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Można się udusić 

nieskończonej, wi 
pokazywanej nie 
Elfriede Jelinek odpowiada 
na pytania Łukasza Chotkowskiego 

• 



Łukasz Chotkowski: Czy Podr6i zimowa jest Pani rozlltunlem z chorobł 
psychlcznt I śmluclt7 
Elfriedejelinek: jak człowiek miałby się rozliczyć z chorobą czy śmier
cią? To by nie miało ensu. Choroba i śmierć przecież zawsze wygry
wają. Po co więc wdawać 1ę w walk<;, której człowiek nie ma szansy 
wygrać' 

Czy Pani zdaniem śmlut mote byt spokojn17 
Byłoby pięknie, gdyby i stn iało coś takiego. Każdy sobie takiej śmierci 
życzy, ale niewic:lują taką ma. Smicrć zaw zejesr straszna. A kto twier
dzi, ie hoi się jedynie umierania, a nie samej 'm ierci, ten okłamuje sam 
siebie, bo przecież nie balibyśmy si<; umierania, gdyby nie prowadziło 
ono do 'mierci. 

M1łt!ństwo l•ko kontrakt - czy według Pini czlawlek jut w stanie wyzbyf 
się wyclzlu1nl1 z drugiego człowieka tego, czego ll!galstycznle chn7 
No, są tacy ludzie. jedni to potrafią. inni nie. Dać drugiemu człowie· 
kowi być, kim jest (słynna definicja miłości św. Augustyna, którą Mar· 
tin Heidegger przytacza w jednym z listów do Hannah Arendt: .Chcę, 
żeby' była, kimjesrcś." Chodzi mu o bycie .wtłoczonyn> w najbardziej 
swoi re istnienie"), ro wymaga ucywilizowania ropniu bardzo wyso
kim, co nie jest niczym innym jak zgodnym, pokojowym w półistnie
niem ludzi w ogóle. 

Fran z Padr6iy zimowe/ „ty zawsze mierzysz narmalnośt mllrł p1tologll" 
akrdl1, moim zdaniem, kondycję człowieka wsp6łcusnego. Czy jut motllwe, 
te kiedyś w końcu „człowiek uprowadzany do samll!ga siebie prurazl się 
siebie I ucieknie od tego, do czego jest zdolny", jak pisze Pini w eseju Kob/et1 
I /ef przezniczenle 1 

Elf ricdc Jelinek. Moja rztuka prowtu, WAB. War>zaw• 2012 (c-cj Kobieta i Jej pria;nac-..tnit 
(O.u r.:tlNkh< Ni.:ht-Opf<r)" tlum. Karolin~ Bikont 
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To w pewnym sensie łączy się z poprzednim tematem. Zeby móc być 
wtłoczonym we własne istnienie, trzeba by się podjąć kilku drobnych 
czy reż większych prac naprawczych w człowieku, inaczej nie wpasuje 
się on w siebie i przez całe życie będzie błądził w poszukiwaniu kogoś 
innego, w któreg mógłby się wpasować. Przy czym wre y człowiek 
najbardziej przestraszyć może się właśnie tego, że jest samym sobą 
(i wolałby może jednak być tym drugim, czyli wtłoczyć się w istnienie 
kogoś innego , wielu do tego dąży i tego sobie życzy, i najczę ciej im 
się to nie udaje:). Ludzie jeszcze nie wiedzą, że najpierw powinni trochę 
(albo więcej niż trochę) pokręcić przy swoich śrubkach , żc:by w ogóle 
stać się ludźmi. Jeżeli sami sobie będą najdrożsi, jeżeli sami iebie 
ukochają najbardziej, to w chwili poznania, rozpoznania, być może 
z krzykiem uciekną od siebie. 

Pini „sztuki protestu" jest pronsem w1lkl. Mlew• Pani achatę umllkn'ł 
I przestat pl11t n1 nwsze1 
Tak, nieraz. Teraz na przykład . Bardzo chętnie bym teraz tak zrobiła. 
, igdy nie miałam poczucia, że bez pisania jestem niczym . Cisza i spo
kój to dla mnie rzeczy, o które warto się starać. A walki politycznej już 
rak czy inaczej zaniechałam. 

Czuje się Pini sumieniem wykluczonych, sumieniem anu? 
Zaw ze miałam to poczucie:. Moja najważniejsza dla mnie książka, 
Dzieci umarłych, traktuje właśnie o tym - zwrócić umarłym ich mowę. 
Miałam reż zawsze wrażenie, ie muszę ocalić ojca (i jego bliskich) przed 
faszystami, mimo że urodzilam się przecież już po wojnie. Pomijając 
sam początek, kiedy jeszcze raczej eksperymentowałam z językiem, 
zawsze uważałam to za swoje zadanie, zwłaszcza w takim państwie, 
jakim jest ustria, gdzie współwina za zbrodnie hitlerowskie rak długo 
była wypierana i przy:r.nano się do niej dopiero bardzo późno. Zresztą, 
pisze o rym wielu austriackich autorów, którzy odczuwali to tak samo. 



Sri R1mana M1harshl powiedział: „to możemy zroblt, to prObowat 
tyt w ciszy." Czy Pini wycofanie się z (Interaktywnego) uczestnictwa 
w społeczeństwie z powodu Pani choroby psychicznej !est Pani rodziljem 
medytacll, slut,cel wyostrzeniu Jil, które, tylłc w ciszy, mote precyzylnlel 
obserwował to spoleueństwo7 
Moje WJ'COfanie w żadnym razie nic jesc akccm woli . Z chęcią spojrzała
bym na co tak pozytywnie i idcaliiowała S\\qj od'' rót, bowiem z chęcią 
uczestniczyłabym w życiu bardziej i miała w nim wi„kszy udział. Acz
kolwiek od zaw ze opi ywalam połrczeńscwo z dyscansu (oddalony 
od obiekcu pun kc sprzyja. jak wiadomo, obsern ac.:ji. każdy badacz 
to potwierdzi). To była od poczatku moja mccoda. Można też podejść 
do zagadnienia od drugiej scrony: skoro nie znam życia, ponieważ 
od niego stronię ( cronić muszę). dokladam scarań, aby uchwycić spo
leczcńscwo jako struktur~. opisać je niejako pod względem wzorców, 
a nic indywidualistycznie_ Działanie indywidualistyczne i cak uważam 
za iluzoryczne. System scal się zbyt szczelny, icby coś takiego było 
jeszcze możliwe. 

Jakle zn1czenle w Pini polityczne! oraz osobiste! narr•clł m1 plwnlc1, 
o której pisze Pani nrówna w eselach, lak I sztuk1ch te1tr11nych7 
Piwnica ma mniej wspólnego ze mną, w pierwsz<:j linii stanowi symbol 
tego, co wyparce w historii Austrii (banalna rzecz. wiem 1). prawdo
podobnie nie wpadłabym na to, gdyby tymczasem piwnica nie scala 
się mecaforą przejawów pacriarchacu w jego najbardziej brutalnym 
wydaniu, Jakim J<:Sc znany na całym świecie przypadek Fmzla (wzdry
gam się za każdym razem , mój ojciec miał na imię Friedrich i wołano 
go Friczl). Uwięził swoją córkę w piwnicy, za grubymi i zabezpieczo
nymi drzwiami, i spłodził z nią d:ticci , kcóre, jak w platońskiej alegorii 
jaskini, nigdy nie ujn:ały światła, jedynie w telewizorze (w Dzieciach 
umarłych również przytaczam alegori1=jaskini łącząc ją z cc::lewizją, gdzie 
lurizie pojawiają się jako ' wiacła i cienie i są prawdziwsi niż w rzeczy
wiscości . Wcedy jeszcze nie sądziłam , że coś takiego może się dziać 
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dosłownie z uwięzionymi, zamkniętymi ludźmi). A potem przypadek 
Nacaschy Kampusch, znany zapewne także w Polsce. Została uprowa
dzonajużjako dziecko i przez lata (póki nie udało jej się samej uwolnić) 
b la przetrzymywana, też w piwnicy. Oba ce przypadki wielokrotnie 
przetwarzalam w pisaniu, nic mogę się od tego uwolnić. Dziecku, któ
rym była , ata cha, porywacz wydzielał racje pożywienia i powietrza, 
dosłownie, był panem życ i a i śmierc i, tak samo jak ojciec Fritz!. 

Według mnie w sztuce n1lwdnlelsze ltst ta, co osobiste, Im głębie! 
dotkniemy siebie, tym nasu twórczośt będzie bardzie! unlwusilln1 
I og6lnoludzk1. N1plHl1 ml Pani w lednym i malli, te Padrdt zimowi 
Jest b1rdio osobistym tekstem. Czy Pini plS1nle jest próbł roiszarp1nl1 
archetypów, na których zbudowany !est śwl1t7 
Na archetypach za mało się znam. niewiele czytałam junga. Byłam 
zawsze bardziej zorientowana społeczno-politycznie (więc może raczej 
Adler?), opisywałam swoje posracie zawsze jako produkcy klasy spo
łecznej, historii. Nazwałabym co procesem demitologizacji: zdziera
nie z nich pięknego pozoru w poszukiwaniu prawdy, cej, kcóra wydaje 
się indywidualna i wyjątkowa, jednak taką nie jest, bo stanowi o niej 
uwarunkowanie społc:czne. Być może by! to ceż sposób na moją nie
zdolność - wynikającą z choroby- poznawania ludzi naprawdę? Może 
moje pisanie jesc rusztowaniem, okrężną drogą dotarcia z powrotem 
do ludzi, wejścia w nich jak w powloki, których niestety nikt nikomu 
n ie podaje gocowych do ubrania? Podrót zimowa jesc więc o ryle jed
nym z moich najbardziej osobiscych tekstów Ueśli nie najosobist· 
szym) . że jeszcze raz podeszłam blisko do historii moich rodziców. 
Z ojcem to zadziałało, do macki-współsprawczyni nie mam jeszcze cak 
naprawdę odwagi si~ zbliżyć. To, co zawsze próbuję zrobić, to w osobi
stym znaleźć ogólne, uwarunkowane policycznie, i opisać co. 



W Padr6ty zlmaw~/ dotyki Pini b1rd10 mocno tematu ojca. Czy to !est 
trauma winy, winy niezawinione!, za ekstermlnaclę Żydów podczas li wolny 
światowej, ktclr1 tyje d1lel w Pani? Czy ta wina czy tef poczucie winy 
w ogóle jest chorobt psychlczn, nHzego spoleczeństw17 
Gdyby wina była chorobą psychiczną naszego społeczeństwa, cale 
Niemcy. cała :\ustria składałyby sit,: z chorych ludzi . jeden wielki szpi
tal. Ludzie tymczasem są natarczywie zdrowi, zdrowi i dumni z tego 
na zwyczaj ludowy. Jodlowanie i przyśpiewywan ie to ich ulubiony 
sposób wyrażania siebie. o czym ostatnio można się było dobitnie 
przekonać podczas otwarcia Mistrzostw wiata w Narciarstwie Alpej
skim w Schladming (czy też oglądając te wszystkie programy ludowo
-muzyczne w telewizji). Zdrowie: tO nasza tożsamość (oraz wytępienie 
.choroby" ze zdrowego .ciała narodu", co było jedną z najbardziej 
przerażających zbrodni faszyzmu - oczywiście mieli woją definicję 

tego. co chore). Wszystko, co chore, zostaje wydalone, odseparowane:, 
wymazane, wsadzone do domu wariatów jak mój ojciec. Wina w powo
jennej Austrii (w Niemczech było nieco inaczej. alianci już wcześnie: 
zagnali spoleczeństwo niemieckie pejczem do odbycia pokuty, 
i tO doslownie) doprowadziła do wysunięcia się na czoło największej 
niewinności i najlepszego zdrowia. Obnoszono się chętnie ze swoją 
starą ale jarą nikczemnością śmialo i pewnie, kiedy tylko nadarzyła 
się okazja . Wielu powojennych autorów uczyniło z tego swój temat 
przewodni (np. Thomas Bernhard w Wymazyuaniu) . Można się udusić 
od tej nieskończonej. wiecznie pokazywanej niewinnosci. A ro, co się 
potem /.. czlowieka wydobywa . można nazwać: pisaniem. 

tłum. Karolina Bik nt 
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KREDĘ BARDZO ŁATWO 
WYMAZAĆ, PRAWIE TAK 
ŁATWO JAK LUDZI 
Podróż zimowa, Elfricdc Jelinek 



Podrót <.imoi.;a, fragment 

Na stoku z gło ników ryk. ten stok ma naglośnienit: pokrywajqce 
muzyką całą nagłaśnianą trasi;, tak, tamtąd ona dochodzi, cakl Gło
śniki rycz·, nikt już nie usłyszy własnych słów, nikomu sic; tutaj nie 
daje spokoju , kto by go tutaj szukał? Spokój bc;dzie w grobie. 

' awijam w kółko to sarno. W kółko ta sama ~pic:wka, kto by chc i ał 

tego słuchać' 
Nikt. Ale nawet kiedy wyją głośniki na stoku, to moja melodia jed

nak dociera, prawda? Zaraz się totalnie rozkręcimy , iewiele możemy 
rozkręcić, bo też niewiele tego jest, co możemy, ale pokrc;cić czymś 
jeszcze możemy. To zawsze ta sama stara śpiewka. Tak bardzo chcieli· 
byśmy sobie jeszcze pożyć! Nikt mn1ejuż nie słucha i oczywiście mam 
tego świadomość. Ale ze swoją starą śpiewką docieram zawsze. Tak 
bardzo chce mi sic; jeszcze pożyć' \T,'s'l.yscy mnie 'l.agłuszają. nie tylko 
głośniki na stokach. Przecież wiem. Wiem o tym. Wiem, że państwo 
nie mogą już tego słuchać, powied.,;ieli m1 to państwo już tyle razy, 
że wiem, ale nie umiem inaczej. Co, miałabym jeździć na nartach jak 
wszyscy? Tego ja z kolei nie mogę, już nie. 

1\ikt nie chce mnie słuchać, a to by jednak było dla mnie ważne! 
Sztuka jest dla mnie najważniejsza. Ona nikogo nie intcreSUJC, dosko

nale to rozumiem. amajuż nie mogę tego luchać, dzic;kuję bardzo. 
'\ kółko co samo. Jak pani co wytrzymuje? Przecież pani także 

to słyszy! Owszem, głośniki są głośne, tego się wszak oczekuje od nich, 
ale pani, pani z pewnościa rnś słyszy, jakieś strzępy słyszy pani tej 
śpiewki, którą znowu chce nas pani zanudzać, zaw ·ze to samo, jak pani 
to wytrzymuje? Nikt nie chce pani słuchać. nikt na panią nic patrzy, 
na każdym rogu, na każdym forum ktoś panią atakuje postami, każdy 
jest ważniejszy o<l pani, a pan i co, nadal nie wyciągnc;la wniosków 
z tej nauki? 

W kólko to samo, n ic innego nie przychodzi pani do głowy? 
Co to zajęzyk,jakimjęzykiem pani mówi? Kto to ma zrozumieć? Czym 
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on w ogóle jest, ten pani język, co to ma być, wszystko z drugiej, trze· 
ciej ręki! co to za bełkot , co to za dyrdymały puszcza pani w świat. 

1 ie słuchamy, nic pani nie zdziała, niech pani spróbuje zadziałać 
przeciwko naszemu niesłuchaniu! Co to ma być? '\ie zmusi nas pani! 

tylko po co nawija pani w kółko to samo, skoro nikt pani nie siu· 
cha? Tej liry nikt pani nie odbierze, ale czemu me nauczy sic; pani 
innej śpiewki, czemu nic zagra pani swoimi zdrc;twialymi palcy czegoś 
weselszego, nowszego? 

Nic może pani wymagać od nas, że do tych pani nieświeżych śpie· 
wek, N kółko tych samych, których już dwadzieścia, trzydzieści, czter
dzieści lat temu nikt nie chciał luchać, 

1 asze pieśni są o wiele piękniejsze:! Chyba sama ro pani słyszy, 
prawda? Proszc;. słychać je wyraźnie z głośników, niech pani słucha 
i naśladuje , a może jest pani głucha? 

Pani ma sic; pewnie za coś lepszego, co? Pani nie chce, żebyśmy poszli 
za panią? Wie pani, to sic; dobrze składa, bo i my nie chcemy za panią 
iść. My byśmy oszaleli już po pól godzinie, gdybyśmy mieli w kółko 
słuchać tylko pani starej śpiewki, która już dziesiątki lat temu działała 
nam na nerwy, a pani dalej nawija to samo, w kółko to samo! Czy pani 
naprawdc; ma nas za idiotów. którzy nie wiedzą, że nawet pani już nie 
może tego słuchać? A przed panią to samo już mówili inni, tylko lepiej! 

Ale pani jest zbyt leniwa na noś nowego. , awet kiedy dzikie psy 
kąsają panią po kostkach, pani nie przy piesza, nie poruszyła sic; pani 
ani o milimetr, odkąd panią znamy. Nie zechciałaby sic; pani nauczyć 
czegoś nowego? Przecież słyszy to pani z głośników, wystarczy naślado
wać, no chyba da pani rade;, lyszala pani to już tyle razy! Nie, głośniej 
sic; nie da, rozkrc;ciliśmy na full/daliśmy pełną moc. Niech pani patrzy, 
we olość, weseli, odurzeni ludzie, ekstaza, źrenice rozszerzone do gra
nic możliwości, Judzie, niczym furkadła wwierceni we własną łatwo
wierność, nagle, i tym razem kompletnie bez przygotowania, nawet 
na co nie była pani przygotowana!, zapadają się na pani oczach. Jeszcze 
przed chwilą całkiem pewnie stali na lodzie! A .,;apadają sic; z czystej 



radości! , ie jak pan i myśli! Z cierp ien ia? Życ i em jasnym i radosnym 
da się zagłuszyć nawet cierpienie. 

Pani scopy już ociepliły lód, widzimy. że pani za chwilę zatonie . 
jakie to n ieostrożne z pani strony, żeby podeszwami stóp ocieplać 
lód. na którym pani scoi, to przecież runie w dół Wkci pani do wody 
i cześć, i dąc na dno będzie pani wszystko jedno. Kiedy lód stopi s ię pod 
pani scopami, wpadnie pan i do wody i zatonie, 

j akie ro głupie' z pani strony! Gł u p io wyszło! Utonęła pan i znikła 
pani. ądzimy, że nawet pod wodą będzie pan i dalej kręcić korbką, 
niestety, i ciągle tylko w Jedną stronę, w jednym, jedynym kierunku , 
jaki pani zna, bo pani po prostu nie umie przestać, 

dawno jest pani w citmncj wodzie pod lodem, tam jest spokojnie 
i zimno. a pani palce zamarzają. 

Gdyby zaufała pani lodow i, gdyby tylko zaufała mu pani, że jest 
wodą . a nie grumem. wredy nic utonęłaby pani w tym św ietle reflek
torów na lodzie, które: panią zmyliło. słuchamy chętn ie , co s ię do nas 
mówi, nie mamy już u zu, ale i tak chętnie słuchamy, co się do nas 
mówi . Ale Pani nic chcemy słuchać. 

• ik t nie słyszy pani głosu. , ie słyszy pani. żeje ·t tutaj za głośno? 
Gdybyśmy nawet chcieli, nic u l yszclibyśmy pani. 

W końcu pan i już nie ma. 
Nareszcie. Pan i jest pod lodem . 

przekład: Karolina Bikom 
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OBŁĘD JEST PUSTKĄ. 
OBŁĘD JEST PYTANIEM. 
OBŁĘD JEST PYTANIEM, 
KTOREGO NIKT NIE ZADAJE 
Podrót 4imowa, Elfriede Jelinek 



Che~ płytkości 

, ie hec; grać ani przyglądać się, jak grają inni . I ie chcę przyczy
niać się do ich gry. Niech ludzie nic udają życia mówieniem. , ie chcę 
widzieć na twarzach aktorów odzwierciedlenia fa ł szywej spójno 'ci : 
zjednania z życiem . Nic chcę oglądać siłowej gry owego "dobrze 
natłuszczonego mięśnia" (Roland Barthes) z mowy i ruchu - tak 
zwanego wyrazu u wyćwiczonego aktora. 1 ie chcę , żeby ruch i głos 
współgrały ze sobą. Dziś w teatrze ' coś zostanie ujawnione, jak, tego 
nic będzie widać, bowiem za odpowiednie sceniczne sznurki pociągać 

będzie się za kulisami . A więc ma zyna pozostanie w ukryciu , aktor, 
otoczony sprzętami. oświet lony, będzie chodzić. Mó'' ić . Będzie bez 
sensu na ' ładować człowieka, rozwarstwiać się na poziomie wyrazu 
i wyciągat: sobie z ust inną osobę, o odrębnym losie, który zosta
nie przedstawiony. Nie chcę ożywiać obcych osób przed widzam i. 
Bo ja wiem, nic chcę na scenie posmaku sakralności bo kiego aktu 
tworzenia. Nie chcę teatru. Może chciałabym aktorów mówiących coś, 
zego żaden czlowick by n ie powiedział. bo ro przecież nic jest życic , 

wykonują<.:ych same czynności, po to, żeby coś przedstawić, ale bC'l 
tej całej glębi. Niech pokażą wysi ł ek. 1 icch mówią, o się dzieje, ale 
niech nigdy nit: będą posądzeni o to, że dzieje si~ w nich coś zupełn ie 

innego, odczyrywalncgo z mimiki twarzy i ruchu ciał. Cywile niech 
mówią na &cenie! 

może pokaz mody, podczas którego ubrane kobiecy wypowiada
łyby wyuczone kwestie Chcę płytkości! 

Pokaz mody dlatego, że można by i vypu · cić przodem same ubra· 
nia . Bez ludzi, którzy wytworzyliby systematyczną relację do wysnutej 
postacil Jak ubran ie, proszę posłuchać, przecież ono też nie posiada 
własnego kształtu, żeby go nabralo, trzeba je odlać na cz łowi eku , 

7h~"tc'r Hcute (tct1 tr di.ii) - mic:s.i~cz nik tCiltnl ny; mit\' a ta 1.0.!ttal;, niemal niclauwa.Łal n ic 
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który JEST formą dla niego. Bezwładnie zwisają zapadające ie; powłoki, 
aż ktoś nie wstąpi w n ie i nic zacznie wyrażać się jak mój ulubiony 
święty, który jest tylko dlatego, że i ja jestem: ja i ten, którym mam 
być, my już nie wystąpimy. Ani pojedynczo, ani razem. Proszę mi się 
przyjrzeć dokładnie! Nigdy więcej mnie państwo nic zobaczą! Proszę 
żałować! Proszę żałować teraz. Swięty święty święty. Któż t0 wie, które 
postaci mają w teatrze dokonać mówienia? Każę wy tąpić przeciw sobie 
dowolnej ich liczbie, ale kto jest kim? Przecież nic znam tych łudził 
Każdy może być kimś innym, a przedstawić go może ktoś trzeci, iden
tyczny z czwartym, i nikomu co się nic wydaje dziwne. Mówi mężczy
zna. Mówi kobieta. Przychodzi koń do lc:karza i opowiada kawał. • ie 
chcę pana/pani/państwa poznać. Do widzenia. 

Aktorzy mają tendencję do fał.szywo ·ci, podczas gdy ich widzowie 
są prawdziwi. My, oglądający, jesteśmy konieczni, oni, aktorzy, nie. 
Dlatego ludzie na scenic mogą pozostać mglistym zarysem, nicwy· 
raźni. Akcesoria życia, bez których byśmy z powrotem wyszli, z toreb
kami klejącymi się do ścierpniętych zagłębień łokciowych . Aktorzy 
są tak samo niepotrzebni jak te torebki, zawierają, pośród używanych 
chusteczek, landrynek, paczek papicro ów. poezję! którą się w nich 
wtłoczyło. Zamazane zjawy! Produkty bez sensu, wszak sensem ich 
je c .produkt nadzorowanej wolności" {Barthes). Dla każdego zagrania 
na scenie jest określona pula wolności. z której wolno aktorowi czcr· 
pać. Oto kałuża wolności, a aktor, alc:ż pro ze;, proszę ie; obsłużyć!, 
s ięga do soków, do cieczy wodnistej, do swoich sekretów. ' ie ma w tym 
nic t ajemnego. bok przyklei smarka. Ale co i ile by nic zaczerpnął ze 
swojej puli gestów i chwytów, gadanie musi być imitowałnc. ponie
waż on i jemu podobni muszą być w tanie powtórzyć je tak samo. 
jak ze stylową odzieżą: każda zęśćjest zdefiniowana , ale jej przezna
czenia nic ogranicza jakaś konkretna granica zastosowania. Sweter, 
sukienka też mają swoje pole do popisu, swoje otwory i podszewki. 
1 o a bezwzględnie konieczni jesteśmy my. k ie mamy przyzwolenia 
na podszywanie się. Ale ci na scenie mają, bo są ornamentami naszego 



życia, ruchomymi, nieumocowanymi oz<lóbkami, usuwalnymi ręką 
Boga, reżysera. Który nagle jednym szarpnięciem zrywa cały kolniert 
z człowieka i oklajstrowuje na innym. bo ten mu lepiej leży. Albo 
zwyczajnie skraca lacha-człowieka, podpinając ramy, kicrowniczyna 
oddziału sieci sklepów z zabawkami- Pro zę nic narzucać się nam 
swoją substancją! Albo czymkolwiek próbują państwo upozorować 

substancję, jak psy, które okrążają 1ę ujadając zapamiętale. Kto jest 
zcfcm? Pro zę obie niczego nie uzurpować! Wynocha! Sensem teatru 

jest brak treśc i i pokaz mocy tych, którzy utrzymają machinę w ruchu. 
Tylko woim znaczeniem reżyser rozświetla puste torby n a zakupy. 
obwisłe nieszczelne worki o mn iejszej lub większej zawartości poezji . 
Aż nagle niemające znaczenia znaczy coś 1 Kiedy pan reżyser sięgnie 
do wieczności i wyciągnic coś, co się miota. Wtedy morduje wszystko, 
co było, aJ<:go insccnizat:ja, po lc.:gająca wszak na powtarzalności. staje 
sir; jedyna, wyłącznic możliwa. Zaprzecza istnieniu tego, co było, rów
nocześnie cenzurując (moda!) to, co będzie, bo to on wyznacza przy
szłość w zakresie nadchodzących ewnów. Przyszłe zostaje oswojone, 
nowe uregulowane, jeszcze zanim nadejdzit. Mija rok, a gazety znów 
niefra obliwie okrzykują nowe, nieprzewidywalne, że zastąpi stare, 
opatrzone. I od nowa zaczyna 5 ię teatr, to, co nadeszło, zastępuje izba
wia to. co przeszło. ale wieczne porównanie zmusza teraźniejszość, aby 
pochyliła -ię nisko nad byłośc:ią. 1 po to jest czasopi mo teatralne. Żeby 
cokolwiek zobaczyć, trzeba było zobaczyć wszystko. 

Ale wróćmy do naszych współpracowników: jak usu nąć te plamy 
brudu z teatru, aktorów, żeby już nie wyciekali na nas, nie wstrzą ali, 
to znaczy nie wytrzą ali ię na na ze swojego opakowania zapewnia
jącego wieczną 5wieżość" Bo to przecież oni, ludzie, przebierają się 
i przybierają atrybuty, pozwalając sobie na podwójne życie. Te osoby 
dają się zwielokrotnić niczym nie ryzykując, bo się nie pogubią . , awet 
nie igrają z byciem sobą! Bo i tak zawsze są tym samym, nigdy podłoga 
nie usuwa im sic; spod nóg, nigdy nit: wzno zą się ponad siebie . Pozo
stają w płochej nieważności. A wykluczmy ich jako inwentarz z naszego 
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życia! A rozwałkujmy ich na płask i celuloid! Może zrobimy z nich film, 
który nie owionie nas już ich potem, symbolem pracy, od jakiej usi
łowali uciec w luksusie swoich osobowości . Ale film·teatr, a nic film 
- film! Wziąć i naci nąćl low się rzekło, nic już się nic da zmienić 
i tym amym cichcem obchodzi wieczną powtórkę tego-co-nigdy
-nie-jest-takie samo. Zostają wypędzeni z naszego życia i posadzeni 
na taśmy perforowane, które skom lą chwiejne melodie. Odklejają się 
od naszego postrzegan ia ciał i są p łaszczyzną , która przewija się przed 
naszymi oczyma. Stają się niemożliwi i dlatego też wcale nie trzeba ich 
zabraniać, bo nie sąjuż czymkolwiek, będąc niczym. Albo: do każdego 
pektaklu kompletuje się inną obsadę i pow raje za każdym razem coś 
zupełnie nowego. Mają w zapa ie pulę możliwych zagrań, lecz podob
nie jak nasze ubrania nic nie powtarza się dokładnie tak samo. Tylko 
czas zagraża wszystkim nam swoim upływem! Teatr nic ma już racj i 
bycu. Albo niezmienne powtarzanie zawsze tego samego (zarejestro
wanie kamerą tajnego przedstawienia, które nam, ludziom, oglądać 
wolno wyłącznie jako pojedynczy SPEKTAKL WIECZNEGO POWROTU), albo 
nigdy żadnego powtarzania' Zawsze coś zupełnie innego! I tak nic nie 
trwa wiecznie, a teatr daje nam możliwość przygotowania sic; na przej
ście do czasowości. Sceniczni ludzie występują w przedstawieniach nic 
dlatego, że są czymś , lecz dlatego, że to, o nich uboczne, staje się 
ich tożsamością. Ta ich szammanina, te ich niezdarne, wyblakłe kwe-
tie uporczywie wpychane im do gardzieli. skąd wychodzą kłamstwem 

podszyte i kłamstwem żywe, tylko po tym można ich odróżnić. Co wię· 
cej, zastępują postaci, w które mają sic; wcielać, i stają się orna memem, 
odtwarzają odtworzonych na odtworzonych i tak w nieskończoność. 

a ornament staje się istotą. . Istota zaś, z drogi! cofnąc się!, przecho
dzi w oz obę, wrażen i e, efekt. , ie dbając o prawd;i;iwość, efekt staje 
się rzeczywistością. Aktor znaczy siebie samego i definiuje się sobą. 
Ja mówię: wynocha! 1 ie są prawdziwi. Prawdziwi jesteśmy tylko my. 
Jesteśmy większością tego. co istnieje. kiedy elegancko ubrani do 
teatru tkwimy w naszych twarzowych i wystawnych kreacjach. Niech 



nasze oczy zwrócone będą tylko na nasi jes teśmy odrwórca mi samych 
siebie. Nie chciejmy niczego poza nami! Wejdźmy w siebie i zostańmy 
w środku, przecież każdy ma nadzieję , że popatrzy na niego jak naj
więcej oczu, kiedy paraduje po świ ecie, dost rojony przez czasopisma 
i ich zdjęcia j ak s ię patrzy, jak dobrze naoliwiona maszyna. S tańmy się 

własnymi wzorami i przystrójmy śnieg i miedzę , i wiedzę, czym? 1 ami 
samymi! Tak będzie dobrze. 

przeklad: Karoli na Bikom 
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O Franciszku Schubercie 

Pytania leżą przy drodze i wielu sądzi, że nie da się ich obejść, a wielu 
nawet jest dumnych z tego, że pytają . To dobrze:. Odpowiedzi powinny 
być według nich głębokie i ważne. 1 icktórzy powinni na zawsze pozo
stać pytaniami, ale odpowiedzi na nich też przecież kiedyś się pojawią . 

Ale jak to możliwe, że: najgłębszy jest właśnie strumyczek, a w dodatku 
z łc:z? Który o nic nie pyta i na nic nie odpowiada, bo jednocześn i e 

płynie i jest, niezmącony, a jeśli zmącony, to w sposób zupełn i e nie
szkodliwy, bo nikomu nic dzieje się żadna szkoda, nawet StoJącym 
w pobliżu zwolennikom wesołości. Bo nic /. tego wszystkiego nie jest 
tym, o co naprawdę chodzi. Ale nie chodzi też o nic innego. Zagadka, 
którą jest Schubert. Zagadka, którą nam zadał ktoś, kt sądził, że się 

nic nadaje, a zatem nie wpisał w adresie: żadnego nazwi ka. Przekona
nie, że się nie nadaje, nie było jednak w jego przypadku żadną rezy
gnacją ani poświęceniem ani lc:targic:m. Nie ma u niego strapionych 
pojrzc:ń. Ran wystawianych na pokaz. Nic: leje się krew. O pokrewień

stwie mówi się wprawdzie, ale: zaprzecza mu się też jednocześnie, gdy 
tylko próbujemy jodłować Iandlera. Podobnie: jak w przypadku rusty
kalności Mahlera, która mimo rLckomej pewności siebie dosłownie 
rozpada się luchaczowi w rękach (rustykalność ta ma jednak inne 
źródła: kruchość mieszczaństwa i niechęć do zasymilowania Żydów), 
schubertowskie melodie ludowe istn ieją nie po ro, by czuć s ię w nich 
jak w domu, o tyle razy się je już słyszało i można je samemu pod
śpiewywać. Przeciwnie, ci kompozytorzy kruchej ziemi, którą ciągłe 
na nowo przywołują - jest to tak zwana ziemia ojczysta, a zatem naj
kruchsza ze: wszystkich, bo oczywiście wszyscy właśnie od niej ocze
kują, że będzie dla nich oparciem - piszą o tym, na czym wyrośli, 
by się upewnić, że w ogóle i stn ieją, a wtedy usuwa im s ię to spod nóg; 
a p róba uchwycenia tego jest nieustannym upokorzeniem, człow iek 

staje się psem , który szczekając biega wokół czegoś , czego nie zna. Bie
rze: s ię to stąd, że wskazówki mające określić miejsce danych dźwięków 
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w pewnym systemie i uczyn ić je w ten sposób spójną kompozycją, 
mogą opierać się tylko na rym, co z tego właśnie systemu dźwięków 
pochodzi . Dlatego muzyka mówi zawsze tylko o sobie samej, bo tylko 
przez nią samą można ją objaśnić. Ak u Schuberta jest inaczej. Rów
nież u niego widzimy, jak to czy tamto jest zrobione i w jaki sposób 
udało mu się osiągnąć dany efekt brlmieniowy. Ale nawet jeśli da się 
to wszystko ponazywać, to dz i eło, które powstaje, nie je t bynajmniej 
czymś, co ma imię . A w każdym razie nie jest urną dających się określić 
muzycznych parametrów. Tym, czego brakuje i co się poJawia,jest nie 
tylko aura, jaką ma każde dzieło sztuki i jakiej każde zawdzięcza swoje 
istnienie, bo faktem jest, że obecne jest coś, co jednoczc: nie się nam 
odbiera. bo również słuchacz przez sam fakt słuchania traci władzę 
nad obą, choćby nawc:t wydawało mu się, że nad sobą panuje. Słu
chacz zostaje niejako wch łonięty przc:z Schubertowską próżnię, która 
jednak- nie znam żadnej innc:j muzyki równie pcwnc:j nicości - zaw ze 
go potem oddaje (przecież rak dzielnie wszystkiego wysłuchał i dalej 
jest sobie samemu posłuszny, mocno się trzymał, a może nawet zapiał 
pasy), rozbitego jednak wcześniej przez ułamki sekund, gdy cza biegł 

wstecz, jego dźwiękowym pejczem i na zaw ze wyobcowanego, choć 
on am wcale tego n ie zauważył. 

I to pon iże: nie, ca konieczność szukania czegoś, co większości ludzi 
jest po prostu dane, co dla większości jest jasne i oczywiste:, ro poniże· 
nie trwa, bo Schubertowi rzeczy nie ukazywały się po prostu w takim 
i takim rozmiarze, tak żeby je mógł zapisać. I to poniżenie: trwa, gdy 
Schubertowi i jak sądzę również Mahlerowi do dziś przypisuje się coś, 
czego oni sami nie mogli ani nie potrafili być pewni. Zmuszamy dziś 
Schuberta do bycia kimś, kim nic jest, bo nie umiemy sobie: wyobra
zić, że człowiek chciałby wprawdzie być kimś i coś stworzyć, że: jednak 
wca le nie chodzi mu przy tym o siebie (o .samorea li zacji" w sztuce 
powinn iśmy w ogóle jak naj zybciej zapomnieć}, a może nawet w ogóle 
nic wie, o co a lbo o kogo mu chodzi. Tak jak po wielkiej radości 
może nagle przyj" ć zwątpien ie i niełaska, tak Schubert przeczuwał, 



że cały czas i od dawna już jest w n i ełasce, i to , co o nim myślano, 
co dziś się o nim myśl i - a dz i ś zapraszamy go do środka i pytamy, 
na co ma ochotę, nawet jeśli chodzi nam zawsze tylko o ob łużenie nas 
samych - chodzi o coś zupełnie innego. Coś w granicach, co nie chce 
tego znać , bo ono by ich nie uznało. Nie jest niczym oczywistym, ale 
nikomu s ię też nie poddaje. 1 asze instrumentarium jest zawsze rodz a· 
jem arsenału, ale nie zdaje się on na nic. Prqpomina mi się t u późny 
Schumann w domu wariatów: zmierzchanie bez myśli o sobie samym . 

Zdarza się wtedy tak, że twórca, właśn ie w swoich naj lepszych hwi· 
lach, nie potrafi się z siebie wydostać i nie potrafi wydostać się z tego. 
co pisze. Właśnie dlatego, że nie wie, co robi, choć wie to o wiele lepiej 
niż ktokolwiek inny. 1 ajwyraźniej widać to chyba w pierwszej części 
ostatniej sonaty (B·dur, D 960) i w drugiej części sonaty przedostat· 
niej (A-dur, O 959). Temat błąka się tam, nie potrafi się odnaleźć i nie 
potrafi znaleźć końca. Przypomina sobie ciągle swoją postać wyjściową, 
przypadkiem niejako spotyka temat poboczny, który w pewnej chwil i 
wygląda przez okno sprawdzając, zy coś tam jeszcze jest , a zaraz 
potem powraca i da lej kręci się w kół ko. Czy to pytanie albo puka nie 
czegoś, co chciałoby wejść? jedno jest pewne: nie jest to nieznąjomość 
kontrapunktu. Pytanie następuje za pytaniem i choć Schubert oddala 
się od tematu, to jest przy nim cały czas, wcale: się przy cym - i to jest 
dziwne - do niego nie zbliżając . Mimo że tam je t, a temat cały czas 
się pojawia. Czy to tylko nieśmiałość go powstrzymuje? Czy nie chce 
dlatego, że właściwie mia łby ochotę pójść w i nną stronę? Czy nic chce 
powiedzieć, dokąd ma ochotę pójść (cenzura!)? W wielki~j sonacie A-dur 
(w drugiej części) to, co się pojawia, nie potrafi powrócić do dźwięku 
wyjściowego, prawie już mu się udaje, nie, właściwie już jest przy nim, 
wydaje go z siebie, gdy coś nagle pojawia się w basie, jakiś kolec, który 
un iemożliwia spoczynek, tak, albo coś się przyczepia, chwyta w ostat
niej chwili za ko tkę, n iepewnie pyta dalej o adres, choć pytało o to już 
tak wielu i zawsze otrzymywało tę samą odpowiedź: j est Pan właśnie 
tu, gdzie chce Pan być. Im częściej zatem pojawia się cen temat ze 
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swoimi pytaniami i aluzjam i, cym bardziej oddala się od siebie i swojego 
twórcy. A co prowadzi ku kwestii wszystkich rzeczy i tego, w jaki sposób 
dochodzi do spotkania z ni mi. Najpierw coś się nam pokazuje, potem 
spotyka nas, by w trakcie tego pokazywania pomóc nam skonstruować 
naszą podmiotowość, bo wc;i:eśniej nie wiedzieliśmy zupełnie , czym ani 
kim je ceśmy. l ponieważ my tego nie wiemy, co, co ię nam pokazuje 
też oczywi 'cie nie może tego wiedzieć. Ale my tego nie wiemy. l tak 
muzyka, a zwłaszcza jego muzyka, poprzez prze mioty prowadzi nas 
do swojej własnej siedziby, a siedzibą muzyki jest czas, który jednak 
w przypadku Schuberta utracił swoją przestrzeń, nawet jeśli upływa 
nam dziś w pięknej sali koncertowej. O ile czasoprzestrzeń umożl i 

wia potkania, o tyle nie umożliwia ich czas pozbawiony przestrzeni, 
bo Schubercowi,jak niewielu innym, w chwili, gdy zatrzymał cza , żeby 
samemu też móc i ę zarrzyrnać, uciek ł a przestrzeń; przestrzeń czyli 
to wszystko, co znajduje sii; wokół rzeczy. Żeby coś określić, musimy 
podać czas i miejsce, np. biedermeier, okres cenzury metternichow
sk iej, można też posługiwać się szyfrem, aluzją, myśleć o czymś i nie 
wypowiadać tego, mówić coś, czego się nie ma na myś li, tylko że: tu 
coś jest od początku przedmiotem , o którym niczego nie można się 
dowiedzieć, bo jest wprawdzie cym, czego chciano i co stworzono 
(i to bardzo świadomie!), ale nic jest nic;i:ym owiniętym ani zawekowa
nym, co można sobie przechowywać. wl ąciyć do kolekcji i oglądać sobie 
czy odsłuchiwać, kiedy przyjdzie ochota. To, czego brak, je c kluczowe, 
i nie chodzi o to. że czegoś nie dodano, bo fakt, że cego czegoś brakuje, 
jest właśnie jego nąjiscorniejszą cech<j! 

Każda droga domaga się kogoś, kco ni'! pójdzie, a arcysta idzie nią 
zawsze jak pierw zy. Niektórzy idą, a tam nie ma drogi. Mimo co idą 
i giną za naszą sprawę, a śmierci ich nit uznaje się bynajmniej za śmierć 
na polu chwały. Drzwi ą zamknięte, zarys jest gotowy, za jego rysami 
nie kryje s ię jednak nig y żadne oparcie. 

przekład: Tomasz Ososiński 



JAK KTOŚ UMARŁ, 
TO JUŻ NIE WR0[1, 
I DOSYĆ TEGD GADANIA! 
Dt.lukropek, Elfriede je linek 



SŁUCHAĆ PROSZĘ BALU 
W OPERZE I KONCERTU 
NOWOROCZNEGO, 
WSZYSTKIEGO SŁUCHAĆ, 
ALE NIE SŁYSZEĆ NASZYCH 
KRZYKÓW. PROSZĘ 
NAWET NIE ZWAŻAĆ 
NA NIE, PRZECIEŻ I MY 
NIE POŚWIĘCAMY IM 
UWAGI, A MY W KOŃCU 
WIEMY NAJLEPIEJ. 
Odosobnienie, El fr iede Je li nek 
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Od l do 24 marca Teatr Powszechny w Łodzi po raz dziewiętnasty 
organizuje Międzynarodowy Festiwal ztuk Przyjemnych i Nieprzy
jemnych, wydarzenie prezentujące najważniejsze spektakle minionego 
sezonu i konfroncające najlepsze polskie i zagraniczne przedstawie
nia. Tegoroczna edycja poza tematem estetyki współczesnego teatru, 
która od kilku edycji stanowi trzon tematycznych i forma lnych zain
teresowań Festiwalu, opatrzona została podtytułem Autorytety, ikony, 
idole. We wstępie do folderu XIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Przyjemnych i ieprzyjemnych jego Dyrektor artystyczna - Ewa 
Pilawska napi sała : temat .autorytetów" poruszy/ mnie, bo mam !.;;)rażenie, 

że uczestniczymy w s:r;~ególnym momencie rzeczywistości, ale r6wniet s:r;c:r;e
gólnym momencie teatru. Momencie przesilenia. Sytuacji, kiedy autorytety 
;;ostają zdewaluowane i wyparte pr;;ez .celebrytów", postaci .znane :r; tego, 
te są :r;nane", nie niosące v: sobą tadnych wartości. Oczywiście takill chwile 
w historii - historii teatru również - były i mam nadziej~ będą, bo to one 
sprawiają, te jest on cały ~as aktualny. t,ywy i poruszający. W polskim 
teatrze ważny jest dziś glos JO-latków. Głos niecierpliwy, unieważniający, 
ui nic mający .dawnych mistrzów•, sprawiający wrażenie, że nie ma tadnych 
autorytetów. Dziewiętnasta odsłona Festiwalu stawia pytania o to na ile 
autorytety są nam dziś potrzebne? Na ile my je unieważniamy, a na ile 
one same nic potrafią zająć w dzisiejszym świecie odpowiedniego miej
sca? Na ile są dla nas drogowskazami, a na ile sztucznie wstrzymają 
ruch w przestrzeni twórczej. To również pole dla szer zej dyskusji 
o przemijaniu, przeszłości i przyszłośc i - nie tylko teatru. Tegoroczną 
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edycję zamknie polska prapr micra Podrót,y zimowej Elfriede Jelinek 
w reżyserii Mai Kleczewskiej zrealizowana w koprodukcji z Teatrem 
Polskim w Bydgoszczy. To drugi spektakl na podstawie utworu 
noblistki prezentowany w ramach dziewiętnastego Festiwalu, w jego 
program ie znalazły się w tym roku również Kupieckie kontrakty w reży-
crii Pawła Miśkiewicza z Teatru Dramatycznego w Warszawie. 



DDM JELINEK 

Teatr Pol ki w Bydgoszczy od 200 propaguje nvórczość Elfriede jeli· 
nek w Polsce.W ramach mic;dzynarodowego neksu do Festiwalu Pra· 
premier 2007: ELFRIEDEJELINEK, gościliśmy hamburski Thalia Theatre ze 
spektaklem Urlike Marie Stuart w reżyserii 1 icolasa Stemmanna, wraz 
z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Au triackim 
Forum Kultury i profesor Moniką Szczepaniak zorganizowaliśmy kon· 
ferencjc; M6wię i m6wi~. Teatralne maski Elfriede 'Jelinek, której owocem 
jest książka wydana przez UKW pod tym samym tytułem. W 2008 roku 
odbyła sic; prapremiera polska O zr,;;ierzętach w reżyserii Łukasza Chot
kowskiego, w 2010 Babel w reżyserii Mai Kleczewskiej. Oba spektakle 
gościły na wielu rest iwalach teatralnych. Wydaliśmy sztuki O zwierzę· 

tach i Ch6r sportowy z rozmową przeprowadzoną przez Łukasza Chot· 
kowskiego z Jelinek specjalnie na potrzeby publikacji . Sztuki Jelinek 
na nasze zamówienie tłumaczy zawsze Karolina Bikont. 

DOM JELINEK to projekt TPB, na który kladają si\ prapremiera poi· 
ska Podr6zy zimoi.:ej w reżyserii Ma i Kleczewskiej (koprodukcja Teatru 
Powszechnego w Łodzi z Teatr m Pol kim w Bydgoszczy), spektakl O zi.;ie· 
rutach w reżyserii Łukasza Chotkowskiego, konferencja naukowa '.Jelinek 
po polsku. 11umaczenia i inscenizacje organizowana przez Uniwersytet Kazi· 
mierza Wielkiego (prof. Monika Szczepaniak), Teatr Polski w Bydgoszczy 
i Austriackie Forum Kultury oraz prezentacja książek Elfriede Jelinek 
i polskojc;zycznych publikacji po więconych jej twórczości. Projekt jest 
kontynuacją eksplorowania .sztuki protestu" noblistki. Jelinek w jednym 
z maili napisała .je tern dumna, że poświ\cacie mi tyle uwagi . 
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23 KWIETNIA ZD13 

TEATR POLSKI BYDGOSZCZ 

14.00 - 16.1 " konrcrencja je/inek po polsku. Tłumaczenia i inscenizac:je 
17.30 spekca l O Z?<Jierzętach 

19.00 spektakl Elfriede Jelinek Podrói; 
zimowa - premiera bydgoska 

24 KWIETNIA 2013 

TEATR POLSKI BYDGOSZCZ 

9.00 - 17.00 konferencja :Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje 
17.30, 20.00 spektakl O zwierzętach 

19.00 spektakl Podrói; zimowa 

ZS KWIETNIA ZD13 

TEATR POLSKI BYDGOSZCZ 

19.00 spektakl Podr6i z;imoi..:a 

Z6 KWIETNIA zon 
TEATR POLSKI BYDGOSZCZ 

i9.oo spektakl Podrói z1mol.)a 



JELINEK PD POLSKU. TŁUMAtZENIA I INSrENIZAtJE 

konferencja 

organizator: Monika Szczepaniak 
partnerzy projektu: austriackie forum kultury w Warszawie, 
Teatr Polski Bydgoszcz, Uniwersytet Kazim ierza Wielkiego 

l\vórczość Elfriede Jelinek spotkała się \ Polsce z bardzo dużym 
zainteresowaniem. W tłumaczeniu na język polski ukazało się siedem 
powieści noblistki, a także liczne dramaty, wiersze, eseje i przemówie
nia. Publikacjom utworów Jelinek towarzyszyły komentarze medialne 
i ożywione dyskusje, przebiegające początkowo w atmosferze skandalu, 
przybierające jednak z czasem charakter profesjonalnych debat i analiz. 
Kilka .tekstów dla teatru" doczekało się inscenizacji na polskich sce
nach, odbyło się także wiele prób czytanych, wykładów oraz dyskusji 
rowarzyszących publikacjom lub inscenizacjom tekstów Jelinek. 

Konferencja ]eline po polsku. 11umaqenia i insceniz.acje z udziałem 
clumaczy tekstów i badaczy twórczości Elfriede Jelinek (literaturo
znawców, kulturoznawców, językoznawców i teatrologów) poświęcona 
będzie .obecności" tekstów Jelinek w Polsce. Ambicją projektu jest 
podsumowanie i poddanie dyskusji polskiej recepcji twórczości Jelinek 
ze szczególnym uwzględnieniem problemów translacji oraz odbioru 
i interpretacji tekstów noblistki w przekładzie na język polski. Uczest
nicy konferencji podejmą refleksję nad kompleksowym i teksturami 
Elfriede Jelinek, specyfiką języka noblistki i języka przekładów, trud
nościami i pu łapkami translacyjnymi, inscenizacjami nowatorskich 
.tekstów dla teatru", problemami recepcji i interpretacji powieści, 
dramatów i esejów w polskim kontekście kulturowym. Planowana jest 
publikacja artykułów w tomie zbiorowym ]elinek po polsku (2013). 
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Uczescnicy konferencji: 

Karolina Bikont (cłumaczka), Marek Cieszkowski (Uniwersytet Kazi
mierza Wielkiego), Bożena Chołuj (Uniwersytet Warszawski), Joanna 
Drynda (Uniwersytet im . Adama Mickiewicza). Arrur Duda (Uniwer
sytet Mikołaja Kopernika), Agnieszka jezierska (Uniwersytet Warszaw-
ki), Agnieszk· Kowaluk (tłumaczka), Anna i\1ajkiewicz (Akademia im. 

Jana Długosza, tłumaczka), Tomasz Ososiński (Biblioteka Narodowa, 
tłumacz), Artur Pełka (Uniwersytet Łódzki) . Anna Rutka (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski), Monika Szczepaniak (Uniwersytet Kazimic:rza 
Wielkiego), Anna Wołkowicz (Uniwersytet Warszaw ki). 

PROGRAM KDNFEREN[JI 

Z3 KWIETNIA ZD13 

moderowanie: Monika 1.c:r.epaniak 
14.00 rozpoczęc1e konferencji 

14.15 - 14.45 Anna Majkiewicz: Recepcja prozy 
Elfriecle Jelinek w Polsce 

14.45 - 15.15 Joanna Drynda: Amatorki Jelinek w Poznaniu 
15.45 - 16.15 Bożena holuj: Ciało czy postcielesność 

- u Jelinek i w jej polskich wersjach 

Z4 KWIETNIA ZD13 

moderowanie: Joanna Drynda 

9.00 - 9.30 Artur Duda: Babel Elfriede Jelinek w inscrnizacji 
Mai Kleczewskiej w kontekście recepcji 
dramatu austriackiego w Polsce 

9.30 - 10.00 nna Rutka: "Zostało nam Wielkie , ie". Kupieckk 
kontrakty - elinek ekonomiczna na polskiej scenie 

10.00 - 10.30 Artur Pelka: Znoszenie . .Jelinek. 
Między Bi.ichnerem a Hcidl:'.ggerem 



moderowanie: Anna Rutka 
11 .00 - 11.30 Agnieszka jezierska: Wielogłosowość 

Jelinek a kwestia przekładu 
11.30 - 12.00 Agnieszka Kowaluk: Textfliichen i Erziihlgewasser, 

czyli co sii; kryje pod powierzchnią górskich 
jezior. O tłumaczeniu Dzieci umarłych i Ządzy 

u.oo - 12.30 Karolina Bikont: Kluczowe zdania 
w Podrózy zimowej Elfriede Jelinek 

12.30 - 13.00 Marek Cieszkowski: O czarowaniu s łowem 

i roz- zarowaniach tłumaczy 

moderowanie: Bożena Chołuj 
15.00 - 15.30 Anna Wołkowicz: Mistycyzmy 

we wsti;pie do Wyboru 1elinek 
15.30 - 16.00 Tomasz Ososiński: „Regal na Kafki;" czy „Rega ł 

d la Kafk i ~ - problemy z przekł adem przemówien ia 
Elfriede Jelinek z okazji odebrania nagrody im. P. Kafki 

16.30 - 17.00 Monika Szczepan iak: Tłumacz na spalonym. 
Re fleksj a o tłumaczeniu mowy noblowskiej 

17.00 zakończenie konferencji 
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TO BYŁO MORDERSTWO 
Malina, Ingeborg Bachmann 



eseje pochodzą z książki Moja sztulca proresrn autorstwa Elfride Jelinek, 
która ukazała się nakładem Wydawnictwa W.AB. w 2012 r 

Copyright~ Elfride Jelinek 
Published by permission of Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 
Copyright for the Pollsh translation C by Wydawnictwo W.A. a .. 

Grupa Wydawnicza Foksal 

dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi Ewa Pilawska 
dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy Paweł Łysak 

www.powszechny.pl 
www.teatrpolski.pl 
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Teatr Powszechny 
w Łodzi 
ul. Legionów 21 
91-069 Łódi 
te l. 42 633 25 39 
fax 42 636 18 14 
teatr@Jpowsze[hny.pl 

www.powsze[hny.pl 

Teatr Polski im. Hieronima 
Konie[zkl w 8ydgosz[Zy 
al. Ml[kiewi[za 2 
85 - 071 Bydgosuz 
tel. 52 33 97 812 
fax 52 33 97 820 
mall tp@Jteatrpoisk!.pl 

www.teatrpoiskl.pf 
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