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Znowu o Bernhardzie ... Czy jeszcze? I co? „. Czy to będzie 
autentyczne? 
Mogę tylko prosić jakąś odpowiedzialną za to instancję, żeby to 
było autentyczne . . . 
Ale nie na tym chcę skończyć ... 
Powrócić do tego przekroczenia pisarskiego tabu! Jakie ono 
jest„ : Uzurpacja!!!? 
Autor literatury jest lepszy (ma być lepszy - bez głębszego 
zastanowienia, bez głębszej refleksji , autor bierze po prostu tę 
tkwiącą w każdym człowieku „wewnętrzną lepszość" 

i używa jej do pisania, do przezwyciężenia progu między 
„głową i papierem), jest na portrecie jak ów powołany na 
Parnas, do nieśmiertelnych. A tam panuje jakaś reguła, tam 

panuje strój , uniform duszy homo litteratus. Dobry, 
odpowiedzialny, wiedzący, obiektywny; ten, kto opowiada o 
innych ludziach musi stać nad nimi, lepiej wiedzieć, co robią, 
powinien mieć również siłę władzy nad nimi - siłę zbawczą. 

Może ich potępić, ale może ich również uratować, choćby 

sam siebie nie potrafił ratować, musi umieć wskazać drogę, 
choćby sam nie potrafił nią kroczyć. To fair play 
mieszkańców Parnasu - bez tego nie wolno w ogóle zabierać 
się do tej roboty - nie przeznaczonej dla ludzi, lecz dla 
półbogów . .. Tak pewnie nikt z piszących o sobie nie powie, 
ale jak tylko siądzie ktoś do pisania, to robi to z tej 
perspektywy, pisanie płynie stamtąd, z lepszej , półboskiej 
sfery uzurpatora, i to nie jest własny świadomy wybór, tę 
uzurpację wywabia z człowieka (pisarza) kultura .. . 
Bernhard kontestuje to tabu, a ja będę musiał umieć o tym 
powiedzieć . .. Bo będę o tym mówił i sam będę się puszył, 
będę mówił o „głupocie" Bernharda, a sam będę mądry, będę 
mówił o jego wybrykach, a sam będę grzeczny jak typowy 
teoretyk . .. Ale przecież nie będę udawał innego, niż jestem. 
Nie muszę stać się Bernhardem, żeby powiedzieć coś o 
Bernhardzie. Niby nie, a przecież jest to jakoś tam 
wstydliwe . .. 
Jak by to chwycić? Oto opowiadający Bernharda jest (pragnie 
być) kimś nieuzurpującym. Nie jest wcale lepszy od świata, 
który piętnuje, jest w sidłach bełkotliwych myśli 

i nieodpowiedzialnych sentymentów, resentymentów. Jest 
chorobliwy, egotyczny, niekonsekwentny. Jest groteskowy . . . 
Świat - groteskowy, zły, idiotyczny jest widziany przez 
potworka w pełni zniewolonego tym światem, zamotanego 
w sieć, którą chce zniszczyć ... Czy nie ma zatem w tej 
strukturze hierarchii - gorszy - lepszy, nie dojrzały -
dojrzalszy, hierarchii, która powoduje jakiś ruch poznawczy, 
jakiś moralny proces? Żeby sądzić, trzeba być najpierw na 
górze. Przecież tak postępowali ludzie od tysiącleci - zawsze 
windowali się na tę wyższą pozycję, nawet nie 
uświadamiając sobie, że popełniają w ten sposób 
uzurpację .. . W samym akcie sądzenia jest zawarty a priori 
wcześniejszy akt - wejścia wyżej„. Nie robili to tylko 
strąceni, słabi, chorzy, szaleni, biedni ... Nie robili tego, 
sądzili w całej swej bezradności - z dołu. Ale oni najczęściej 
nie pisali .. . Bernhard robi to z całą premedytacją, z jakąś 
(może chorobliwą nawet) prowokacyjnością, zajadle, 
zaciekle ... Nienawidzi tego windowania, tego przybierania 
artystycznej postawy, której oczekuje i wymaga powaga 
świętego powołania .. . To nazbyt afektowane jeszcze. Temu 
daleko jeszcze do bezwzględnej a jednocześnie nie 
napuszonej precyzji ... 
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Mówię sobie: „pisz bez obciążenia, jakbyś pisał dla siebie, 
bez żadnego zadęcia . . . „ .. . ale i tak nic z tego nie wychodzi . 
Może już dość mam Bernharda? Uciekam przed tym 
pisaniem, jak tylko się da. Ale .. . Więc jeszcze raz, weź się w 
garść i pomyśl, gdzie ulokować to, czym się zajmiesz! Każdy 
(zwłaszcza późniejszy) dramat Bernharda jest monologiem, 
albo splotem kilku monologów. Zawsze jest jeden lub dwóch 
maniakalnych monologistów, którzy tyranizują całą resztę 
i niejako zmuszają do milczenia. Nikt z otoczenia nie słucha 
chętnie tych monologów, słucha się je najczęściej krnąbrnie 
(no: wyjątek doktorantka z „Na szczytach panuje cisza") ... 
z poczuciem przymusu, z poczuciem przetrzymania ... Często 
zatem są w wewnętrznym obiegu te monologi przysłowio
wym grochem o ścianę... Właśnie - przyjrzyjmy się 

wewnętrznej strukturze tych dramatów mniej pokornie, mniej 
literacko - raczej z dziecięcą przekorą! Często mamy tu do 
czynienia z zadawnionymi rodzinnymi zmęczeniami, 

z torturą wzajemnej relacji, na którą są skazane te osoby z racji 
swego osamotnienia i alienacji .. . Wpływy Becketa mieszają 
się tu z motywem „Tańca śmierci" Strindberga . . . Ale to tylko 
punkt wyjścia .. . Najczęściej nie chodzi tu o rozwiązanie 
intrygi, intryga często jest nieruchawa i nie przynosząca 
żadnej wyraźnej pointy. Nic wewnątrz układu (konstelacji) 
uczestników dramatu nie ulega zmianie, nie dokonuje się 
żadna ujawniająca katastrofa . . . Czasem mamy wrażenie 
obcowania z katastrofą permanentną . .. Nie jest to również 
(tak przynajmniej czuję intuicyjnie) to dalsze życie po 
przewaleniu się jakiejś nawałnicy nadziei , rozpaczy, miłości 
i nienawiści - jak to jest na przykład w „Wujaszku Wani" 
Czechowa . . . Monologujący tyrani mają w gruncie rzeczy 
mało wiary w moc swoich monologów, podobnie jak stale 
gadający wariaci, których nikt nie słucha . . . Jest tu dewaluacja 
słów, można właściwie przestać słuchać, myśleć o czymś 
innym , jak robią często partnerzy maniakalnych 
monologistów. Bo to i tak jest stek wzajemnie 
wykluczających się bzdur„ . Mało tego, ten monolog 
powtarza się przecież codziennie w prawie identycznych 
wariacjach . . . Po co zatem ten człowiek musi tak nieustannie 
mówić?„. Jakby na złość, na złość tej dewaluacji, na złość 
temu unieważniającemu osądzeniu z pozycji zdrowego 
rozsądku . .. ??? Bo co tu się stało ze zdrowym rozsądkiem? 
Zmarniał i zapodział się gdzieś, zachorował, wyciekł ... 
popłynął ściekiem gdzie indziej . . . Tam, skąd przychodzą 
z nagrodą profesorowie do „Naprawiacza świata". Okazuje 
się, że kiedy trzeba, wciąż jeszcze można przywdziać mundur 

rozsądku i uchodzić za takiego samego Europejczyka jak oni . . . 
Można tylko skarżyć się na chorobę, chorobę nóg, płuc, 

chorobę żołądka . . . w każdym razie na pewno nie na chorobę 
głowy ... Podobnie zachowuje się Kant - kiedy przychodzi do 
kontaktu z innymi, obcymi ludźmi ... Nieudolnie i mozolnie -
próbuje być jednak zdrowo myślącym i racjonalnie myślącym 
człowiekiem . W samotności i w łonie zmęczonych do 
ostateczności stosunków rodzinnych ta zdroworozsądkowość 
ulega całkowitemu rozpuszczeni i pojawia się właśnie ów 
inercyjny monolog, wypowiadający bez cenzury wszystko „co 
ślina na język przyniesie", ale również (w sprzężeniu 

zwrotnym) prowadzony wypowiadanymi słowami 

(treściami) . . . Mówi się, aby dalej prowadzić myśl, mówi się aby 
myśl nie zapomniała słów, nie zaczęła wyć, albo skomlić, nie 
zanurzyła się w otchłań bezsłowną i bezkształtną, gdzie panuje 
lęk śmiertelny ... Psujemy się razem ze światem i świat psuje się 
razem z nami . . . Ten świat nie uzyska już prawdziwego obrazu 
z pozycji kogoś „lepszego" . .. Jest to z sobą ściśle powiązane -
dwa naczynia przedzielone cienką otrzewną - wymieniające 

swe ciecze przez osmozę. Ma się poczucie zanurzania się w 
błąd, błędne życie„ „ to zanurzanie dokonuje się po coś„ . jest 
śmiertelne, ale dokonuje się po coś być może po to . . . by ów 
proces doznał w cierpiącym mózgu rozpoznania . . . ale mózgjest 
zbyt obolały, zbyt słaby i zbyt rozleniwiony, żeby ten proces 
rozpoznać . .. Często bohaterowie Bernharda mają poczucie, że 
sąprzedjakimś decydującym duchowym wysiłkiem, że aby się 
uratować z amorficznego oceanu negatywności, muszą dokonać 
jakiegoś tytanicznego duchowego czynu.. . (KONRAD W 
'Kalkwerku", Ludwik w „Rodzeństwie", Imannuel Kant. .. 
Naprawiacz świata ... ) To korcące ale i przerażające ciśnienie 
jest motorem tych monologów . . . monologi te nie są jednak 
wyrazem i realizacją, tego co ma się w duszy urodzić , są raczej 
popuszczaniem, strużką pary cieknącą z wentyla 
bezpieczeństwa ... Bo w gruncie rzeczy nie podejmuje się 

żadnego wysiłku, tylko trwa w męczącym, udręczonym 

rozprzężeniu ... nikt ze słyszących, a słyszą jedynie ci wciąż 
trwający z musu na posterunku, rodzinni męczennicy) nie bierze 
tego poważnie, dawno już przestali ze strony monologującego 
czegoś oczekiwać a i sam monologujący zsypuje swoje tysiące 
tysięcy słów do kosza - w grzesznym poczuciu, że nie są one 
tym, czym powinny być . .. wszystko to potwornieje zwolnajak 
nowotwór, w narkomańskim (nałogowym) rytuale 
powtarzania . .. A kiedy ktoś obcy zaplącze się w tę orbitę i stanie 
się słuchaczem Uak by nie było : sławnego nieraz człowieka) -
bywa skonsternowany, zażenowany i nie wie, jak się wobec 
czegoś takiego zachować. A widz? Bo dokonuje tu Bernhard 
dziwnego dosyć zabiegu. I otoczenie monologującego i sam 





monologujący - są przyzwyczajeni do tych niepoczytalnych 
wylewów i nie słuchają uważnie , nie biorą w siebie płynących 
treści . .. Często zachowują się jak odbijająca gładka przestrzeń , 

jak tama, jak zwierciadło ... Cały ten bełkot spływa na widza, 
a widz nie jest przyzwyczajony, widz przyszedł do teatru, żeby 
słuchać„ . zatem widz słucha„ .To jakby swoista zemsta 
monologizującego na widzu, potraktowanie widza jako 
ofiary„. Zmuszę cię do słuchania mego słowotoku„ . bo nie 
potrafię ci dać tego, na co sam wciąż i beznadziejnie czekam. Bo 
jestem nieudanym człowiekiem i ty też jesteś nieudanym 
człowiekiem . .. Coś jednak zaczyna wynikać, kiedy trwa to czas 
dłuższy . . . Te monologi muszą trwać tak długo aż przeprowadzą 
słuchające-go, tego jedynego słuchającego - to znaczy widza -
przez rejon absmaku, przesytu i zniecierpliwienia .. . Dopiero 
potem zaczyna w bełkocie ujawniać się inna treść , inna mowa -
wolniejsza, cięższa - jakby z rytmu bezustannego mówienia 
tworzyły się nowe -większego formatu słowa. Nie wiem, czy tu 
nie naciągam znów na tę samą, wciąż tę samą modłę ... Bo cóż 
warte jest takie spostrzeżenie, skoro jest wciąż skazane na 
pozostanie w sferze ogólników?!!! 
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Nie ulega wątpliwości, że w wielkich monologach i w ogóle 
w centralnych postaciach dramatów Bernharda, w postaciach 
maniakalnych monologistów dochodzi do osobliwego 
utożsamienia. To oczywiste, że twórca utożsamia się ze swoimi 
bohaterami, nigdy jednak nie dokonywało się to w tym stopniu 
i w taki , można by rzec bezwstydny równie maniakalny sposób. 
Zawsze swoistym kryterium klasy pisarskiej było zachowanie 
dystansu tego utożsamienia, dystansu nie przekraczającego 
granic tak zwanego autonomicznego bytu postaci . . . Działo się 
to w ukryciu, skromnie, nieśmiało , niepostrzeżenie ... było 
rodzajem przemycania siebie w kostiumie postaci . . . jakiegoś 
rodzaju podróż autora na gapę, podróż autora ukrytego 
wewnątrz postaci - legalnego pasażera. Albo odwrotnie - bywał 
to autoportret ledwie trochę uszminkowany dla niepoznaki, 
delikatnie przebrany w inną postać. Nikt nie stanowił 

w literaturze takiego regulaminu, a przecież na ogół dystans 
taki był niepisanym prawem, zaś wyłamanie się spod tego prawa 
było zawsze literackim i nie tylko literackim ekscesem . . . Autor 
(narrator) zaś usiłował stać nad tym i być czymś w rodzaju 
wyższej instancji i to niezależnie od tego, czy uzurpował sobie 
prawo do wszechwiedzy w obrębie kreowanego świata, czy nie. 
Najczęściej destylował z siebie „najlepszą część (jak 
Dostojewski na przykład), tę część, która miałaby prawo sądzić 
i wartościować ... sterować niejako moralnym kształtem 

powstającego dzieła. Zdarzały się wypadki kontestacji wobec 
tak pojętego obowiązku pisarza-demiurga (de Sade, 
Lautremont) , jawiące sięjako negatywy, manifestacja rebour, 
kiedy to autor zdawał się utożsamiać z ciemną stroną 

stwarzanego świata, jakby był on tworem (produktem) nie 
„ego" lecz „cienia" .. . W każdym z tych przypadków motyw 
utożsamienia był dosyć klarowny . .. Byli i tacy, którzy 
całkowicie kryli się za przedstawianym światem zachowując 
enigmatyczną powściągliwość . . . Nie wydawało się to 
wówczas całkiem naturalne, bo nie wydaje mi się naturalnym 
takie całkowite wycofanie się z odruchu osobistego 
zaangażowania (komentowania, interpretowania), była w tym 
raczej jakaś poza, autorska premedytacja. . . było w tym 
liczące na konkretny efekt u czytelnika (widza, odbiorcy) 
postano-wienie. Tak czy owak można było tu mówić 

o swoistej , przyjętej i utrzymywanej konsekwencji, 
dyscyplinie pisania. Do tej pory jedynie w wielkich dziełach 
powieściowych (Musil, Broch) można był zauważyć 

deformację podjętej na początku autorskiej perspektywy„ . 
jawiła się ona jako konieczna przemiana pod wpływem 
trwającego długo twórczego procesu .. . Choroba ta była 

wolna i przewlekła .. . W tym kontekście To, co robi Bernhard 
jawi się jako „ostra infekcja" ... Postać rychło w trakcie 
przyspieszenia twórczego pędu staje się obiektem 
nieposkromionej inwazji, autor włazi w nią bez ogródek, 
rozsadza ją nie tylko swoimi realiami, ale swoimi emocjami 
i resentymentami, swoimi gestami reagowania na świat, 

wypełniając ją gwałtownie i z impetem ładunkiem 

świadomego i nieświadomego chowu. Postać zaczyna się 
wyginać w nieprzewidywalny sposób i wieść hybrydalny, 
bękarci żywot. Właściwie do tej pory taki proceder był w 
poważnej literaturze niedozwolony, natych-miast kierował 
bowiem płód i artystę w stronę grafomanii, a jak wiadomo 
poważni pisarze bardzo się bali posądzenia o grafomanię. Tu 
gdzieś przebiegała granica i poważny pisarz wolał się do niej 
nie zbliżać . Bernhard nie tylko się do niej zbliżył, ale 
przeszedł (jak mi się wydaje) na drugąjej stronę, jakby jej 
wcale nie było. Wszystkie przywary i nałogi chorobliwych 
niepoprawnych grafomanów zostały użyte w tej literaturze 
i to bynajmniej nie z kokieterią estety cytującego 

z przebiegłym uśmieszkiem kiczowate smaczki, ale, żeby tak 
rzec - na całego, z odwagą samoprzyznania. Sankcjonuje te 
rejony literatury nie gestem pobłażliwego estety, lecz pędem 
determinacji , szaleństwem i geniuszem tragicznego wyrazu, 
apokaliptycznej wyobraźni... Okazuje, że stroniąc od 
napiętnowanego mianem „grafomanii" obszaru twórcy 
zakłamywali siebie i kastrowali swoją wyobraźnię 

' 

r 

,.. 

u samego źródła „ . tam gdzie 
spoczywa to wszystko 
przedwyrazowe ludzkie, kalekie 
i nieporadne, złe i głupie, 

dziecięco wylęknione i niespra
wiedliwe - ludzkie w zbierającej 

mętne płyny i pękającej jak 
przepełniony śmietnik duszy .. . 
Wyższa kontrolująca instancja - jest 
przec1ez cenzurą, a skoro nie 
jesteśmy dziś pewni, że ona jest 
słuszna, to może rzeczywiście 

należałby ją wyłączyć .. . 
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Ci, którzy z rozpędu akceptują 

Bernharda: często raczej podciągają 
go (jak jakiegoś słabeusza) do 
ustalonych i uświęconych literacki
ch norm„. Głaszczą go po głowie 
z pozycji świętej wyższości „. 
Tymczasem B ernhard burzy 
i obśmiewa te normy, Bernhard 
wymaga całkiem innego spojrzenia 
na człowieka i literaturę, gwałci z miejsc, w które do tej pory 
spluwa-łosię z niesmakiem . .. nie z miejsc piekła moralnego, 
ale z miejsc estetycznego śmietnika . . . Nieśmiali zachwycają 
się jego rytmicznym, poetyckim językiem, a przecież jest to 
często język kaleki, obsesyjnie ubogi, jałowo schematyczny, 
monotematycznie chorobliwy, powtarzający utarte frazesy, 
gubiący się w gąszczu niekończącej się trywialności , głupoty, 

język pomówień i kalumnii, język maniakalnych anonimo
wych oskarżeń, język nieporadny i domorosły . . . i tak dalej ... 
Jego rytm jest rytmem człowieka długotrwale opętanego 
(przewlekłym) stanem cierpienia, czekania, lęku, agresji . . . 
Podobnym rytmem posługują się przecież opętani prorocy 
uliczni, podobnym rytmem mówią ludzie w amoku konfliktu, 
podobnym rytmem ... 
Myślę, że ostatnią rzeczą, którą pragnąłby Bernhard - to 
konwencjonalny podziw estetyczny. Dlatego wierzgał 

I odpowiadał impertynencjami, kiedy go dekorowano 
i nagradzano za kontynuację „tradycji wielkiej austriackiej 
literatury". . . dlatego powiedział, że podjąć państwową 

nagrodę to pozwolić sobie nasrać na głowę ... 
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Immanuel Kant, Theatermacher, Ludwik 
Worringer, Naprawiacz Świata, Herr 
Meister. .. każda z tych postaci ma swoją 
indywidualność i swoje 
„samopoczucie".. . Być może nawet 
termin „samopoczucie" określa tu 
lepiej... Mamy tu całą gamę: od 
pławiącego się w samo-zadowoleniu 
Herr Meistra, do zatopio-nego w 
gorączkowej rozpaczy Ludwika 
Worringera. Są oczywiście też cechy 
wspólne - pycha , poczucie 
niedocenienia, malkontencji, kaprysy„. 
tyrani wobec najbliższego otoczenia, ale 
i autoty-rania ... Tyrania nieustannie, pod 
naporem ciśnienia rodzących się myśli ... 
Załóżmy, że to tylko szkic. Załóżmy! Te 
postaci obciążone monologiem 
paraliżują zdarzenia, bo w tym rodzącym 
myśli trwaniu jest coś bezwładnego. 

Można by to porównać do bezwładu 
bohaterów Becketa, tych egzystencji 
tkwiących uporczywie, roślinnie w 

jednym miejscu ... Nie warto do nikąd pójść, z jednej strony 
choroba, z drugiej chorobliwa duma ... To trwanie nieruchome 
centralnych bohaterów (i u Becketta i u Bernharda) przełamuje 
akcję dramatyczną, dzianie teatralne przemienia w 
„niedzianie". Jeśli porównamy z tymi przykładami ruchliwość 
intrygi dramatu, w którym dialog służy do przeprowadzania 
( opowia-dania) zdarzeń, to tu prowokacyjnie nic się nie dzieje. 
To znów jest jakość nie tylko estetyczna, to pogwałcenie tego 
gaturlku widzenia, które dostrzega jedynie przez zmiany. Resztę 
rzeczywistości odrzuca się, jako materię niedramatyczną. 

Zdawać by się mogło, że obaj autorzy uparli się tworzyć swoje 
dramaty z tej właśnie materii, a my mamy wrażenie, że w ten 
sposób wprowadzają przez akt poznawczy teatru coś do tej pory 
pominiętego „ . Dramatyczność nieruchomości (czegoś, co 
powinno się ruszać), dramatyczność zastoju czegoś, co powinno 
dążyć. Marcel Proust powiedział, że jedynie przez chorobę 
można poznać fenomen zdrowia. Tak i tu - przez ową 
nieruchomość możemy rozpoznać fenomen ruchu . .. Bernharda 
zadają się w ogóle nie interesować tak zwane pracujące 

(popychające rozwój intrygi) kwestie. Po długim czytaniu sztuk 
Bernharda dostrzegam schematyczność dialogu sztuki intrygi, 
jakąś pragmatyczność posługiwania się ludzkim dialogiem do 



opowiadania zdarzenia ... Rzecz w tym, że 90 procent dialogu 
toczącego się między ludźmi nie popycha akcji, nie załatwia 
spraw.. . Można by rzec, że te dziewięćdziesiąt procent 
ludzkiego dialogu toczy się nadaremnie. Trwa przechodzenie 
słów z głowy do głowy ... tam w głowach dokonują się utajone, 
utajone nawet przed właścicielami głów duchowe procesy . . . 
Jakaż ogromna masa słów marnuje się na ludzkie konflikty, na 
wzajemne dezakceptacje, na pretensje, urazy, żale, nieufności, 

lęki i agresje ... Powtarzają się codziennie te same rytuały, trwa 
mozolne przepychanie - a kiedy ludzie rozstają się i powracają 
do swej trawiącej wszystko co morficzne samotności {leniwej 
inercyjnej samotności) wszystko wraca na to samo miejsce. To 
ludzka rzeczywistość Becketa, to zdaje się być również ludzką 
rzeczywistością Bernharda. Czy zatem w swej wizji świata, w 
swych teatralnych ucieleśnieniach niczym się nie różnią? 
Intuicja podpowiada dość dziwnie brzmiące zdanie: „różnią się 
gatunkiem duchowego (odautorskiego) wysiłku ... Cały 
wysiłek duchowy Becketa zdaje się być zaangażowany na 
odmalowanie, na spełnienie tej wizji .. . Cóż, ten rodzaj mroku 
był wówczas odkrywany. Ukazywana postać nie obnażała się 
w swej kondycji, ona niejako się w niej ukrywała - ubierała się 
w nią jak w antyczny kostium ... Również autor ubierał się 
w szatę proroka mroku . . . hieratyczną, dziś już nieco naiwną . .. 
Bernhard (Bernhardowski monologista) tkwi w tym 
(w podobnym miejscu) z całą rozkojarzoną, rozwścieczoną, 
rozdrażnioną nieumiejętnością trwania - płynie z tego trwania 
potok oskarżeń, pomówień, szyderstw, bluźnierstw - w tej 
nieruchomości obnaża się rozedrgana chwiejność monologu 
silniejszego niż postać (o większym gatunkowym ciężarze) -
ten potężny prący do sobie wiadomych celów monolog 
przewraca postacią na wszystkie możliwe strony, tak, że wciąż 
możemy - patrząc z boku - widzieć jej zaskakujące i nieprzewi
dziane obnażenia . . . Tych obnażeń zdaje się nie kontrolować 
nawet sam autor, on też zresztą związany ze swoją postacią 
siecią gordyjskich węzłów - nieustannie i jakby wbrew woli 
obnaża się. Jest w tym coś fascynująco żywego - obosieczny 
miecz raniący i autora i (świat) jego materię - zawiera w sobie 
nieporównanie większy, nieujawniony do tej pory w ten sposób 
- poznawczy aspekt. 
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Co to właściwie nam daje - ów brak ochrony przez wyższą 
instancję autora? Ten brak autorskiego czuwania nad sensem 
poznawczym i moralnym literackiej wędrówki? Co on 
(Bernhard) chce (może) nam dać tąswojąmarnąludzkąmaterią, 
nie uszlachetnioną (nobilitowaną) nawet odautorską refleksją? 

Można by powiedzieć, że wszystko, co wprost z wypowiedzi 
przychodzi do czytelnika (widza), nie posiada ani wartości 
poznawczej, ani etycznej. Można by powiedzieć, że monologi 
(ten rdzeń) bernhardowskiego dramatu zawierają w sobie 
jedynie egotyczną agresję, pretensję i roszczenia wobec 
świata. .. są banalnym napadem na wszystko, co na 
zewnątrz, co tylko napatoczy się na celownik dryfującej 
bezładnie myśli (uwagi) . . . Autor zdaje się uwalniać swoje 
postaci od wszelkiego (przynajmniej w tradycyjnym 
zrozumieniu) wysiłku moralnego (wszelkiej moralnej 
odpowiedzialności) , ale również siebie - piszącego zdaje się 
zwalniać z takiego wysiłku. Dlaczego jednak powstający 
z takiego totalnego uwolnienia miałki, amorficzny bełkot jest 
tak przykuwający uwagę, dlaczego zahipnotyzowani tym 
cieknącym równomiernie strumieniem mamy poczucie 
dostępu do „DO TEJ PORY NIEPOZNANEGO"? Z początku 
wartość tej literatury wydaje się być tylko negatywna. Ta 
literatura rozbija (rozsadza) obowiązujący do tej pory 
literacki schemat, a w każdym razie schemat relacji 
autor- czytelnik. Bo (być może) okazuje się, że owo czuwanie 
odautorskie nad sensem duchowym obcowania z literackim 
światem (kosmosem) fałszuje coś u samego początku . Jakie 
prawo ma właściwie autor do uzurpowania sobie roli istoty 
wyższej - prowadzącej i osądzającej? Ubrany w taki strój -
strój sędziego , jeśli podejmuje opis rzeczywistości z pozycji 
moralnego (myślowego) porządku, to u samego początku 
popełnia błąd „euklidesowej geometrii". . . Tymczasem 
rzeczywistość pozbawiona tego pancerza zmienia się 
szybciej.. . Obnaża nieprzystawalność pozy wziętej 
z rekwizytorni starych „europejskich gestów" . W swej 
ostatniej powieści („Ausloschung") rezygnuje Bernhard 
nawet z ostatniej pozy literata - pozy człowieka, który tym 
różni się od innych, że potrafi „pięknie" pisać. A miał to, nikt 
nie może powiedzieć, że nie miał. Teraz bez reszty oddaje się 
bezradnemu, jałowo powtarzającemu, w biednych 
nieudolnych skarżących się lub agresywnych frazach, 
w niekończących się litanijnych perseweracjach - język 
grafomanii . .. lub lepiej powiedzieć : „byłej grafomanii" .. . 
Dokonuje tego z całą nagością chorego człowieka, z taką 
prawdą „niemożności jakiejkolwiek innej drogi" - że po 
przekroczeniu strefy „tradycyjnego odrzucenia", w której 
dominuje odruch niechęci, dezorientacji i znużenia -wchodzi 
czytelnik w rejon literackiego odrodzenia. Nie potrafię tego 
inaczej nazwać, mimo, że chciałbym tu uniknąć patosu . .. 
Pociesza mnie, że Bernhard też nie unika patosu - i to tego 
najtrywialniej bezradnego, nieliterackiego - tego kiczowatego 
patosu ludzi przejętych sobą i swoim „tragicznym" losem. 
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Coś, czego każdy szanujący się pisarz (literat) powinien 
skrzętnie unikać... Bernhard zaś z uporem człowieka 

nienawidząceg9 unika wszystkiego, co było do tej pory 
piękną literaturą ... Można tak mówić bez żadnych ogródek, 
bo i to „unikanie" Bernharda jest programowo naiwne, prawie 
dziecinne... Bernhard odrzuca! To jego najistotniejsza, 
zakorzeniona u samego dołu jego stosunku ze światem cecha. 
Po zatoczeniu tego kręgu należałoby wrócić do pytania: co dla 
nas, czytelników tej literatury z tego wynika? 
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To, co wymyśliłem jeszcze w pociągu, a co już mi się 
rozlatuje w głowie ... Myśli trzeba zapisywać natychmiast -
potem więdną ... To co Bernhard przez hipnozę litanijnych 
monologów w sobie obnaża i co my w sobie musimy obnażyć 
pod ich (monologów) wpływem - jeśli chcemy (tu musimy) 
zachować szczerość (a nie odrzucenie tej literatury zmusza do 
wewnętrznej szczerości (do jakiegoś stanu ekshibi
cjonistycznego) - jest nasza ludzka duchowa biedność. 

BIEDNOSĆ! ! ! Amorficzność i rozmamłanie - dziecięca 
niegotowość duchowej materii. Erudycja, odpowiedzialność 
intelektualna, dystans - to szata, w którą się przybieramy, 
kłamliwa szata Homo Europeis zakrywająca nagość. 
Bernhard odrzuca tę szatę wielokrotnym gestem odrzucenia 
(samoobnażenia) i nienawiści ... Nasza duchowa gotowość 
jest naszym duchowym kłamstwem ... Ukrywamy tę biedność 
z największą wstydliwością, od dziecka uczymy się 
skrywania za płaszczem struktury. Udajemy, że nasze 
duchowe treści mają skończoną (skompletowana strukturę -
każdy to pokazuje przed każdym ukrywając autentyczną 
amorficzność, organiczność - czyli niepełność swojej 
prawdziwej wewnętrznej duchowej rzeczywistości ..... 
W szatach naszych strukturalnych postanowień kroczymy 
donikąd, do zakłamania naszego duchowego świata, 
podobnie jak do zakłamania naszego duchowego świata 
zmierza ... na przykład kościół. A zatem nasza duchowa 
biedność, kompletna bezradność wobec wszystkiego, co 
w sprawach ludzkiego ducha jest sformułowane, 

skończone... Bernhard boi się „tego sformułowanego" ... 
Kalkwerk: W GŁOWIE MAM NAJWIĘKSZE 
NIESAMOWITOŚCI, NIE POTRAFIĘ TYCH 
NIESAMOWITOŚCI PRZELAĆ NA PAPIER ... Mieć na 
papierze - oto czego żąda od nas panująca kultura zmuszająca 
nas do puszenia się i do zakłamywania prawdziwej kondycji. 
Z perspektywy tej zakłamanej kondycji oglądamy świat 
i wydajemy o nim sądy... Bernhard nienawidzi tej pozy. 

Z jaką ironią mówi o ludziach artystycznie spełnionych . . . Pan 
Meister w „na szczytach panuje cisza". .. Oto czyta swój 
Hauptwerk ... Okazuje się to „łuską po poczwarce", duchową 
strupieszałością, napuszonym, wywiedzionym na piedestał 
stwierdzaniem banalnych faktów uzurpującym artystyczne 
odkrycie .. . Bo to nie w sednie (u początków) jest owo odkrycie, 
tam panuje całkowite milczenie - tam nie dochodzimy w ogóle 
swym dziełem, w którym nie o świat chodzi zresztą lecz właśnie 
o „Hauptwerk".. . W obowiązującej formie, w zamknięciu, 
w strukturze zawarta jest uzurpacja duchowego odkrycia, które 
nie jest żadnym odkryciem, tylko pozuje do roli odkrycia . . . 
a widzom bardziej chodzi o przybranie się w tę pozę, nie 
o dążenie do prawdziwego wydobycia ... Nienawiść Bernharda 
może (pozornie) być tylko destrukcyjna.. . Na razie jednak 
hoduje zdobytą z największym trudem i wbrew wszystkim 
(chyba, że widz królewskim gestem weźmie Bernharda za 
łazna i z pobłażliwym uśmiechem nada mu miano wspaniale 
piszącego artysty ... właśnie owo nasranie na głowę . .. ) ... więc 
pielęgnuje tę biedność Uak kondycję człowieka chorego ... 
którym jest przecież człowiek) ... i z tej biedności zaczyna 
wyłaniać się „NASZE - OCZYSZCZONE" .. . To nie jest żadna 
zdobycz, którą można zapisać w postaci refleksji .. . Objawienie 
prawdy w obcowaniu z lekturą Bernharda jest niewymowne .. . 
Wszystko, co można napisać o tym akcie, to tylko okrążanie 
wokół szklanego klosza .. . 
WITGENSTEINOWSKI 
ZARYS CONDITIO 
HUMANA ... 
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Nie mogę mówić wyłącznie o dramatach Bernharda, bo wydaje 
mi się, że nie są one osobnym rejonem, są wyimkiem mówienia 
(można rzec nie pisania) lecz pisanego mówienia Bernharda, 
należą do tego wspólnego potoku i nie można ich 
wyabstrahowywać ... W dramatach mówienie wchodzi 
w postaci i odkształca się (na początku) przez postaci, potem 
zaś odkształca postaci dążąc prawem nieubłaganego tropizmu 
(nieubłaganie) do swej pierwotnej formy - do bezpośredniego 
(osobiste-go) monologu (wylewu) z najpierwotniejszym 
i najorganiczniejszym trybem gramatycznym - trybem JA. Ten 
tryb pozwala Bernhardowi najradykalniej odrzeć swoje pisanie 
(mówienie) z literatury .. . Dzieje się to zupełnie inaczej niż na 
przykład w wewnętrznych monologach Joyce'a, które 
bynajmniej nie są rezygnacją z literatury, wręcz przeciwnie 
wydają się doprowadzać literaturę do najradykalniej 
indywidualistycznego wyrazu, osiągając kraniec kunsztu 
literackiego w drodze odciągania procesu pisania od 
estetyzującego literackiego schematu. Monolog Joyce'a wydaje 
się (zwłaszcza w porównaniu z monologami Bernharda) być 
charakterystycznym dla awangardy eksperymentem 
formotwórczym. Traktowanie monologów Bernhada (a dzieje 
się to nagminnie zarówno w krytyce austriackiej jak i polskiej) 
tymi samymi kryteriami, co doprowadza do bezradnego 
podziwu dla języka i muzycznej formy bernhardowskiej 
literatury, wydaje mi się nieporozumieniem, blokującym od 
razu u początku rozważań drogę do właściwego odbioru i 
zrozumienia tej literatury. . . Monolog wewnętrzny służy 

Bernhardowi do odarcia wewnętrznego głosu z wszelkich 
literackich konwencji broniących niejako przed właściwym 
każdemu zapisywanemu słowotokowi upadaniem 
w grafomanię. Ten cel został w pełni osiągnięty 

w „Ausloschung" - tu zabrzmiał czysto biedny głos ludzki - nie 
tylko wyrażający swą słabość i nędzę egzystencjalną, lecz 
ujawniający również całą ludzką bezradność w samowyrażeniu 
się . .. Nie unika tu Bernhard wszystkiego, czego do tej pory 
musiał niejako a priori (pod presją niepisanego regulaminu) 
unikać piszący : marnych, nic nie wyrażających, banalnych zdań 
pod ciśnieniem negatywnych emocji , potoków powtórzeń nie 
przynoszących żadnej literackiej przemiany, nieustannie 
powtarzających się słów . .. i to wcale nie jak w wypadku prozy 

Gertrudy Stein - w nadziei dotarcia do magicznej iluminacji 
perswazji .. . Nawiasem mówiąc i tu sprawdza się przekorna 
zasada odwrotnego efektu. Gertruda Stein czyniąc ze swoich 
„perswazji" formalną zasadę estetyczną - nie osiąga swoimi 
(zawsze poetyckimi) powtórzeniami nic prócz (przynajmniej 
dla dzisiejszego czytelnika) zmęczenia i nudy, Bernhard 
odrzucając wszelką estetyczną pretensję, przechodząc bez 
wahania przez rozległy obszar zarezerwowany do tej pory dla 
grafomanii - paradoksalnie uzyskuje w pewnym momencie 
odkupienie dla swego uporczywego dążenia - i oto między 
czytelnikiem a tą zdeterminowaną nieliteracką literaturą 

rozpina się cud iluminacji ... 
W dramatach postaci również posługują się formąja - choć 

nie musimy długo się wmyślać w oba przypadki, żeby odczuć 
fundamentalną różnicę między ,ja" postaci dramatycznej, 
a bezpośrednim nagim ,ja" autorskiego wewnętrznego 

monologu. Jest to oczywiście dla Bernharda -wyzwanie - owe 
tajemnicze , nietykalne „ja" postaci dramatu. Ta 
nietykalność, autonomiczność, to zamknięcie przed autorem 
,ja" dramatycznej postaci zdaje się rozjuszać Bernharda do 
osobliwej perwersji . Nie uznaje tej autonomiczności, ładuje 
się tam ze sobą - i oto „przerażona" postać zachowuje się jak 
opętana cudzym duchem, pęka, kipi i wylewa się 

bezpośrednim nagim monologiem autorskim... ale w tym 
chorym stanie, zaczyna żyć jakimś nieprawdopodobnie 
żywym życiem„ . w porównaniu z którym postaci 
wypełnione przez autora służalczo i z pietyzmem, zdają się 
być muzealnymi marionetkami, manekinami z panoptikum 
madame Tisaud... Erupcja wewnętrznego monologu 
dokonuje jeszcze jednego pozornego spustoszenia 
w dramacie, paraliżuje całkowicie dalszy bieg zdarzenia, 
a właściwie unieważnia rozpoczęte (bo coś przecież trzeba 
rozpocząć) teatralną opowieść. Bo i tu nie chce być Bernhard 
posłuszny literackiemu tabu dramaturga - że kwestie dialogu 
mają napędzać teatralne zdarzenie ... Zdarzyło mi się czytać 
Horwatha bezpośrednio po Bernhardzie - nagle ten dobrze 
przecież napisany dialog wydał mi się całkowicie fałszywy 
i schematyczny, pokornie oddany popychaniu narracji. 
A ludzie nie mówią przecież, żeby pchać do przodu 
zdarzenie, w 90 procentach tego, co wylewa się z ludzkich ust 
- chodzi (jeśli w ogóle można użyć tu tego słowa) o coś 
innego ... I jeszcze jeden temat: Literatura jako narzędzie 
poznania fałszuje ludzką kondycję! ... ale . . . 
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AKUSTYCY - SEBASTIAN ..JOCHAN, ANDRZE..J DRUŻBIAK 

FARBIARKA - HALINA PILAWA 

REDAKC..JA PROGRAMU: PIOTR RA..JKOWSKI, PRO..JEKT GRAFICZNY: WO..JCIECH STEFANIAK, FOTOGRAFIE 

W PROGRAMIE: MARIUSZ HERTMANN, SKŁAD: TOMASZ WOLFF, ŁAMIANIE: PIOTR RA..JKOWSKI. 

DRUK: ZAKŁAD USŁUG POLIGRAFICZNYCH REMA, UL. ZAMEŁKI 1 4, KALISZ. 

WYDAWCA: TEATR IM. WO..JCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU. 

SPECJALNE PCJDZIĘ::KCJWANIA DLA SMOLENIA. 




