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Tadeusz Różewicz 

Spadanie 
czyli o elementach wertykalnych 

i horyzontalnych w życiu człowie ka 
współczesnego 

Dawniej 

bardzo bardzo dawno 
bywało solidne dno 
na które mógł się stoczyć 
człowiek 

człowieka który się znalazł na dnie 
dzięki swej lekkomyślności 
lub dzięki pomocy bliźnich 
oglądano z przerażeniem 
zainteresowaniem 
nienawiścią 

radością 

wskazywano na niego 
a on czasem dźwigał się 
podnosił 

splamiony ociekał 

Było to solidne dno 
można powiedzieć 

dno mieszczańskie 
inne dno było przeznaczone 
dla pań inne dla panów 
w tamtych czasach bywały 
na przykład kobiety upadłe 
skompromitowane 
bywali bankruci 
gatunek obecnie prawie 
nieznany 
swoje dno miał polityk 
kapłan kupiec oficer 
kasjer i uczony 

bywało niegdyś także drugie dno 
obecnie istnieje jeszcze mgliste 
wspomnienie 
ale już dna nie ma 
i nikt nie może 
stoczyć się na dno 
ani leżeć na dnie 

Dno o którym wspominają 
nasi rodzice 
było czymś stałym 
na dn ie 
jednak 
było się kimś 
określonym 

człowiekiem straconym 
człowiekiem zgubionym 
człowiekiem który 
dźwiga się 

z dna 

z dna można też było 
wyciągać ręce wołać „z głębokości" 
obecnie gesty te nie mają większego 
znaczenia 
w świecie współczesnym 
qno zostało usunięte 

ciągłe spadanie 
nie sprzyja postawom 
malowniczym pozycjom 
niezłomnym 

La Chute Upadek 
jest możliwy jeszcze 
tylko w literaturze 
w marzeniu gorączce 
pamiętacie to opowiadanie 

o porządnym człowieku 

nie skoczył na ratune k 
o człowieku który uprawiał „rozpustę" 
kłamał bywał policzkowany 



za to wyznanie 
wiel ki zmarły może ostatni 
współczesny moralista francuski 
otrzymał w roku 19 5 7 
nagrodę 

jak niewinne bywały upadki 

pamiętajcie 

z dawnych bardzo da wnych 
czasów 
Wyznania 
Confessiones 
biskupa w Hippo Regius 

W sąsiedztwie naszej winnicy była grusza, pełna owoców, nie 
nęcących ani kształtem, ani smakie m. Do je j otrzęsien ia i 
zabrania gruszek udaliśmy si ę, niecni młodzieńcy, późną nocą, 

przeciągnąwszy aż do tego czasu zgub nym zwyczajem 
zabawę na placu . Zabraliśmy stamtąd ogromną ilość nie na 
naszą ucztę, lecz chyba, aby rzucić wie przom, choć nieco 
zjedliśmy; dopuściliśmy się tego tym ch ętniej, że nie było wolno. 

Oto serce moje, Boże, oto serce moje, nad któ ry m się 
ul itowałeś, gdy znalazło się na dnie przepaści „. 

„na dnie przepaści" 

grzesznicy i pokutnicy 

święci męczennicy literatury 
baranki moje 
jesteście jak dzie ci przy piersi 
które wejdą do Królestwa 
(szkoda że go nie ma) 

- Czy ojciec wierzy w Boga? - zawołał z nów Stawrog in. 
- Wierzę 

- Jest powiedziane, że wiara góry przenosi . Gdy wierzysz, a 
każesz górze, a by się ruszyła, to się ruszy„. przepraszam, że 
pl ączę. A jednak zaciekawia mnie : czy ojciec ruszy z miejsca 
górę? 

takie pytania zadawał „potwór" Stawrogin 
a pamiętacie jeg o sen 
o braz Claude Lorraine 
w Galerii Drezdeńskiej 
„mieszkal i tu piękni ludzie" 
Camus 
La Chute Upadek. 

Ach, mój drogi, dla człowieka, który jest sam, bez boga i bez 
pana, c iężar dn i jest straszliwy 

ten bojownik z sercem dziecka 
wyobrażał so bie 

że koncentryczne kanały Amsterdamu 
są kręgiem piekła 
mieszczańskiego p iekła 

oczywiście 

„tu jesteśmy w ostatnim kręgu " 

mówił do przygodnego towarzysza 
w knajpie 
ostatni moralista 
fra ncuskiej literatury 
wyniósł z dzieciń stwa 

wiarę w Dno 
Musiał głęboko wierzyć w Człowieka 

musiał głęboko kochać Dostojewskiego 
musiał cierpieć nad tym 
że nie ma piekła nieba 
Baranka 
kłamstwa 

zdawało mu się że odkrył dno 
że leży na dn ie 
że upadł 

Tymczasem 
dn a już nie była 
mimo woli zrozumiała to 
pewna panienka z Paryża 
i napisała wypracowa nie 
o spółkowani u witaj smutku 
o śm ierci wita j sm utku 
a wdzięczni czytelnicy 
po obu stronach ta k zwanej dawnej 
żel azne j kurty ny 
kupowa li je j„ . 
na wagę złota 



panienka pani ta 
panienka ta pani ta 
zrozumiała że nie ma Dna 
nie ma kręgów piekła 
nie ma wzniesienia 

nie ma Upadku 
wszystko rozgrywa si ę 

w zna jomej 
niezbyt wielkiej okolicy 

między 

Regio genus anterio 
regio publice 
i regio oralis 

a to co było niegdyś 
przedsion kiem piekła 
zostało zmie nione 
przez modną literatkę 

w vestibulum 
vaginae 

Zapytajcie rodziców 
być może pamięta ją jeszcze 

jak wyg lądało dawne 
rea ln e Dno 

dn o nędzy 
dn o życia 
dno mora lne 

„Dolce vita" 

czy Krystyn a Keller 
żyła na dnie 
raport lorda Denninga 
stwierdza coś 
wręcz przeciwnego 
Mons pubis 
z tego szczytu 
roztacza j ą s ię rozległe 
rosnące wid nokręgi 

gdz ie są szczyty 
gdzie otchła ni e 

gdzie d no 

czase m mam wraże nie 
że dno dno współczesnych 
l eży płytko tuż pod powierzchnią 
życia 

a le to chyba jeszcze jed no złudzenie 
być może istnieje w „naszych czasach" 
potrze ba budowy 
nowego przystosowanego 
do naszych potrzeb 
Dna 

Mondo Cane 
dlaczego ten obraz zrobił na mnie 
wielkie wrażenie rosnące je szcze 
ciągle rosnące 

Mondo Cane ein Faustschlag ins Gesicht 

Mondo Cane film bez gwiazd 
Mondo Cane 
ludzie tam jedzą tańczą zabijają zwierzęta 
„robią miłość" tańczą modlą się konają 

kolorowy reportaż 
o agonii 
o agonii starych lud z i 
o kuchni chiński e j 

o agonii re kina 
o przyprawach 
o uśmiercaniu starych 
samochodów 
pamiętam zgniatanie form 

zgniatanie metalu 
pisk i zgrzytanie 
unicestwianej karoserii 
metalowe wnętrzności samochodu 
cmentarz samochodów 
jeszcze jeden sposób malowania 
obrazów w takt niebieskiej muzyki 
w Paryżu odciskanie ciała na białych płótnach 
chusta świętej Weroniki 

oblicze sztuki 
usta milionerów usta ich kobiet 
smażone mrówki larwy owady 
czarne kopczyki na srebrnych misach 
wargi jedzących 
czerwone wargi w Mondo Cane 
świecące czerwone wargi wielkie 



Salvador Dali , „Ostatnia wieczerzo " 

p o ruszają s ię w Mondo Ca ne 

Nastę pnie rozpoczęto dysku sj ę 

nad rozdziałem Il i schematu o Kościel e 
o ludzie Bożym i la ikacie 

Kardynał Ruffini 
powiedział 

że pojęcie Ludu Bożego 
jest bardzo nieprecyzyjne 
pon ieważ Il i rozdział 
nie otrzymał kwa lifikowanej większośc i 

głosów został odesłany 

do Ko misji Liturgiczne j 
dla przepracowania 

W sąsiedztwie nasze j winn icy była grusza, pełn a owoców, 
nie nęcących ani kształte m, ani smakiem ... wyznał Augustyn 

czy zwrócil iśc i e uwagę że 

wnętrza nowoczesnych domów bożych 
przypomina ją 

poczeka ln ię dworca 
kolejowego lotniczego 

Spadając nie możemy 
przybrać formy 
postawy hieratycznej 
insygnia władzy wypadają 

z rąk 

spadając uprawiamy nasze ogrody 
spadając wychowujemy dzieci 
spadając czytamy klasyków 
spadając skreślamy przymiotniki 

słowo spadanie nie jest 
słowem właściwym 

nie objaśnia tego ruchu 
ciała i duszy 
w którym przemija 
_,c;złowiek współczesny 

zbuntowani ludzie 
potępione anioły 

spadały głową w dół 
człowiek współczesny 
spada we wszystkich kierunkach 
równocześnie 

w dół w górę na boki 
na kształt róży wiatrów 

dawniej spadano 
i wznoszono się 
pionowo 
obecnie 
spada się 
poziomo 

1963 r. 



MANAGEMENT+ LEGENDA+ TEKST - ZWYCIĘSTWO+ PRZYJEMNOŚĆ 

Werner Schwab 
Urodził się w Grazu w 19 5 8 r. Wychowany tylko przez 

matkę, która na utrzymanie zarabiała m.in. jako sprzątaczka w 
zamożnych domach. Ojca nie znał, a matki, jak twierdził, nie ko
chał . Wciąż przypominała mu, że przyszedł na świat z jej grzesz
nego postępku. Jego istnienie było jak wyrzut jej sumienia. Ze 
swojego słownika wykreślił kilka słów : ojciec, matka, rodzina, 
mała ojczyzna (Heimat}, szczęście. Kiedykolwiek spotkało się 

Schwaba -wspomina Helmut Schodel (11 Die Zeit") - zawsze był na 
odjezdnym, z walizką w ręku. Nie przyznawał się do żadnych 
więzów. 

Ukończył w Grazu Szkołę Rzemiosła Artystycznego i w 
1978 r. rozpoczął studia w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięk
nych w klasie rzeźby, choć bardziej interesowały go instalacje i 
aranżacje przestrzenne. W tym czasie powstały dwie pierwsze 
sztuki Schwaba: 11 rupiecie przecinek jeden" i 11 uderzyć tu dwa". 
W 19 81 r. wraz z żoną przeprowadził się do zrujnowanego do
mu w Kohlbergu we Wschodniej Styrii . Tu pomiędzy uprawą pola 
i hodowlą zwierząt powstały małe prozy oraz cztery dramaty, 
które wydano w 1991 r. w zbiorze ,,Fakaliendramen" (Dramaty 
fekalne). Po ośmiu latach porzucił rodzinę i wrócił do Gra
zu . Skupił się na pisaniu . W 1992 r. opublikował kolejne pięć 
dramatów w zbiorze 11 Konigskomodien" (Komedie Królewskie} . 
Schwab lubił mitologizować swoje życie i trudno we wspomnie-
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niach o nim oddzielić prawdę od zmyślenia . Stał się „ulubień

cem " mediów. Podsycał ich uwagę . Stworzył na użytek publiczny 
równanie : „Management + legenda + tekst = zwycięstwo + 
przyjemność". 

1 stycznia 1994 r. w jego mieszkaniu znaleziono go mart

wego, z ostatnią stroną ukończonego dramatu, wciśniętą w kie
szeń marynarki . Sztuka nosi tytuł „Nareszcie martwy. Nareszcie 
bez powietrza". 

Zmarł w wieku 35 lat pozostawiając 15 dramatów, w tym 
7 w formie manuskryptów, wydanych jako 11 Dramaty Ili". Naj
bardziej znane sztuki Schwaba to: 11 Prezydentki", „Zagłada lu
du albo Moja wątroba jest bez sensu", „Pornogeografia " 11 Cza
,r.ujący korowód według Korowodu czarującego pana Arthura 
Schnitzlera", ,,Antyklimaks" . 

Werner Schwob otwiera swoją pierwszą wys'owę, 
Galeria „Caoltour" w Grazu (1978) . 



zdj . Adam Kardasz 

Krzysztof Ra u 

Rocznik 1937. Aktor, reżyser, autor sce nariuszy i sztuk 
teatralnyc h, wie loletni dyrekto r Białosto ckiego Teatru Lalek, 

twórca b iałostocki ego Wydziału Lalkarskiego PWST w War
szawie i tego wydziału przez wiele lat prodzieka n i prorektor 
warszawskiej szkoły teatra lnej. Twórca Prywatnego Teatru 3 / 4 -
Zusno. Po matu rze w 1955 r. rozpoczął studia na wydzial e 
prawa Uniwersytetu im . Adama Mickiewicza w Poznaniu, któ re 
jednak porzucił dla teatru la lek. W sezonie 1959/ 60 jako a dept 
pracował w Teatrze Lalki i Aktora „Marcinek" w Poznan iu, a nas
tę p nie w gdańskiej „Miniaturze". Od 1961 r. rozpoczął wie lo
l e tnią współpracę z J oanną Piekarską w teatrze la lek w Bia
łymstoku . Tuta j dojrzewał jako akto r, debiutował jako reżyse r, 

pi sa ł własne sztuki i przez kilka sezonów pełn i ł funkcję kie row
nika li terackiego . W 1962 r. złożył eksternistyczny egzami n a kto
ra-lal ka rza . W 1968 r. u kończył studia po lo nistyczne na Uniwer
sytecie Warszawskim i zdobył uprawnienia reżyserskie . W 1969 
r. został dyrektorem i kierowni kie m artystycznym B i ałostockiego 
Teatru Lalek . K ie rował nim przez 20 lat, tworząc, posiada jący do 
dziś wielką renomę, zespół aktorski i budu jąc g mach bezdom
nemu teat rowi. Od wspomina jących czas spędzony przez Krzysz
tofa Ra ua w B iałymstoku usłyszeć można, że „zastał Białystok 
drewn ianym, a zostawił murowanym " . Ta para fraza odnosi się 
do osiągnięć artystycznych teatru, a także i jego mate rialn ej subs
tancji . 

W BTLu Krzysztof Ra u wyreżyserował ponad trzyd zieś
ci spektakli, a wśród nich m. in . „ Kartotekę" Różewicza i „N im za-

pie je trzeci kur" Szukszyn a. W teatrze Krzyszto fa Ra ua n ajważ

nie jszy jest aktor. „W szystko zależy - zdaniem Ra ua - od jego 
zbliżenia się do prawdy, od jego energii. On jest współtwórcą 

spektaklu i on w równym stopniu, co reżyse r decyduje o emocjo
nalnej sile wid owiska". 

W 1992 r. założył prywatny Te a tr 3/ 4 - Zusno, w którym 
w czasie ośmiu lat ( 199 2 - 2 000 } zrea li zował 8 pre mier. Do 
najwybitniejszych rea lizacji Zusna należały autorskie spekta kle 
Ra ua „Giann i, Jan, Joh a n ... ", „Ga ja" ( 199 6 ) i „Metamorfozy" 
( 19 98 ). Przedsta wie nia Ra u a preze ntowane były w wie lu kraja ch 
Europy, a także w Me ksyku, USA, Japonii , Korei Pd. i na Tajwa nie, 
w Libii, Algieri i i Jordan ii . 

„Gianni, Jan, Jo ha n ... ", „Ga ja" i „Me tam o rfozy" otrzy-/' 
mały najwyższe wyróżnie n ia na wielu festiwal ach kra jowyc h i 
zagran icznych. Ameryka ński krytyk, po występach Te atru 3/ 4 -
Zusno w 199 5 r. w Nowym Jo rku i Chicago nazwał Zusno „ świa
towe j klasy europe jskim teatrem", a Teatr Na rodowy, z okazji 
występów na sce nie Teatru Małego, na afiszu spe kta klu „Gianni, 
Jan i Johan ... " umieścił hasło „Teatra lny Bohater Roku 1995". 

Ukoronowaniem osiągnięć tea tru było przyzna nie 
Krzysztofowi Ra uowi w 1997 r. Paszportu „Pol ityki" „za stwo rze
nie Teatru 3/4 - Zusno, p rywatn ej sceny czerpiącej z najle pszych 
tradycji pol skiej sztuki lal kars kie j" . 

Ostatnio zrealizował: „Kartotekę" Różewicza w Teatrze 
Śląskim w Katowicach (2001}, „Osiem d ni stworzenia świata" -
autorski spekta kl w Teatrze Vaszkakaz w Gyi:i r (Węgry, 2 0 0 2 ) i 
„Prezydentki" Schwaba w Teatrze im. Wilam a Ho rzycy. 



Mariusz Czubaj 
„Rzeźnik w teatrze" 

Jako „dramatopisarz przeklęty" autor „Prezydentek" będzie idolem publiczności niepokornej. Wydaje się zresztą, 
~ dziedzictwo kontrkulturowe i a wangardowe było Schwabowi bliskie. Jego instalacje, nazywane 11 rozkładającymi się 
obiektami" i wykonywane z wnętrznośc i zwierząt i kości łączonych z wycinkami prasowymi, odwołują się-z jednej strony- do 
praktyki Fluxusu i prac Josepha Be uysa wykorzystującego w swoich dziełach elementy organiczne i odpadki przemysłowe, z 
drugiej zaś - do naturalistycznych ha ppeningów Herm anna Nitscha i Otto Muhla, gdzie krew, za bija nie zwierząt i zbiorowe 
akty seksualne stanowiły stały element przedstawień. 

Wydaje się też, ~ stale obecna w d ra maturgii Schwaba prowokacja, obsceniczność, niekiedy wulgarność i pos
ługiwanie się językiem przemocy mogą zdobyć uznanie odbiorców wyc howanych - powiedzmy- na 11 Shopping and Fucking" 
lub produkcjach podobnych. Z dramatów We rnera Schwaba można wydobyć jednak znacznie więce j . Prowokacja i obs
ceniczność stanowią tylko powierzch n iową warstwę jego utworów. 

W utworach Schwa ba ważną fun kcję pełnią didaskalia. Dowiadujemy się z nich na przykład,~ kuchn ię o panowa
ną przez „prezydentki" wypełnia re ligi jny kicz, ~ jest to „ najdrobnomieszczańsza kuchnia" i ~ wszystko jest w niej 
„starannie uporządkowane". Porząde k jest dla bohaterek jednym z kluczowych słów. Innym jest oszczędność. Jak mówi 
Erna: 11 Na wszystkim da się zaoszczędzić. Zam iast filtrów do kawy na przykład można równ ie dobrze wziąć papier 
toaletowy, a zamiast papieru toaletowego można używać gazet, których można sobie uzbierać na klatce schodowej, tam 
gdzie się składa papier na makulaturę ... Co do mnie, to ja sob ie kawy w ogóle oszczędzam, bo na szczęście kawa mi szkodzi. 
Ale Herrmann nie zeżre przecież swojej b ułki z wątrobianką, je śli jej czarną kawą nie spłucze, jak mówi . Tak jakby bułka z 
wątrobianką była ludzkim stolcem, a jego brzuch u stępem". Z kolei Wotilla Karl, obiekt westchnień Erny, kierując się zasadą 
kupieckiej kalkulacji przynoszącej zysk rozłożony w czasie, od lat sprzedaje tę wątrobiankę po tej samej niskiej cenie. I 
kolejne ważne słowo: praca, o której mówi naj częśc i ej Ma ry jka. 

Porządek, oszczędność, kalkulacja, p raca są podstawowym i wyznacznikami etosu mieszczańskiego i racjonalności 
kapitalistycznej opisywanej p rzez Moxa Webe ra . Jednak 11 prezydentki" same swoimi wypowiedziami {o ich funkcji za 
chwilę) demaskują świat 11 naj m ie szczańszych" warto ści . Najpełniej iluzje te obnaża Maryjka, niwecząc marzenia Erny o 
uporządkowanym, kupiecki m życiu z Woti llą oraz seksualne potrzeby (dobrze przy tym skrywane} Grety. Symboliczną 
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,\ He rmann Nitsch, „Stacje drog i krzyżowe j" , (cykl czarno-brązowy ) 



formę te j demaskacji stanowi opowieść bohaterki o wydobywaniu 11 spracowanymi rękami" fekaliów, konserw, piwa i perfu m 
z za pcha nych otworów kloacznych. Bohaterki Schwaba żyją w świecie ułudy i obłudy, gdzie fałszem (i - dodałby autor -
smrode m) trąci zarówno to, co ziemskie, jak i to, co transcendentne. /1 Życie ma to do siebie, że przeżuwa wszystko - jak leci -
oznajmia Greta. - Raz oddaje ci gruby sto lec, a raz cienki. A kiedy życie odda je stolec, to jest to Opatrzność i nic na to nie 
można poradz ić" . 

Austriacki dramatopisarz niweczy nie tylko świat wartości 11 prezydentek", lecz także język, jakim się one posługu ją . 

W przypadku utworów Schwaba zdanie takie trzeba zresztą doprecyzować: postaci bowiem nie tyle panują nad językiem, 
ile są do niego doczepione, przezeń opanowane. W „Prezydentka ch" - i w in nych dramatach u dało się pisarzowi stworzyć 
swoisty, sztuczny, całkowicie zdepersonalizowany j ęzyk . Wszyscy mówią tak sa mo; wypowiedzi nie różnicu ją bohaterów an i 
psychologicz nie, ani społecznie . Charakteryzu jąc 11 Schwabdeutsch", Monika Muskała, tłumaczka i znawczyni twórczości 
austriackiego autora wyróżnia kil ka podstawowych cech jego j ęzyka . Tak więc pisarz nadużywa strony biernej charak
terystycznej d la bezosobowego stylu u rzędniczego, rozbija związki frazeologiczne, mnoży tautologie i pleonazmy, tworzy 
neolog izmy. Łączy, można dodać, styl niski i wulgaryzmy z formami wysokimi, oratorskimi. (.„) Wypada wskazać przy
najm niej dwa podstawowe znaczenia tych zabiegów. Jeśli język jest formą porządkowania św i a ta, jego rac jona lizowania, to 
Schwab robi wszystko, by s ieć ustalonych po j ęć i kategori i rozerwać, by wytrącić zarówno swoich bohaterów, jak czyte lni ków 
ze sta nu bezpiecznej rutyny. Ostatecznie - można zaryzykować taką hipotezę - fi lozofia języka rozwijana w Ko le W ie
deńskim kształtowała się właśnie w mieszczańskiej, zn ienawidzonej przez pisarza atmosferze, potrzeba sterylności wypo
wiedzi językowych odpowiada jakoś potrzebie porządkowania reszty świata. 

Drugi powód destabilizacji reguł i norm j ęzykowych jest równie ważny. Bohaterowie „Prezydentek" oraz innych 
utworów nie mówią do siebie, a le obok siebie. Język przestaje być narzędziem komunikacj i społecznej, tworzenia więzi 
między l udźmi ; nie tyl e wię c uczłow i ecza, ile odczłowiecza . 

Jak zatem wyg l ądają relacje s połeczne w dramatach Schwaba? Jeśl i, z jedne j strony, pisarz o d nosi się negatywnie 
do filozo fi cznego puryzmu Koła Wiedeńskiego, to z dr ugiej stro ny zachowania jego bohaterów stanowią komenta rz do 
fantas tycznych rozważań Sigmunda Freu da z 11 Kultury jako źródła cierpień" lub 11Totemu i tabu" o złamaniu dwóch 
podstawowych zasad rządzących życ iem społecznym : zakazu kazi rodztwa i ojcobójstwa (wzg lędnie matkobójstwa). 
Kazirodcze relacje spotyka my niemal wszędzie: w 11 Zagładz i e ludu", 11 Prezydentkach" oraz 11 Antyklimaksie", gdzie ojciec 
gwałci Maryj kę ostrzem noża . Relacje rodzinne pełne są zresztą a g res ji: Herrma nn marzy o zabic iu Pani Robak, Matka i 
Ojciec w „Antyklima ksie" występują przeciwko głównej bo hate rce . Najpełniej kazi rodcze i matko bójcze zamiary przeds-
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tawia bohater „Zagłady ludu": „Ale zanim stara nadgniła mamusia zdechnie z życia małego Herrmanna, mały Herrmann 
jeszcze raz będzie dobry dla swojej mamusi. Mądry Herrmann wyboruje zręcznie świeżą dziurę w głowie swojej mamusi, a 
potem wsadzi w tę mamusiną głowę swojego dydka, bo mały Herrmann bardzo kocha swoją mamusię . Świeżą dziurę 
wyboruje sobie Herrmann, bo przez starą dziurę Herrmann się wzdraga, bo przez nią przecież wyszedł, mały kuternoga 
Herrmann". 

Jedyne relacje, jakie zachodzą między bohaterami, mają charakter zwierzęcy lub kupiecki. Bohaterów Schwaba 
odczłowiecza język, łączą ich ponadto skatologiczne uniwersalia: człowiek zostaje zredukowany do mięsa, jego czynności 
życiowe ograniczają się do wchłaniania i wydalania . „Ludzi, którzy nie chodzą na sumę, przemielić trzeba na kiełbasę" -
mówi Erna w „Prezydentkach", cytując kupca Wotillę. 

Okrucieństwo zawarte w dramatach Wernera Schwaba pozwala je zestawiać z „ Historią oka" Georgesa Bataille' a, 
groteska uwidoczniająca się w języku zbliża się do surrealizmu Alfreda Jarry' ego, a parodie i trawestacje innych utworów 
nawiązują do sztuk Odona von Horvćtha. Łamanie norm społecznych i językowych, eksponowanie, by przypomnieć formułę 
Michaiła Bachtina, „dołu materialno-cielesnego", psychopatologizm bohaterów wydają s ię istotnymi i precyzyjnie powią

zanymi składnikami tych dramatów. A co najmniej pozwalają wstępnie je zinterpretować . 

Na koniec jeszcze jeden cytat „Kiedy mianowicie człowiek rzyga publicznie, to jest to natychmiast wynagradzana 
oznaka przyjaznego stosunku do ludzi, wtedy wszystko zostaje zaakceptowane, wtedy człowiek dostaje się w krąg 
intelektualnego zajmowania się nim, którym parają się inni" . Schwab zadowolić potrafi nie tylko łowców sensacji, lecz także 
czyte lników, widzów, reżyserów, aktorów i tłumaczy. Słowem, choć zabrzmi to banalnie, wszystkich. Ale raczej wbrew sobie . 

Hermann Nitsch, „Stacje drogi krzyżowej", (cykl zielo ny ) 

Hermann Nitsch, „Stacje drogi krzyżowej", (cykl czerwony) 



Dyrektor naczelny · Jadwigo Olerodzko 
Dyrektor artystyczny· Andrzej Bubień 
Kierownik literacki · Beoto Banasik 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-100 Toruń 

Telefony: (056) 622-52-22, 622-12-45 {sekr.) 
622-50-21, 622-50-22 {centr.) 
Fax: (056) 622-37-17 
e-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl 
www.teatr.torun.pl. 

Zespól techniczny: 
Kierownik techniczny - Krzysztof Garstecki 

brygadier sceny - Piotr Drost 
światło - Waldemar Boruń 
dźwięk - Dariusz Rutkowski 
garderobiano - Teresa Kończykowska 
fryzjerka - Elżbieta Gnutek 
rekwizytor - Mario Górna 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej - Aleksandra Błaszak 
elektryczne j - W aldemar Boruń 
akustycznej - Tomasz Baranowski 

plastycznej - Lech Zakrzewski 
rekwizytorni - Ma ria Górna 
stolarskiej - Józef Cendrowski 

prace farbiarskie - Mario Dembowska 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do 16.00. 
Telefony: 622-55-97, 654-90-74, 622-55-66 
Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godzinach 10.00 - 14.00 i 15.00 - 19.00. 
Telefon: 622-30-70 

W programie wykorzystano: 
T. Różewicz „Poezja. Dramat. Proza .", Ossolineum, Wrocław 19 7 3. 
" Dialog" 1999 nr 9. 
Projekty scenografii Marka Brauna 
Kadry z te ledysku zespoły 41Q. 
Herma nn Nitsch - malarstwo, Ga leria Tumult, 
katalog wystawy ( 1994), Toruń, Fundacja Tumult 1994. 

Redakc jo programu · Beato Banasik 
Projekt, łamanie i skład - Agnieszko Ciesielsko.S. 

Autora „Prezydentek" repreze ntuje w Polsce Agencja 
ADiT w Sule jówku. 



laatytut eatralny 
tt ~ Pokłiąp Ośrodb ff• 


