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„ 

Thomas Bernhard 

„ ... Cale moje życie, cale moje istnienie jest niczym innym, 
jak przemożną potrzebą przeszkadzania i irytowania ... " 

Thomas Bernhard 

THOMAS BERNHARD (1931-1989) urodził się w Holandii. 
Dzieciństwo spędził w domu dziadka, Johannesa Freum
bichlera, pisarza który wcześnie rozbudził w nim zamiło
wania artystyczne. Liceum w Salzburgu porzucił po dwóch 
latach, podjął pracę i jednocześnie pobierał lekcje muzy
ki i aktorstwa. Ciężka choroba płuc zmusiła go do dwu
letniego pobytu w sanatorium w Grafenhof. 
W latach 1952-1957 studiował muzykę i reżyserię w aka
demii muzycznej Mozarteum w Salzburgu. W czasie stu
diów pracował jako reporter sądowy i krytyk sztuki. Jed
nocześnie publikował swoje pierwsze próby literackie. 
Od 1957 mieszkał w Wiedniu i Klagenfurcie, a od 1965 
przeniósł się na wieś, do Ohldorf koło Gmunden w Gór
nej Austrii. Na początku lat sześćdziesiątych odbył kilka 
dłuższych podróży zagranicznych (dwa razy był w Pol
sce). 
Napisał ponad 20 sztuk teatralnych, m. in.: Święto Bory
sa, Ignorant i szaleniec, Sita przyzwyczajenia, Naprawiacz 
świata, Komediant, Plac bohaterów. 
Pisał także wiersze, powieści i opowiadania, m. in.: Mróz 
(1963 - pierwszy utwór, który przyniósł mu rozgłos), 
Kalkwerk. 
Uważany jest przez wielu za jednego z największych pi
sarzy naszego stulecia, który stworzył swój własny, bar
dzo charakterystyczny styl dramatopisarski. 



Janusz Majcherek 

PRZYPISY DO BERNHARDA 
1. 
Thomas Bernhard długo nie miał w Polsce szczęścia: ani jako drama

topisarz ani jako prozaik. Jego debiutancką, zresztą znakomitą 

powieść pt. Mróz (z 1963 roku) Wydawnictwo Poznańskie opub
likowało w 1979 roku, trudno byłoby jednak twierdzić, że ta, zawiera
jąca niemal komplet Bernhardowskich tematów i obsesji proza została 
przez czytelników doceniona czy choćby tylko zauważona. Nie lepiej 
wiodło się Bernhardowi w naszych teatrach. Pierwszy zaryzykował 
Erwin Axer, wystawiając w Teatrze Współczesnym w Warszawie, w 
1975 roku, Święto Borysa. Wcześniejsza nieco premiera tej sztuki w 
wiedeńskim Burgtheater przyniosła Axerowi uznanie widzów i krytyki. 
Niestety, Warszawa całkowicie odrzuciła przedstawienie, nikt się na 
autorze nie poznał. Nawet Marta Fik, krytyk przecież wybitny, wyraziła 
opinię, która do dzisiaj musi zdumiewać rażącą nietrafnością: „sztuka 
- pisała Fik - wydaje się na tyle manieryczna i błaha, że nie warta po 
prostu rzetelnego zachodu". 

Przez następne piętnaście lat nikt Bernharda w Polsce nie wystawiał 
(z jednym bodaj wyjątkiem telewizyjnego przedstawienia, zreali
zowanego w stanie wojennym). Jedynie „Dialog" regularnie drukował 
kolejne utwory sceniczne, przewidując może dalekowzrocznie, że 

Bernhard zostanie kiedyś wreszcie doceniony. 
Gdzie indziej wielkość pisarza zauważono znacznie wcześniej. W 1980 

roku Gitta Honegger na łamach bardzo prestiżowego pisma amery
kańskiego Performing Arts Journal zawyrokowała, że Bernhard jest 
najważniejszym pisarzem po Becketcie. Dziś ta opinia nie wydaje się 
ani trochę przesadzona, a w każdym razie dużo łatwiej ją przyjąć, gdy 
mamy już za sobą znakomite wystawienia utworów Bernharda, 
zwłaszcza te, które wyszły spod ręki Krystiana Lupy: Kalkwerk, 
Rodzeństwo, Kant, ale także realizacje Axera: Komediant i U celu czy 
wreszcie spektakle telewizyjne Placu bohaterów czy Rodzeństwa. Nie 
znaczy to oczywiście, że polski teatr został Bernhardem nasycony. 
Myślę, że jego fascynująco maniakalna twórczość jeszcze długo będzie 
prowokować reżyserów, widzów, może przede wszystkim aktorów. 

2. 
Stosunek Bernharda do teatru był co najmniej dwuznaczny, przynaj

mniej jak na autora, który dostarczył teatrowi kilkanaście wybitnych 

tekstów, a sam dzięki wystawieniom tych tekstów zyskał światowy 
rozgłos. „Gardzę teatrem - pisał - nienawidzę aktorów, bo teatr jest 
perfidnym bezwstydem i bezwstydną perfidią, ( ... ) teatr jest świń
stwem". To słowa wyjęte z opowiadania pt. Czy to komedia? Czy to 
tragedia? 

Natomiast w sztuce Pozory mylą czytamy: „Aktorzy to w jakiś sposób 
durnie /ci najwięksi także/ ci najsławniejsi też/ uciekają od swojej 
miernoty/ a ta miernota ich dogania/ ... Wszystko co ich otacza jest try
wialne/ udawane/ powierzchowne/ nawet to co najwznioślejsze/ 

zaczyna śmierdzieć". 
Połączenie niechęci do teatru z pisaniem dla teatru można odczyty

wać jako jedną z okrutnych gier Bernharda: obnażanie „świństwa" 
teatru przy pomocy samego teatru; odsłanianie nieautentyczności 
aktorów przy pomocy samych aktorów. Ostatecznie chodzi tu, jak się 
wydaje o wściekły atak wymierzony w całość współczesnej kultury. W 
tej dziedzinie Bernhard nie uznawał żadnych kompromisów. Swój 
pogląd wyraził nader dobitnie w Ignorancie i szaleńcu, gdzie jedna z 
postaci powiada: „kultura to kupa gnoju/ na której udają się różne 
teatralności i muzykalności/ ale to proszę pana kupa gnoju". 

W końcu można już tylko powiedzieć, że „Świat jest kloaką/ której 
smród bije człowiekowi w nos". Jeśli pominąć wszystko, co w tych 
wypowiedziach ma walor prowokacyjnie zakomponowanego cynizmu, 
wisielczego szyderstwa, manifestacyjnego nihilizmu, to w istocie po
zostanie klasyczny problem kultury: nieautentyczność. Kto jak 
Bernhard nie chce się oszukiwać - a ma do tego prawo, bo udręczony 
chorobą pół życia spędził na pograniczu śmierci - kto zatem nie chce 
się oszukiwać wybiera okrucieństwo . Tu przynajmniej istnieje 
gwarancja, że nic z prawdy o egzystencji nie zostanie skłamane, nic nie 
zostanie złagodzone przez złudzenia kultury, przez jej klasyczne 
utopie. 
Czy za tym okrucieństwem kryje się satysfakcja nihilisty? Oczywiście, 

nie. Okrucieństwo jest sposobem obrony przed absurdem życia, a je
szcze bardziej przed absurdem śmierci. Zwracano już uwagę (Karol 
Sauerland) na polemiczny stosunek Bernharda wobec filozofii 
Heideggera: myśl o śmierci nie dodaje życiu sensu ani nie czyni go 
bardziej zrozumiałym. Z refleksji nad egzystencją podjętej z perspek
tywy śmierci nie sposób - jak twierdzi Bernhard - wyprowadzić 

żadnej postawy rozumiejącej ani tym bardziej heroicznej, jak sądzili 
Sartre i Camus. Antyegzystencjalistyczny punkt widzenia został 

zresztą przez Bernharda explicite wyrażony w sztuce Ignorant i szale
niec: „gdybyśmy/ proszę pana/ nie mieli zdolności odwracania myśli/ 
musielibyśmy przyznać/ że w ogóle nie egzystujemy/ Egzystencja jak 



wiemy/ to zawsze odwracanie uwagi od egzystencji/ egzystujemy 
dzięki temu/ że się odwracamy od swego egzystowania". 

3. 
Techniką i zarazem tematem Bernharda jest powtórzenie. 

„Powtórzenie tych samych powtórzeń" powiada Dobra w Święcie 
Borysa. Na serii obsesyjnych powtórzeń oparte są niemal wszystkie 
sztuki Bernharda. Z punktu widzenia dramaturgii mamy do czynienia 
z daleko posuniętą redukcją środków, inną jednak niż tą, którą 

stosował Beckett. 
Ten ostatni redukował pojedyńczego człowieka, odejmował mu po 

kolei atrybuty egzystencji, skazywał na bezruch, odbierał ciało. 

Skupiony na dramacie samego istnienia był Beckett z natury rzeczy 
ahistoryczny i aspołeczny. Tymczasem Bernhard był w gruncie rzeczy 
wściekłym krytykiem społeczeństwa i jego instytucji. Interesowało go 
to co ludzie wytworzyli między sobą: polityka, sztuka, kultura, filo
zofia. Demistyfikował różne społeczne struktury z furią i maniakalnym 
uporem. Nie uznawał żadnych kompromisów. Nie uznawał do tego sto
pnia, że współrodakom odebrał w testamencie prawo do obcowania 
ze swoim dziełem na 70 lat. Austria jest jedynym krajem na świecie, w 
którym nie można publikować utworów Bernharda. Pisarz poczuł się 
urażony tym, że Austriacy obrazili się na niego za sztukę Heldenplatz, 
w której obnażył, zresztą nie po raz pierwszy, nieprzyjemne fakty 
związane z nazistowską przeszłością kraju. 

Minister Kultury Austrii nazwał kiedyś Bernharda psem. Zdarzyło się 
to notabene podczas wręczania Bernhardowi poważnej literackiej 
nagrody. Laureat wygłosił prowokacyjne przemówienie, które minis
tra wyprowadziło z równowagi. Ale na wyprowadzaniu z równowagi 
polega chyba sens twórczości Thomasa Bernharda. On zdaje się 

uważał, że to co umowa społeczna uznała za równowagę - w sensie 
kulturowym czy politycznym - jest nade wszystko kłamstwem. A 
skoro tak, to rzec można iż Bernhard był pisarzem, który - rzeczy
wiście - kąsał jak pies, ale czynił to po to, żeby swoich współczesnych 
wyprowadzić z wielorakiego kłamstwa. Taki pisarz nie może być przy
jemny. 

Janusz Majcherek 
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Thomas Bernhard 

FRAGMENT AUTOBIOGRAFII 
Moja matka nie dawała sobie ze mną rady. (. .. ) tłukła wściekłe, przeważnie by
kowcem leżącym na kredensie kuchennym, ja zaś kuliłem się, wołając o pomoc, 
ze świadomością najwyższej teatralności, w kącie kuchni lub pokoju, obydwiema 
rękami chroniąc głowę. Po bykowiec sięgała przy pierwszej lepszej okazji. A 
pohieważ chłosta cielesna w końcu zawsze pozostawiała mnie obojętnym, co nig
dy nie uchodziło jej uwagi, próbowała upokorzyć mnie najstraszliwszymi zdania
mi, za każdym razem do głębi raniąc moją duszę, mówiła: Tylko ciebie mi brako
wało! albo Jesteś moim całym nieszczęściem, niech cię diabli wezmą! Zmarnowałeś 
mi życie! To wszystko twoja wina! Wpędzisz mnie do grobu! Jesteś zerem, wstyd mi 
za ciebie! Taki sam z ciebie próżniak, jak z twego ojca! Nic nie jesteś wart! Ty mąci
wodo! Ty kłamczuchu! to tylko niektóre z przekleństw miotanych przez nią raz po 
raz, co dowodziło jedynie jej bezradności wobec mnie. Prawdę mówiąc, zawsze 
dawała mi odczuć, że przez całe życie stoję jej na drodze i przeszkadzam w osiąg
nięciu pełni szczęścia. Patrząc na mnie, widziała mojego ojca, jej kochanka, który 
ją porzucił. Aż nazbyt wyraźnie dostrzegała we mnie tego, który ją zniszczył, taką 
samą twarz, co wiem, bo kiedyś oglądałem fotografię ojca. Miałem twarz nie tylko 
podobną do twarzy ojca, to była ta sama twarz. 

przekład Sława Lisiecka," Teatr" nr 12/ 1996 
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Bernhard Minetti 
urodził się w 1905 w Kilonii (Niemcy), w protestanckiej mieszczańskiej rodzi
nie. Jego przodkowie byli Włochami, którzy przeprowadzili się na północ. W 
1919 spotkał Leopolda Jessnera, u którego pobierał nauki, wtedy zetknął się z 
ekspresjonizmem. W rodzinnym mieście występował jako statysta obok Erne
sta Buscha i Gustawa Gri.indgensa. Po trzech latach przeniósł się do Gery 
(1927-1928), potem do Darmstadu (1929-1930). Grał tam już Don Carlosa i 
Hamleta. Wreszcie przyszła kolej na Berlin, w którym obok Schiller Theater, 
nazywanym wtedy Staatlisches Schauspielhaus, grał również w teatrze przy 
Gandarmenmarkt. Stał się jednym z protagonistów w zespole Gri.indgensa lat 
przedwojennych. Odnosił sukcesy w sztukach Schillera, pamiętna była jego 
rola Franza Moora w Zbójcach w reżyserii Leopolda Jessnera w 1932, Gesslera 
w Wilhelmie Tellu w reżyserii Jurgena Fehlinga (1932) i przede wszystkim 
Brutusa w Juliuszu Cezarze znowu Jurgena Fehlinga w 1941. 

W 1946 roku został dyrektorem teatru w swoim rodzinnym mieście Kilonii. 
Od tego momentu rozpoczyna się drugi etap jego kariery w powojennych 

Niemczech. Gra w Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu, należy do zespołu 
Stadtische Bi.ihne we Frankfurcie, pracuje w Di.isseldorfie. Występuje gościn
nie w wielu miastach niemieckich: Bochum, Hanoverze, Essen, Aachen i Bonn. 
W końcu w 1965 roku wrócił do Berlina do Schiller Theater, zostając tam aż 
do rozwiązania teatru w 1993 roku. Wtedy najczęściej grał dla Clausa 
Peymanna w sztukach Bernharda tytułowe role w Minettim (Wi.irttember
gisches Staatstheater w Stuttgarde, 1976), w Naprawiaczu świata (Schauspiel
haus w Bochum, 1980), w Der Schein trugt (Zwodniczy blask,Schauspielhaus w 
Bochum, 1984) i w realizacjach dramatów Szekspirowskich Klausa Michaela 
Grubera. Słynne były role Leara (1985) i Puka (1993). Minetti nie był nigdy 
wirtuozem przemiany, nie „wygrywał" psychologicznych niuansów, prezen
tował postaci ostro: szerokim gestem i żywą mimiką. W każdej roli pozostawał 
sobą i - jak twierdzą krytycy - dlatego najczęściej grywał wielkie osobowości, 

niepokorne charaktery, przywódców, książąt i królów. Z natury był jednym z 
nich. 
Kiedy po zamknięciu Schiller Theater osiemdziesięcioośmioletni aktor został 

bez pracy, przygarnął go do zespołu Berliner Ensemble Heiner Mi.iller. W jego 
inscenizacji Kariery Arturo Ui (1995) Minetti zagrał Aktora, który uczy przy
szłego przywódcę sztuki aktorskiej . 

Minetti marzył, że ostatnie chwile życia spędzi na scenie, że dana mu będzie 
śmierć Moliera. Ale choć tak się nie stało , niemiecka publiczność będzie go 
pamiętać jako aktora, który przez prawie osiemdziesiąt lat nie zszedł ze sceny. 
Największy hołd złożył mu Thomas Bernhard, pisząc specjalnie dla niego i o 
nim sztukę Minetti, w której przedstawił go nie tylko jako aktora i artystę, lecz 
także obłąkanego bankruta, każąc mu powiedzieć: „Oderwany od ludzi, oder
wany od wszystkiego i od każdego, oderwany od materii dla sztuki aktorskiej , 
przeciwko publiczności , przeciwko, przeciwko, przeciwko, wciąż tylko prze
ciwko". 
Jego ostatnią rolą w Berliner Ensemble była Mgła w spektaklu Roberta Wilso

na Ozeanflug (Lot nad oceanem). Premiera odbyła się w styczniu 1998. Minetti 
pojawił się na wyciemnionej scenie, siedział na wysokim stołku, jego spokoj
ny i tajemniczy głos powtarzał jak zaklęcie „jestem mgłą" . 
Był największym aktorem niemieckiego teatru w XX wieku - twierdzą kryty

cy. Jego grą wzruszały się cztery generacje widzów. „Stary Faust, wynędzniały 
Lear, posiwiały Casanova, nucący Krapp, zrujnowany Naprawiacz świata, Sta
ry Aktor w Arturze Ui pozostanie Mgłą w spektaklu Wilsona, głosem z taśmy, 
wspomnieniem niejasnym, ale przejmującym. " 

12 października 1998 zmarł aktor, o którym pisano, że jego życie było odbi
ciem historii niemieckiego teatru w dwudziestym wieku. 

fragmenty artykułu Mgta, "Dialog" 1999 nr l 



MINETTI O BERNHARDZIE 

M i n et t i - To niezwykłe , ile Bernhard o mnie wie, zważywszy na to, że 
nasze spotkania, mierząc w czasie, trwały łącznie około trzech godzin. Nie 
były to specjalnie głębokie rozmowy, raczej tylko strzępy, uwagi , opinie na ten 
czy inny temat. W Bernhardzie uderza poczucie duchowego powinowactwa -
albo, jeśli pan woli, klaunada, figlarność. Abstrahując od tego, fascynuje mnie 
oczywiście poetyckość , niesłychana muzykalność jego języka, która wydaje 
mi się naprawdę bezcenna. Odczuwam język jako coś cielesnego. Przepotężny 
Szekspir nawet jeszcze w przekładach jawi się w sposób cielesny. Również u 
Pintera, mimo tłumaczenia, cielesność pozostaje wyczuwalna. Z Niemców 
najwięksi są dla mnie Lenz, Kleist, Biichner, Thomas Bernhard. U Goethego 
przeważa według mnie artyzm, w dramatach greckich Holderlina genialne 
zniekształcenie liryczne zagłusza dramatyczne, cielesne słowo. Właściwie 
można to tylko oddać w formie koncertu. Antyprzykładem jest, powiedzmy, 
Hochhuth. Papka. Takich tekstów kompletnie nie potrafię zapamiętać . 

Z wywiadu z Minettim w: „Theater heute" 12/1980, 

przedruk w: "Theater heute" 11/ 1998, spolszczył Marek Szalsza. 

LIST GILLESA RENARDA 
DO IGNACEGO GOGOLEWSKIEGO 

Przyszli mistrzowie nie istnieją. Przeszli mistrzowie umarli. 
Thomas Bernhard 

23 maja 1999r. 

Szanowny Panie! 
Przed naszym spotkaniem pragnę przedstawić Panu szereg refleksji. 
Thomas Bernhard przedstawia nam postać Minettiego, który mówi, denerwuje się 

panikuje i upaja się dźwiękiem swoich stów. Minetti gubi się w samotności swoich 
monologów, które zmieniają się w rytmie wynikającym nie z racjonalnego myślenia, 

lecz z próżni, która istnieje pomiędzy jego jestestwem a jego wypowiedziami. 
Rozmiar tej próżni, tego dystansu, jest znany jedynie Minettiemu. Naszym zadaniem 
jest, aby ten Minetti, który zrodzi się na scenie, byt nie tylko symbolem, ale wciele
niem losu wszystkich wielkich artystów, nie tylko dramatycznych, i to wcieleniem z 
krwi i kości. Gdy Minetti zwraca się do innych, osoby do których przemawia stają się 
świadkami w pewien sposób wyjątkowymi i cennymi, gdyż są ostatnimi świadkami 
istnienia i losu Minettiego. Gdy Minetti przemawia do Damy i do Dziewczyny, stano
wi to zawsze apel o potwierdzenie treści jego wypowiedzi. Sposób w jaki Minetti 
rozmawia z innymi jest potwierdzeniem tego, że nie szuka on okazji do konwer
sacji. Dla niego istnieje jedynie monolog. To nie znaczy, że sztukę należy traktować 
jako monodram ze statystami. Zarówno drugoplanowe role i role nieme są istotnymi 
elementami całości dramatu, który jest wypełniony konfliktem i kontrastami i 
pozostaje w nieustannym ruchu wahadłowym pomiędzy komedią a tragedią. Nigdy 
zaś nie dochodzi do rozstrzygnięcia. Komedia nie zwycięża nad tragedią ani trage
dia nad komedią. 

Wielkim wyzwaniem dla Pana w roli Minettiego - wielkiego aktora, prawie wręcz 
barda, istniejącego wyłącznie poprzez monolog - będzie, uniknięcie stworzenia 
monolitu, ucieczka od monotonii, konsekwentne poddawanie się temu ruchowi od 
komedii do tragedii i z powrotem do momentu, gdy kurtyna ostatecznie opadnie. 

„Nic nie jest śmieszniejsze od nieszczęścia " - twierdzi Beckett. Ale kpina Bern
harda jest jeszcze bardziej radykalna. Podczas gdy postaci Becketta zachowują coś 
jeszcze z patetycznego klauna, u Bernharda każda postać, w tym również Minetti 
gdy umiera i stara kobieta gdy pojawia się po raz ostatni na scenie, objawiają w 
sobie zimno, które jest obecne w każdej marionetce. 

Ta sztuka, która powoli stanie się naszą wfasną sztuką, niesie wyraźne przestanie 
polityczne, którego nie wolno nam przeoczyć. Ten dramat walczy nie tylko przeciw
ko łatwostrawnej sztuce teatru, lecz także przeciwko ustrojowi kapitalistycznemu w 
cafoksztafcie, przeciwko konsumpcji masowej, głupiej, niedojrzalej. To wszystko nie 



oznacza, że aktorzy i reżyserzy winni odnosić się do tej sztuki w sposób wyłącznie 
intelektualny. Muszą pozostać wyczuleni na jej rytmy i jej melodie, na myśli w niej 
zawarte oraz na sposób w jaki myśli te znajdują swój wyraz. Nie możemy zapom
nieć, że do końca trzeba utrzymać wiarygodność dwóch przeciwnych postaw: Minetti 
jest wielkim aktorem, Minetti jest kabotynem (tragedia czy komedia?). 

Sam Minetti - to przede wszystkim głos. To głos, który mówi bez przerwy, w 
nieskończoność, prawie powtarzając się, nie dlatego by definiować siebie i określać 
pewien obszar rzeczywistości, ale żeby potwierdzić swoje istnienie, zakreślić obszar 
z którego pochodzi i wyrazić swój punkt widzenia, jednocześnie nigdy nie stykając 
się ze źródłem z którego pochodzi. Minetti gada, powtarza się, sięga po hiperbolę, 
niekiedy również po litanię . 

Jedność sztuki wynika nie z jednej myśli, która określałaby ją w całości i prowadzi
ła do puenty. Jej wewnętrzny porządek wynika z repetycji, z powtarzania poje
dyńczych wyrazów oraz obsesyjnego powracania do refrenu. Tempo determinuje 
rytm a nie logika wydarzeń. To niemalże utwór muzyczny. Dlatego też nie chcę, aby 
tekst zinterpretowano i złożono na podstawie motywacji psychologicznych. Ta sztu
ka nie należy do teatru dialogów, nie przedstawia ona jakichkolwiek debat psycho
logicznych (wymiany zdań). 

Powtarzanie - ewidentne i wszechobecne nie istnieje wyłącznie na poziomie 
słowa, lecz stanowi pewną strukturę świata, w którym rzecz się dzieje: mamy noc syl
westrową, która powraca rokrocznie. Dama w tę noc powraca by konsumować szam
pana, kelner powtarza te same ruchy, powtarza się zabawa w maskach. Dla 
Minettiego, powtarzanie jest zarazem sposobem na zwalczanie niepokoju jak i 
źródłem niepokoju: powtarzające się wypowiedzi o dyrektorze teatru. Minetti wyko
rzystuje repetycję, powtarzanie, jako sposób budowania rzeczywistości. Minettiemu 
(i nam również) pomaga to zapanować nad czasem. Z drugiej zaś strony, budo
wanie świata poprzez powtarzanie jest dowodem na to, że świat jest obszarem, sy
stemem, tworem zamkniętym. 

Sztuka traktuje o rzeczach uniwersalnych: aktor, pewien typ aktora (,,jestem artys
tą wzburzonym''), któremu nie wystarcza nie kończąca się, zwykła iluzja, jaką jest 
rzeczywistość, i który tworzy dla siebie inne, doskonale iluzje wcielając się w kolej
ne postaci. Przez te postaci, tworzy on rzeczywistość. Jednocześnie pokazuje innym, 
że ich rzeczywistość składa się z takich iluzji jak: Hamlet, Król Lear„. Minetti. Dlate
go też nie ma nic dziwnego w tym, że Minetti ginie od swojego losu. Wybiera drogę 
skrajnie wyczerpującą, ekstremalną, i równie ekstremalny jest jej koniec: samobój
stwo. Minetti ginie przez własny wybór, zabijając samego siebie. Umierając w skórze 
innych postaci, umiera również i on sam. 

Dla Minettiego jego ambicja podpalenia sceny swoją grą jest również źródłem 
niepokoju, że nadwątlone w ten sposób deski nie wytrzymają jego ciężaru i wpad
nie on przez nie w próżnię. 
Życzę bardzo owocnej kontemplacji, gdyż wiem, że sprawy te są dla Pana równie 

istotne jak dla mnie. 

Gilles Renard 
Thomas Bernhard 
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