrzebny. Inscenizacją 

Prezydentek w Akademietheater oba

lono insynuację Peymanna, że 

Schwa b nie nadaje się dla teatru re

pertua rowego. Przekonano się, że to 

sztu ka dla trzech wyśmien itych akto

rek, dla trzech wirtuozek. Nieprawdo

podobny sukces tego przedstawienia 

zmiótł po prostu raz na za wsze tego 

typu argumenty z powierzchni ziemi. 

Prezydentki z Ortrud Beginnen -

wielką entuzjastką Schwab a - stały się 

w Wiedniu p rzedstawieniem kulto 

wym, pokazały, że Schwab to kl asy

ka. („.) 

A co z pótniejszymi sztukami? 

( ... ) jestem przekonany, że już 

niedługo recepcja Schwaba wyjdzie 

poza Dramaty fekalne, poza Wątro

bę, Prezydentkii oczywifoe UBERGE

WICHT, unwichtig: UNFORM. To są 

sztuki bardziej osadzone w zi emi, 

w kanalizacji . Ale poprzez zagranicę, 

może poprzez Fra ncję, poprzez kra

je, które są bardziej soph isticated , n iż 

ta obora tutaj , od kryty zostan ie ta kże 

inny Sch wa b. Nadchodzące hity to 

Ko medie króle w skie i D ram a ty, 

a przede wszystki m M esalliance aber 

wir ficken uns prachtig (Mezalians ale 

dmuchamy się wyśmienicie), Eskala

tion ordinar ( Eskalacja ordynarna) 

i Antiklimax (Antyklimaks). To sztu ki 

bardziej teoretyczne, to już nie odpo

w iedź na Kroetza and company .. . 

Schwab odniósł błyskawiczny i osza

łamiający sukces. Obsypano go na

grodami, obwołano dramaturgiem 

roku. Dlaczego tak ślepo wpadł w pu

łapkę kariery, skoro kiedyś przecież 

udała mu się ucieczka ze świata po

zorów? 

Mogę pan i odpowiedzieć z wła 

sneg o dośw i adczen ia. Człowiekowi 

zdarzają się po p rostu rzeczy, o któ

rych wcześn iej mu się nie ś niło, z któ

rych tylko się śmiał, pewien, że coś 

tak iego jego samego n ie mogłoby 

spotkać. 

S połe czeństwo ma tendencję 

wchłani an i a wszystkiego, także zja

wisk ekstremalnych : j eśli obok czegoś 

nie można j uż zwyczajnie przejść, je

śli nie można czegoś dłużej ignoro

wać, jeżeli ucieczka „przed" nie jest 

już możliwa, pozostaje ucieczka „w". 

Wchłonięcie, a tym samym zneutra

lizowanie . Tak działa przemysł kultu-
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rai ny. W p rzypa d ku Schwaba to wła

śnie miało miejsce. A jeże li czekało się 

całe lata, żeby zostać zauważonym, 

trudno pote m powiedzieć: to m nie 

nie interesuje; byłoby to zu pełn ie n ie

dorzeczne. W ten sposób Schwab 

nagle zn a lazł się w sytuacji, w której 

musiał pisać na za mówie nie jed ną 

sztukę za drugą . I w swo jej dobro

d uszności , i z wdzi ęcznośc i także, nie 

chciał nikom u odmówi ć, ni kom u nie 

chci a ł sprawi ć zawodu . Fa ust to było 

absolutne wyczerpanie jego metody 

p isa rskiej, sam zresztą tak uważał . 

Chci ał zająć si ę p isaniem prozy. 

Zapytałem go kie dyś, dlaczego wła

ści wie pisze dla teatru . Wiedzi a ł, że 

pracowałem akurat nad tekst m o ży

ciu wiedeńskiego półświatka i powie

dział mi: „Pan chodzi do hotel u na 

godziny, ja chodzę do teatru . Każdy 

z nas musi czasem robić coś poniżej 

swojego poziomu ". Wierzył, że ma

jąc nazwisko, będzie mógł sobie po

zwo lić na to, co zawsze c hc i ał rob ić, 

na pi sani e prozy. 

I nie chodziło tu o subie ktyw

ne widzimisię, fałszywą samoocenę: 

Schwab był dramaturgiem z krwi i ko

ści, bo dramatyzował prozę, przecież 

to „bluzganie", to nie są prawdzi we 

role, to nic in nego jak jednolita kupa 

gówna, rozpisana na o kreślone oso

by. On wcale nie był geniuszem dra

maturgii, to był jego słaby punkt. Ale 



dowiódł, że mimo wszystko to funk

cjonuje. Sprzeniewierzenie się know

how - to zadecydowało o jego suk

cesie, chyba sam nie zdawał sobie z 

tego do końca sprawy. 

Dla wielu właśnie ta kupa gówna jest 

nie do przyjęcia. Niełatwo przystać na 

to, że za zapchanym kiblem kryje się 

głębsza filozofia ... 

Kto brudu nie może znieść, sam 

ma nieczyste sumienie. Nasza post

burżuazyjna rzeczywistość u schyłku 

epoki industrialnej, gdy prolonguje 

się polityczny układ, który faktycznie 

jest nie do utrzymania, ta rzeczywi

stość musi siłą rzeczy cierpieć pod na

porem woli oczyszczenia. I w tym 

momencie przychodzi Schwab i wno

si całe błoto z powrotem. Prowokuje 

konfrontację z przeszłością, historią 

i tożsamością całej społecznej klasy. 

To przecież afront. Tylko że mieszczań

stwo ma deprymującą skłonność do 

masochizmu, musiało więc włączyć 

Schwaba do swojego, nazwijmy to, 

programu. 

Pan doszukał się w „ fekalnej zasa

dzie" pokrewieństwa Schwaba z Mi

kiem Kelly ... 

To, co Schwab zrobił w literatu

rze, Kelly przedstawił optycznie. Pa

ralele biograficzne są ude rza j ące, pi

sałem o tym w książce. W teorii łączy 

ich wyobrażenie, że świat metastazu

je, że są to nieprzebrane zwały wrzo-
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dów i narośli, wlokący się za nami 

osiemnasty wiek, który nie chce się 

skończyć, sytuacja trądu właściwie; 

obaj tak to widzieli. Przecież Prezy

dentki to nic innego jak guzy dżumy 

i raka, hipokryzja mieszczańskiego 

społeczeństwa, które zwyczajnie nie 

chce przyjąć do wiadomości po 

pierwsze tego, co zrobiło, po drugie 

tego, co przegapiło, po trzecie tego, 

że wybiła jego ostatnia godzina. Te 

postaci to nie osoby, to metastazy 

społeczeństwa ze skłonnością do na

wrotów. I tak jak się te zdania wybrzu

szają ze sztuki, tak konstruował Kelly 

swój krajobraz w stadium końcowym. 

Tebria „Przezroczystości zła " Baudril

larda, metastazy sztuki Schwaba to 

obszar wysoce zaraźliwy, właściwie 

nieuleczalnie zaraźliwy, ale dla nas 

o tyle bezpieczny, że my to już mamy, 

nie jesteśmy uodpornieni, ale nosimy 

to w sobie od dawna. 

Zadżumione społe czeństwo, 
które mogłoby jeszcze z wie lkim g e

stem odejść i byłoby to zadośćuczy

nienie dla Trzeciego Św i ata. O to 

w tych sztukach przecież chodzi, 

wszystko nakierowane jest na ten 

ostatni gest, na to ostatnie słowo: czy

nimy pokutę! 

Z Mikiem Kelly łączy Schwaba 

o wiele więcej niż, powiedzmy, z 

Bernhardem, bo Schwab zaczynał od 

rzeźby, o tym nie wolno zapominać. 

Podobn ie jak Kelly tworzył obiekty, 

tyle że pojęcie rzeźby przeniósł na 

grunt j ęzyka, to jego osiągnięcie. To 

nie pojedyncze osoby z ich psycho lo

gicznym bla-bla, każda sztuka to rzeź

ba językowa, z której ste rczy parę koł

ków, ja k postaci obrócone w słup so li, 

Sodoma i Gomora. 

Z jednej strony rzeźba, z dru

giej .. . 

Muzyka! To, co z literackiego 

pun ktu widzen ia zostało o pacz nie 

zrozumiane albo w ogóle n ie zostało 

zrozumiane: Schwab wywodzi s ię ni e 

ty lko z tekstu, ale z rzeźby i muzyki . 

( .. . ) 

Jeśli sztuk Schwaba s i ę nie oglą

da, nie przedstawia z podziałem na 

role, tylko czyta, dop iero wtedy sły

chać, że one brzmią. Rzeźba i to 

brzmienie, ten rodzaj muzyki, który z 

naszą przemysłową kulturą muzyczną 

nie ma nic wspólnego - wydaje m i 

się, że to są dwie rzeczy, które Schwab 

chciał osiągnąć, i których, rzecz jasna, 

żadna mieszczań ska instytucja teatra l

na n ie jest w stanie nawet rozpoznać. 

Rzeźba, muzyka, ale przecież czymś 

szczególnym w Jego sztukach jest ję

zyk , wymyślony, sztuczny, jedyny 

w swoim rodzaju.( ... ) 

Zabawne, że kiedy mów i się 

tym językiem, można wyrazić wszyst

ko o wiele dobitnie1, p recyzyjniej. Bo 

w przeciwieństwie do Hochdeutsch, 

Schwa b-deutsch to język stojący poza 

mieszczańskimi ko nwencjami porozu

miewan ia. Po każdym zd aniu wypo

wiedzia nym w Schwab-de utsch po

znaje się człow i eka. Bo w języku, jak 

i całym dziele Schw aba, nie ma mi ej

sca na li pę, na zata1enia . Kiedy m ów i 

się tym językiem, au tom atycznie na

zywa się wszystko, co ch ętnie by s ię 

przemilczało, albo powiedziało owi

ja j ąc w bawełnę. 

Dlaczego Schwab poniósł klę

skę? Zapisał się na śmierć, nie wytrzy

mał presji, czy może wypisał się, jak 

twierdzą inni ... 

Nie. To nie to. Wypisał się, ow

szem, j eś li chodzi o pewną konkretną 

tech ni kę, al e zdawał sobie z tego 

sprawę i mi ałby wysta rczająco dużo 

czas u i chęc i , by pisać prozę, czy jesz

cze oś innego. Z całą pewnośc i ą nie 

na tym polegał jego dylemat. Presja 

oczywiście istniała , oczekiwano, że 

będzie dostarczał, produkował, a on 

był naprawdę dobrym człowiekiem, 

nie chciał nikogo zaw i eść. W pewnym 

stopniu to zaważyło, na pewno, bo 

potem doszły tabletki, a lkoho l. .. Ale 

to wszystko są okolicznośc i zewnętrz

ne, i stn i eć musiał prawdziwy powód, 

d la którego Schwab zaczął igrać ze 

śmiercią i uznał swoje życie za prze

grane . 

Kto ~ , kto tak daleko za brnął 

w p oszukiwa n iu prawdy, n ie może 



równocześnie mieć ochoty na stoso

wanie mieszczar'lskich strategi i prze

trwania . Kto m i ał odwagę spojrzeć 

w oczy prawdzie, nie ma juz szans na 

kompensację, na czerpan ie przyjem

ności z udziału w uroczym program ie 

rozproszeni a, jakim jest nasze życie . 

Nie był ju ż do tego zdo lny, bo kto tak 

pisze i myśli, rozstrzygnął j uż 

o wszystkim .. . 

A co z jego cynicznym mottem: 

,, Management +legenda + tekst= 

zwycięstwo+ przyjemność"? 

f eśli Pan i widzi inne wyjśc i niż 

cynizm, to znaczy, że jest pa ni dalej 

n iż Schwab, Heine r Muller i Thomas 

Bernhard J eśli kogoś s tać na radyka l

ne sp ojrzenie na świa t, bez lipy 

i u piększan i a, jak poradzi sobie ze 

sprzecznością pomiędzy tym, jak 

mogłoby być, potencjalnie, a św i ado

mośc i ą ogran iczeń społecznych , na

tura lnych, genetycznych nawet i róż

nych in nych, Jak poradz i sobie z tym 

bez cynizmu? To odpowiedi la t dz ie

w i ęćdziesiątych i to 1edyna odpo

wiedź jaka istni e1 . I wydaje mi się, 

że Schwaba łączy pod tym względem 

o wiele więcej z He inere m Mu llerem 

niż z Thomasem Bernhardem. Powie-

działbym nawet, że Schwab to au

striacki Heiner Mu ller ... 

A więc tak czy owak Schwab nie miał 

wyjścia . 

Bo żadnego wyjścia nie ma ! To 
wszystko są tylko bajki dla grzecznych 

dzieci, to jest księżna Diana : wyjść za 

mąż za milionera i głaskać chorych. 

Owszem, na tym poziomie wyjście 

jeszcze istnieje . jeśli się go przekro

czy, zaczyna się rzeczywistość . 

Stawić czoła egzystencjalnej sy

tuacji, która jest nie do znies ienia, to 

absolutne wyzwanie dla mieszczan . 

Mają na to specja l ną szufladkę: „ge

niusz" . W tej szufladce włączony zo

staje do społecznośc i , może ponieść 

klęskę, a my możemy sobie n ie prze

szkadzać. Ale nic tu nie da odwraca

nie głowy. Konfrontacja z rzeczywi

stością do gran ic, do spodu, aż po 

geny, nie pozostawia złudzer\; wojna, 

destrukcja, eska lacja są genetyczn ie 

zaprogramowane. Ostatn ia scena, 

ostateczny triumf, ta kże dzieła Schwa

ba, to rechot p ierwotniaków. Taka jest 

prawda. I nie pomoże tu intelektual

ne, mi eszczańskie ani artystycz ne 

wymądrza n ie się. Ani Matka Te resa. 

A już na pewno nie teatr. 

Wszystkie cytaty, je,l i nie zostato to inaczej zaznacwne, pochodzą z k iążki Seele Brennr. 

(przedruk z miesięcznika Didaskalia nr 21 /1997) 
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