


Pewien autor, który napisał tylko jedną jedyną sztukę, 
dopuszczoną do wystawienia tylko jeden jedyny raz w najlep
szym, jego zdaniem, teatrze na świecie, i tylko w reżyserii 
najlepszego, również jego zdaniem, inscenizatora na świe
cie, i tylko w wykonaniu najlepszych, również jego zdaniem, 
aktorów na świecie, jeszcze zanim kurtyna na premierze posz
ła w górę zajął posterunek w najbardziej ku temu zdatnym, ale 
dla publiczności zupełnie niewidzialnym miejscu na galerii, 
przygotował do strzału przyniesiony specjalnie w tym celu 
karabin maszynowy konstrukcji szwajcarskiej firmy Vetterli 
i gdy kurtyna poszła w górę - pakował raz po raz śmiercio
nośną kulę w łeb temu widzowi, który jego zdani em śmiał się w 
niewłaściwym miejscu. Pod koniec przedstawienia w teatrze 
siedzieli już tylko widzowie zastrzeleni przez niego, czyli 
martwi . Sarnowo l ne postępowanie autora i zdarzenia przez 
ni ego spowodowane ani na chwilę nie popsuły szyków aktorom i 
dyrektorowi teatru. 

Thomas Bernhard „samowolny autor" 

lHIMA~ Bll~HAll (Der Theatermacher). przekład: Jacek st.Buras 

obsada: 
Bru scon - Marek Milczarczyk 
Pan i Bru scon - Teresa stępi eń-Nowi eka 
Fe r rucci O - Tomasz Mycan 
Sara - Mirosława Sobik 
Właściciel Gospody - Michał Marek Ubysz 
żona Właściciela Gospody - Ewa Pietras 
Erna - ,.,,.,,.,,., 

Reżyseria- Mi chał Kotański 
scenografia- Paweł Walicki 
Muzyka- Tomasz Duda, Mi chał Górczyński 

Asystent reżysera - Tomasz Mycan 
Inspicjent-sufler - Alicja Kostrzewska 

Premiera: 3 grudnia 2005 roku 



Thomas Bernhard (1931 - 1989) - prozaik, dramaturg i 
poeta austriacki. Przez cały życie borykał się z poważnymi 
chorobami, co wywarło ogromny wpływ na jego twórczość. Boha
terami jego powieści - jak m.in. „Mróz" (1963, Frost), „vers
tbrung" (1967, wzburzenie), „Kal kwerk" (1970, Kal kwerk), 
„Korrektur" (1975, Korekta), „Bratanek wi ttgenstei na" (1982, 
Wittgensteins Neffe), „Der Untergeher" (1983, Straceniec), 
„Holzfallen" (1984, ścinanie drzew), „Alte Meister" (1985, 
Starzy mistrzowie) „Ausl bschung" (1986, Wymazanie) - są lu
dzie samotni, nieszczęśliwi, chorzy, nieraz na pograniczu 
obłędu, przeważnie opętani jakimś obsesyjnym dążeniem do 
zwykle ekscentrycznego celu, usiłujący poprzez to dążenie 
nadać swemu życiu jakiś kierunek i sens, ale nieodmiennie 
ponoszący klęskę w zmaganiu z zimnym, wrogim, wręcz zbrod
niczym i obłąkanym światem. z utworów tych, zawierających 

wiele elementów autobiograficznych i operujących różny

mi wariantami wciąż tych samych motywów: choroby, obłędu, 

śmierci, często zabójczej, wyłania się skrajnie pesymisty
czna wizja społeczeństwa, jednostki i historii. Jego twór
czość sceniczna (był jednym z najwybitniejszych dramaturgów 
drugiej połowy wieku) to kilkanaście kameralnych utworów 
o charakterze komediowym, z licznymi elementami satyry spo
łecznej i politycznej, często wprost nawiązujących do współ
czesności, m.in. „święto Borysa" (1970, Ein Fest fur Boris), 
„Ignorant i szaleniec" (1972, Der Ignorant und der wahn
sinnige), „Prezydent" (1975, Der Prasident), „Immanuel Kant" 
(1978), „Der wel tverbesserer" (1979, Naprawi acz świata), 

„Przed odejściem w stan spoczynku" (1979, vor dem Ruhe
stand), „u celu" (1981, Am ziel), „Pozory mylą" (1983, Der 
schein trugt), „Rodzeństwo" (1984, Ritter, Dene, voss), „Ko
medi ant" (1985, Der Theatermacher), „Hel den pl atz (1988, Pl ac 
Bohaterów). w sztukach tych, mających często postać sar
kastycznych quasi-monologów i stąd porównywanych czasem do 
utworów Becketta, atakował różne przejawy życia w Austrii, 
którą darzył „ni enawi ści ą z mi łoś ci". Był bohaterem wielu 
skandali towarzyskich, które z upodobaniem prowokował. Mocą 
swego testamentu zabronił publikowania i wystawiania swo
i eh utworów w Austrii do 2059 roku. Jego prozę tłumaczyli na 



polski m.in. sława Lisiecka i Sławomir Błaut, sztuki teat
ralne przede wszystkim Danuta żmij-Zielińska, ponadto m.in. 
Barbara L.Surowska i Karol sauerland, Grzegorz Sinko, Jacek 
st. Buras. 

Marek Kędzierski 
„Po śm ie rc i Thomasa Bernharda" 

Twórczość sceniczna Bernharda wydaje się znacznie 
przystępniejsza niż jego proza. Naturalną koleją rzeczy 
znajdowała też większy rezonans społeczny. Sztuki Bernharda 
zawierają elementy satyry społecznej i politycznej, karmią
cej się współczesnością, jak w „Prezydencie", albo wskrze-

· szoną przeszłością, jak w „Przed odejściem w stan spoczyn
ku". czasami, jak w przydługiej „Uber all en Gipfeln ist Ruh" 
(1981, Nad wszystkimi szczytami spokój), odnajdujemy akcen
ty komedii obyczajowej. Jednakże prawdziwym żywiołem Bern
harda pozostawała metafizyka - tradycyjne motywy eschatolo
giczne wkomponował pisarz w kontekst społeczny. Orkiestro
wał swe dramaty kameralne zapożyczając pojęcia z dziedziny 
polityki, historiozofii, psychiatrii, estetyki. 

swym wyczuciem sceny, precyzją dramatycznej wizji, 
muzycznością języka, zaraził Bernhard wybitnych reżyserów 
i ludzi teatru. Kilku z nich stało się „ludźmi Bernharda", 
wiernymi propagatorami jego dzieła. wspomnijmy choćby o ta
kich osobach jak, obok Peymanna, ·aktorzy Bernhard Minetti, 
Bruno Ganz, ulrlich wildgruber, Traugott Buhre czy scenograf 
Karl-Ernst Hermann. Bernhard odznaczał się bard~o rozwinię
tym wyczuciem teatralności życia, czymś, co doŚtrzegamy tak 
w jego twórczości - dramatycznej i prozatorskiej - jak i w 
życiu prywatnym. Teatralność tę utożsamiał ze sztucznością, 
a w sztuczności dopatrywał się wartości pozytywnych, inten
syfikacji tego, co zwykle doświadczenia życiowe zamazują. 
sztucznie też zaciemniał barwność życia, którą niewątpliwie 
jako człowiek odczuwał; ciemność była jednym z głównych at
rybutów świata takiego, jakim go widział Bernhard - artysta. 
Sztucznością i ciemnością tłumaczył swoją estetykę, używa
jąc przy tym metafory teatru: 

„w moich książkach wszystko jest sztuczne, to znaczy 
wszystkie postaci, zdarzenia, przejścia rozgrywają się na 
scenie, a przestrzeń sceniczna jest całkowitą ciemnością. 
osoby występujące w przestrzeni scenicznej, w kwadracie sce
ny, można lepiej rozpoznać w swym zarysie, niż gdyby miały 
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występować w naturalnym świetle, tak jak się to dzieje zaz
wyczaj w znanej nam prozie. w ciemności wszystko staje się 
wyraźne. I tak ma się rzecz nie tylko z tym, co się pokazuje, 
nie tylko z obrazami , lecz również z mową". 

Fragmenty sztuk Bernharda są jednak bardziej teatralne 
niż całe sztuki. z dramatycznego punktu widzenia teatr jego 
nie był nowatorski. Można by go nawet określić mianem sta
romodnego. Wszystko właściwie w sztukach Bernharda opiera 
się na sugestywnej mocy słów - to do nich sprowadza się to, 
co dzieje się na scenie. wielcy aktorzy przydali rolom wir
tuozerii, ale zasadniczo jest to teatr długich tyrad, nader 
często sztuka żonglerki słownej uprawianej przez postacie
kukły. Niemniej Bernhard obdarzony był znakomitą intuic
ją sceniczną, wizja reżyserska, jak u Becketta, zawarta była 
już właściwie w tekście. Również jak Beckett, łączył Bern
hard instynkt teatralny z burzycielskimi skłonnościami wo 
bec teatru w ogóle, nie tylko zastanego teatru. 



Henryk Bereza 
„oksymoroniczność (2)" 

o Thomasie Bernhardzie nie można powiedzieć, że jest 
poetą, czy odkrywcą lub twórcą nowego języka, on jest jednym 
z największych pisarzy-myśl i ciel i dwudziestego wieku, ko
rzystającym z najlepszych tradycji myślicielskiego pisars
twa europejski ego. 

Prymat myśl i nad obrazem (nad wyobrażni ą) stawi a Bern
harda w opozycji do najważniejszych zjawisk prozy dwudzie
stego wieku, Bernhard kontynuuje tradycję pisarstwa myś
l i ci el ski ego, którą bez równorzędnych efektów podtrzymują 
francuscy filozofowie z ambicjami literackimi. [ ... ] 

z prób rozlużnienia rygorów perfekcyjności, z zamys
łów zbliżenia zdyscyplinowanego języka myśli do języka wy
powiedzi na scenie powstała twórczość dramatyczna Bernhar
da, ma ona istotne znaczenie w jego pisarskim dziele, ale 
wyzwolenie od uwięzienia w jednym gatunku słowa w niej nie 
nastąpiło, do złagodzenia najwyższej dyscypliny myśli dosz
ło tylko w skromnym stopniu. 
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Janusz Majcherek 
„Thomas Bernhard: 
Powtórzenia tych samych powtórzeń " 

Wstręt do sztuki, wstręt do życia, wstręt do samego 
siebie - doprawdy Ber nh ard neg uje wszystko, ale powiada też, 
że nie uważa życia za jedną wielką obrzydliwość, i pisania 
też nie. Gdzie zatem z n ależć w jego twórczości punkt pozy
tywny? Myś l ę, że w śmiec h u. Bern hardowi grozi odczytywanie 
„eschatologiczne", tymczasem to prześmiewca. Prawda, że ma 
szczególne pocz ucie humoru, ale jednak wszystkie jego pos
taci są ni ezwyk 1 e komiczne, j eś 1 i od rzucić, rzecz jasna, 
pierwszą warstwę odbioru. wyobrażam sobie sztuki Bernharda 
grane jak komedie, jak paszkwile na świat taki, jaki jest. Bo 
im powaga jest bardziej śmiertelna, tym mniej staje się po
ważna, kusi zawsze ni epowagą, o czym wie każdy, kto - by użyć 
przykładu trywialnego - uczestniczył w pogrzebach. wyśmiać 
śmierć to oczywiście bluźnierstwo, cynizm i nihilizm. Ale 
może także przewrotny 1 udzki odruch. Bernhard wyśmiewa 
wszystko - śmierć, życie i wszystkie jego konstrukcje, gry i 
pozory. Jest to śmiech nienawistny, ale w świecie takim, ja
kim go Bernhard dostrzega, może tylko szyderstwo wiedzie do 
jakiegoś niespodziewanego wyzwolenia, przemiany. I tak jak 
Beckett kojarzony bywa z Dantem, tak Bernhard przypomina 
mi ... Rabelais'ego. 

oczywiście, to skojarzenie jest odległe i próbuje tyl 
ko coś zasygnalizować. Szukając zaś bliżs zyc h związków wypa
da jeszcze wspomnieć Czechowa. Nawet nie dlatego, że Bern 
hard w sposób dość przejrzysty do Czechowa nawiązuje, wyko
rzystując motywy oczekiwania, zamierzonych a nie realizo 
wanych podróży, nostalgicznego rozpamiętywania przeszłości 
czy wręcz cytując finał „wiśniowego sadu" w zakończeniu nie 
tłumaczonego w Polsce dramatu „Di e Jagdgesel l schaft", gdzie 
słychać siekiery i piły ścinające las. Czechowa przypominam 
dlatego, że zwykle zaprzepaszcza się jego komizm, subtel
niejszy i bardziej ironiczny niż u Bernharda, ale jednak ko
mizm - tym większy, im smutek i nostalgia straszniejsza. 

Komizm postaci Bernharda przejawia się w tym, co mó -





wią, bo tez nic innego nie robią, język jest sposobem istnie
nia, przestać mówić to umrzeć. Dlatego monologi, pisane jak
by wierszem, pozbawione są jakichkolwiek znaków przestan
kowych, zatrzymanie mowy oznacza bowiem zatrzymanie życia, 
śmierć. Rozpaczliwe gadanie zastępuje wszystko inne, ruch, 
akcję, konflikt dramatyczny, jest najbardziej charakterys
tyczne dla teatru Bernharda. Postaci mówią chaotycznie, ich 
myśl i skaczą, nawracając raz po raz do tych samych wątków. Te 
myślowe skoki i zwroty są kompromitujące i ośmieszające, 
unieważniają nagle najgłębsze rozważania i sentencje. 

Małgorzata sugiera 
„Papu ga Kanta, czyli Bernhard" 

w jego sztukach dzieje się niewiele i są to rzeczy 
nadzwyczaj banalne. Jak to trafnie ujął któryś z krytyków:u 
Bernharda zamiast kulminacji mamy najczęściej kolację. Przy
gotowywanie posiłków i jedzenie, ubieranie się, prasowanie, 
czyszczenie butów, wprawki na skrzypcach i gra w karty, ocze
kiwanie na spektakl i rosół z makaronem, obcinanie paznok
ci, pakowanie i wypakowywanie kufrów. Opowiadanie o tym, 
co było. czekanie na to, co będzie. I teraźniejszość, czas 
interregnum wypełniony jakąś nudną, powtarzalną czynnością. 
To świat bliski Czechowowi, u którego ludzie jedli posiłek, 
filozofowali leniwie, a potem umierali. 

Lecz Bernhard jest bardziej okrutny od Czechowa w 
ośmieszaniu życiowych nieudaczników, którzy - jak Sarin z 
„Czajki" - „tylko chcieli". Utopijne wizje świata za dwieś
cie lat, tęskne kwilenie sióstr: „Do Moskwy, do Moskwy " 
brzmi ironicznie, lecz marzenia zachowują swoją pocieszy
cielską moc.[ ... ] 

z mówienia rozwija się dramat Bernharda, lecz nie cho
dzi w nim o gry i zabawy słowne dla zabicia czasu, ani o mó
wienie podtrzymujące świadomość istnienia. Dla jego postaci 
mówienie oznacza działanie, a język stanowi jedyne dostępne 
jeszcze narzędzie opanowywani a świata. 
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sztuki Bernharda wymagają wirtuozerii teatralnej, mo
że dlatego ich autor nie darzy teatru wielkim zaufaniem, w 
pewnym momencie zakazał w Wiedniu wystawiania swoich teks
tów . w wywiadzie powiedział, że niechętnie oddaje swoje pos
taci w ręce ludzi wymierzających po dyletancku ciosy poniżej 
pasa. Niechęć autora dramatycznego do teatru wydaje się pa
radoksalna, ale zdarza się - żeby wymienić tu przypadek Mus
seta czy Gombrowicza . Bernhard ma wykształcenie aktorskie 
i, pisząc, widzi dramat na scenie zapewne w takim kształcie, 
że żadna konkretyzacja temu nie dorówna. wyobraźnia zawsze 
przeważa nad rzeczywistością i Bernhard zachowuje się tak, 
jak jego postaci, tworzy teatralną dyktaturę . 

Janusz Majcherek „Thomas Bernhard: 
Powtórzenia tych samych powtórzeń" 




