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THOMAS BERNHARD 

Moje pomysły 

Nikt nie ma czasu na listy 

na pomysły 

prawda ludzie nie mają pomysłów 

bo nie mają czasu 

na pomysły 

a nie mają czasu 

bo brak im pomysłów 

Thomas Bernhard 
„ŚWIĘTO BORYSA" 
Akt I 
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Thomas Bernhard, poeta, prozaik i dra
matopisarz jest od lat pięciu jednym z czo
łowych autorów sceny niemieckiej. Od 
czasu prapremiery „Święta Borysa", która 
odbyła się w Hamburgu, czołowe teatry 
walczą o prawo do realizowania jego 
skomplikowanych sztuk, które co roku po
jawiają się na scenach Wiednia i Salzbur
ga, Stuttgartu, Hamburga, Berlina Zachod
niego, Zurychu, stanowiąc przedmiot sta
łego zainteresowania krytyki i premierowej 
publiczności. 

Czytelnicy już w latach sześćdziesiątych 
mieli możność zapoznania się z opowiada
niami i powieściami, których bohaterowie 
zamieszkujący zazwyczaj otoczone górami 
wioski i miasteczka Górnej Austrii, zam
knięci w mrocznych pokojach za zasunię
tymi firankami, oddają się dręczącej intro
spekcji, analizują skomplikowane relacje 
łączące ich z bliźnimi, roztrząsają racje 
swojego i cudzego działania. 

Nietrudno w scenerii opowiadań, wier
szy i· powieści dojrzeć scenerię górzystej 
ojczyzny pisarza, jej jasnych skalnych 
ścian, mrocznych dolin, wąskiego nieba. 
Można się domyślać, że obsesja osacze
nia, unieruchomienia, skrępowania fizycz
nego stanowi reminiscencję autobiogra
ficzną związaną z długotrwałym unierucho-



mieniem na szpitalnym łożu w czasach 
młodości ; należy też sądzić, że wbrew po
zorom cała ta sceneria i jej rekwizyty nie 
określają , jak się to wydaje niektórym -
zdaniem naszym powierzchownym - kry
tykom, światopoglądu pisarza, ale stano
wią - podobnie jak u Becketta - labora
torium, w którym bada się to , co Francuzi 
określają mianem „ condition humaine". 

„święto Borysa" , które Teatr Współ

czesny wprowadza na scenę polską i war
szawską , kontynuując linię wiodącą od 
sztuk Shawa, Giraudoux, Williamsa, Rat
tigana, Maxwell-Andersona, poprzez sztu
ki Frischa, Becketta, Wildera, Ionesco, 
Brechta, DOrrenmatta, Macleisha, Weissa , 
Claudela, do sztuk Albee'go, Pintera , Bon
da itd., jest próbą ukazania na scenie kil
ku typowych dla Bernharda postaci i sy
tuacji . Autorzy wersji polskiej starali się 

oddać bardzo piękny, kunsztowny, bogaty 
pod względem rytmicznym i melodycznym 
język ,Bernharda, pełen zaskakujących 
efektów, język , w którym słowo ułożone 

między dwoma okresami waha się pomię

dzy nimi, jak igła kompasu między dwoma 
magnesami , wskazując raz jeden to znów 
drugi biegun. Jest to język w różnorodnych, 
o nieustającej Wynalazczości odmianach 
podejmujący przewodnie motywy utworu , 
pełen jak u każdego rasowego dramatopi
sarza zwięzłych sformułowań epigrama
tycznych. 

Aktorzy, scenograf i reżyser - zgodnie 
z formułą obowiązującą w Teatrze Współ
czesnym, według której podstawowym wa
runkiem realizacji scenicznej jest umiejęt
ność przeczytania sztuki - próbowali wła
ściwymi teatrowi środkami przekazać re
zultaty tej lektury. Nazbyt ufamy naszym 
aktorom i naszej publiczności, byśmy 

chcieli w programie dublować to , co zrobi
liśmy na scenie. Nie wątpimy, że publicz
ność nie weźmie sztuki Bernharda za sztu
kę o beznogich kalekach . Nie jest nią, tak 



jak „Lir" i ,Edyp" nie są sztukami o ślep
cach , „Szczęśliwe dni" nie mówią o nie
bezpieczeństwie zasypania piaskiem, a 
,,Jegor Bułyczow" nie reprezentuje tematy
ki medycznej i nie jest traktatem o raku 
wątroby. Podobnie jak tamte utwory, mó
wiąc o chorobie i śmierci „święto Borysa" 
mówi o człowieku , społeczeństwie i życiu . 

Strach przed nicością, grzech pychy, ko
nieczność wypełnienia egzystencji uciecz
ką przed egzystencją, kłamstwa, które za
bijają , rozkosze i niebezpieczeństwa wła
dania ludźmi, wszystko to są rzeczy od 
dawna znane człowiekowi. Niewiele nowe
go można o nich powiedzieć. Można po
wiedzieć inaczej . Wtedy zmienia się kąt 

widzenia i oglądamy znane krajobrazy z 
innej perspektywy. 

Perspektywa Bernharda jest jedną z tych 
innych. Ma on swój własny świat i własny 
język, którym o nim mówi. 

A wnioski moralne? Publiczność, jeżeli 

zechce, wysnuje je sama. Pozostawiamy 
jej ten trud i tę przyjemność . 

Co nie znaczy, że nie mamy w tej spra
wie własnego zdania . 
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Thomas Bernhard 

CHODZENIE 

(„Gehen") 

Fragment opowiadania 

ł 

( ... ) Jesteśmy matematykami, mówi Oeh
ler, albo przynajmniej usiłujemy zawsze 
być matematykami. Jeżeli myślimy, to 
mniej chodzi nam o filozofię, mówi Oehler, 
a więcej o matematykę. Wszystko jest 
monstrualnym, jeśli go prowadzimy nie
przerwanie od początku, zupełnie prostym 
rachunkiem. Nie zaws~e jednak jesteśmy 
w stanie zachować w głowie jako całość 
to, co obliczyliśmy, więc przerywamy to , 
o czym myślimy, i jesteśmy zadowoleni z 
tego, co widzimy, i przez długi czas nie 
dziwi nas to, że zadowalamy się tym, co 
widzimy, z milionami i ponadmilionami le
żących jeden na drugim i wymieszanych 
ze sobą, ustawicznie na siebie zachodzą
cych i przesuwających się obrazów. Mo
żemy także powiedzieć, że to, co człowie
kowi takiemu jak ja wydaje się niezwykłe 
i co dla niego rzeczywiście jest niezwykłe, 
ponieważ to jest niezwykłe, mówi Oehler, 
dla państwa nie ma żadnego znaczenia. Bo 
Hollensteiner nie miał dla państwa żadne
go znaczenia, ponieważ nie miał żadnego 

znaczenia dla masy, mówi Oehler. Ale z 
tymi myślami nie posuwamy się naprzód, 
mówi Oehler. A podczas gdy państwo i 
podczas gdy społeczeństwo, i podczas gdy 
masa robi wszystko, aby zlikwidować my
ślenie, mówi Oehler, my bronimy się przed 
takim rozwojem rzeczy wszystkimi środka
mi, jakie mamy do dyspozycji, mimo że sa-

mi przeważnie wierzymy w bezsensowność 
myślenia, ponieważ wiemy, że myślenie 

jest całkowitym bezsensem, ale ponieważ 
z drugiej strony wiemy dobrze, że my bez 
tego bezsensu myślenia nie istniejemy lub 
jesteśmy niczym. Trzymamy się wtedy bez
troski , z jaką masa odważa się egzysto
wać, mimo że w każdej ze swych wypo
wiedzi tej beżtrosce zaprzecza, mówi Oeh
ler, ale oczywiśc-ie nie udaje się nam w tej 
beztrosce masy · być rzeczywiście beztro- . 
skimi. Lecz absolutnie nie możemy inaczej, 
jak tylko trzymać się od czasu do czasu 
błędu, mówi Oehler, zdawać się na błąd, 
a to znaczy zdawać się w ogóle na wszy
stkie błędy i w ogóle tkwić w niczym in
nym, jak w błędzie . Gdyż biorąc ściśle, 

mówi Oehler, wszystko jest, jak panu wia
domo, błędne. Jednak egzystujemy w ob
rębie tej rzeczywistości, ponieważ poza tą 
rzeczywistością nie możemy w ogóle egzy
stować, w każdym razie nie przez cały 

czas. Egzystencja to błąd, mówi Oehler. 
Musimy się z tym dość wcześnie pogodzić , 

aby zdobyć podstawę, na której możemy 
egzystować, mówi Oehler. Błąd jest kon
sekwentnie jedyną realną podstawą. Ale 
nie zawsze mamy obowiązek myśleć o tej 
podstawie jako o zasadzie , nie musimy te
go robić, mówi Oehler, nie możemy. Mo
żemy tylko stale mówić Tak, tam gdzie mu· 
simy bezwarunkowo mówić Nie, raz.umie 
pan, mówi Oehler, to jest fakt. Tak więc 
pomiędzy obłędem Karrera i samobój
stwem Hollensteinera, które nie ma nic 
wspólnego z obłędem, mówi Oehler, ist
nieje związek przyczynowy. Naturze takiej, 
jak Karrer, postępowanie takie, jak Hollen
steinera, jeżeli wziąć pod uwagę stosunek 
Hollensteinera do Karrera i odwrotnie, 
musiało wyrządzać krzywdę w taki sam 
sposób, jak samobójstwo 1Hollensteinera 
wyrządziło krzywdę naturze Karrera, mówi 
Oehler. Karrer bardzo często, na długo 

przedtem, zanim Hollen$teiner popełnił sa-
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mobójstwo, mówił do Oehlera o możliwo
ści popełnienia samobójstwa przez Hollen
steinera. Ale chodziło przy tym o myśl sa
mobójczą Hollensteinera, płynącą od we
wnątrz, a nie spowodowaną z zewnątrz, 

mówi Oehler, pominąwszy już, że dla na
tur takich jak Hollensteiner i Karrer okre
ślenia wewnątrz i zewnątrz są czymś iden
tycznym. Jakkolwiek bowiem Karrer, mówi 
Oehler, zawsze obstawał przy tym, że Hol
lensteiner mógłby popełnić samobójstwo z 
przyczyn wewnętrznych, później, wraz z roz
szerzeniem Instytutu hollensteinerowskiego 
i oczywistymi sukcesami Hollensteinera w 
jego nauce, jednocześnie z ignorowaniem 
i torpedowaniem tych naukowych sukce
sów Hollensteinera przez jego otoczenie, 
twierdził, że również i z przyczyn zewnętrz
nych. Jednakże gdy dla Hollensteinera jest 
charakterystyczne i znamienne, że osta
tecznie popełnił samobójstwo, o czym wie
my obecnie, a czego aż do momentu, kie
dy Hollensteiner popełnił samobójstwo, 
nie moglibyśmy wiedzieć, znamienne dla 
Karrera jest to, że nie popełnił samobój
stwa, gdy popełnił samobójst,wo Hollen
steiner, lecz że on, Karrer, zwariował. 

Straszna jest sama myśl, mówi Oehler, że 
człowiek taki jak Karrer, ponieważ zwario
wał i, jak sądzę, naprawdę zwariował defi
nitywnie, wskutek tego, że zwariował de
finitywnie, wpadł w ręce takich ludzi jak 
Scherrer. W zeszłą sobotę Oehler podawał 
Scherrerowi różne dane dotyczące Karrera, 
które, jak twierdzi Scherrer, mówi Oehler, 
były ważne dla niego, Scherrera, ze wzglę
du na leczenie Karrera. On, Oehler, nie 
sądzi, żeby to, co przytaczał w sobotę wo
bec Scherrera, przede yvszystkim na temat 
zdarzenia, które zadecydowało o obłędzie 
Karrera, zdarzenia w sklepie spodniarskim 
Rustenschachera, żeby więc to, co Oehler 
powiedział Scherrerowi o spostrzeżeniach, 
jakie poczynił w sklepie Rustenschachera 
na krótko przed popadnięciem Karrera w 



obłęd, miało jeszcze sens i cel. Dla pracy 
naukowej Scherrera tak, dla Karrera nie. 
Bowiem w obłędzie Karrera nie zmieni już 
teraz niczego fakt, że Scharrer wie teraz, 
co zaobserwowałem w sklepie Rusten
schachera, zanim Karrer w sklepie Rusten
schachera zwariował. Wypadki w sklepie 
Rustenschachera, mówi Oehler, były prze
cież także tylko momentem wyzwalającym 
definitywne szaleństwo Karrera, niczym 
więcej. Byłoby na przykład o wiele waż

niejsze, gdyby Scherrer zajął się stosun
kiem Karrera do Hollensteinera, ale o tym 
stosunku Scherrer nie chciał się niczego 
dowiedzieć od Oehlera, stosunek Karrera 
do Hollensteinera w ogóle Scherrera nie 
interesował, mówi Oehler, wiele razy pró
bowałem wskazać Scherrerowi na ten sto
sunek, zwrócić jego uwagę na ten istotnie 
ważny związek i na isto~nie ważne zdarze
nia, jakie następowały w ciągu kilku- i kil
kudziesięcioletniego związku pomiędzy 

Karrerem i Hollensteinerem, ale Scherrer 
nie zgodził się na to, mówi Oehler, jak to 
bywa u ludzi tego rodzaju, tych całkiem 
niefilozoficznych i wskutek tego całkiem 

nieużytecznych lekarzy psychiatrów, dopy
tywał się tylko nieustannie o ciekawe 
wprawdzie, jednak, moim zdaniem, nie de
cydujące wypadki w sklepie Rus~enscha
chera, ale nie pojmował wagi stosunku 
Karrer/Hollensteiner. Scherrer pytał mnie 
ciągle, dlaczego my dwaj, Karrer i ja, we
szliśmy do sklepu Rustenschachera, na co 
ja za każdym razem odpowiadałem, że na 
to pytanie nie mogę odpowiedzieć i że w 
ogóle nie rozumiem, jak Scherrer może za
dawać te pytania, mówi Oehler. Scherrer 
zawsze ;adawał pytania, które, moim zda
niem, były pytaniami nieważnymi, na co 
naturalnie, mówi Oehler, Scherrer otrzymał 
ode mnie nieważną odpowiedź. Ci ludzie 
nieustannie zadają nieważne pytania i dla
tego nieustannie otrzymują nieważne od
powiedzi, ale ich to wcale nie uderza. Tak 

jak nie uderza ich, że zadawane przez nich 
pytania są nieważne i przez to bezsensow
ne, tak też ich nie uderza, że odpowiedzi, 
jakie na nie otrzymują, są nieważne i przez 
to bezsensowne. Gdyby nie to, że ciągle 
wspominałem nazwisko Hollensteinera, 
Scherrer by w ogóle na Hollensteinera nie 
wpadł. Jest w tym coś niezmiernie depry
mującegą, jeśli pan siedzi naprzeciw czło
wieka, który samą swą obecnością nie
ustannie utrzymuje o sobie, że jest kom
petentny, a w sprawie, o którą chodzi, nie 
jest kompetentny w najmniejszym stopniu. 
Stale przecież robimy to spostrzeżenie, 

mówi Oehler, że mamy do czynienia z ludź
mi, którzy powinni być kompetentni i któ
rzy nawet zapewniają i roszczą sobie pra
wo, i to nieustannie roszczą sobie prawo 
do tego, że w sprawie, w której spotkaliś
my się z nimi, są kompetentni, gdy tymcza
sem są niekompetentni w sposób nieodpo
wiedzialny i wstrząsający, i wręcz odpy
chający. Prawie wszyscy ludzie, z którymi 
się spotykamy w jakiejś sprawie, choćby 
najważniejszej, są niekompetentni. Scher
rer, mówi Oehler, jest, moim zdaniem, naj
bardziej niekompetentny, jeśli chodzi o 
Karrera, a myśl, że Karrer jest zdany na 
Scherrera, ponieważ Karrer został umiesz
czony na oddziale Scherrera, jest jedną z 
najstraszliwszyct:i myśli. 

Przełożył Zbigniew KrawczykowsKi 
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THOMAS BERNHARD 

KILKA DAT 
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1931 urodzony w Holandii jako syn au
striackiego rolnika i córki pisarza, Jo
hannesa Freumbichlera. 

1932 U dziadkc)w (ze strony matki) w Wied
niu. 

1942 Internat w Salzburgu, gimnazjum. 

1943 śmierć ojca. 
Nauka gry na skrzypcach u prof. Stei
nera. 

od 1947 - uczy się zawodu handlowca. 
Wiersze. 

1949 śmierć dziadka. 

do 1951 W sanatorium przeciwgruźliczym. 

1950 śmierć matki. 
Debiut prozatorski w dzienniku salz
burskim. 

1952 Akademia muzyczna (Mozarteum). 
Pierwszy pobyt w Wenecji. 
Słuchacz Akademii Muzyki i Sztuk 
Plastycznych w Wiedniu. 

1957 Pierwszy tom poezji. 
Ukończone studia w Mozarteum. 

1960 Wystawienie kilku krótkich sztuk. 
Pobyt w Angl ii. 

1962 Pobyt w Polsce. 

1963 Pobyt w Polsce. 
Ukazuje się powieść Frost (Mróz). 

1964 Ukazuje się opowiadanie Amras. 
od 1965 - mieszka w Ohlsdorf w Austrii . 

1967 Tomy VerstOrung i Prosa (zbiór opo
wiadań) 

1968 Utwór prozatorski Ungenach. 
Austriacka Nagroda Państwowa. 

1969 Watten , proza. 

1970 święto Borysa (po polsku w Litera
turze na świecie , 1975). 
Utwór prozatorski Das Kalkwerk. 
Nagroda im. Georga Buchnera. 

1971 Utwory prozatorskie Midland in Sti/fs 
i Gehen. 

1972 Ignorant i szaleniec (po polsku w 
przekładzie G. Sinki , Dialog 1973), 
dramat. 

1973 Die Jagdgesellschaft , dramat. 

1974 Der Prasident, dramat. 

1975 Die Macht der Gewohnheit, komedia . 
Krótki pobyt w Polsce, czyta frag
menty najnowszej powieści Die Kor
rektur . 

1976 Die Beruhmten . 

Opr. Karol Sauerland 
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