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Pisarz szwajcarski Friedrich Dilrrenmatt uro
dził się 5 stycznia 1921 r. w Kunolfingen (kan
ton Bern) w rodzinie protestanckiego pastora. 
Na uniwersyteta.ch w Bernie i Zurychu studio
wał po trosze wszystko, m. in. filozofię, teologię 
i historię sztuki. Przez pewien czas pociągało 
go malarstwo, następnie poświęcił się literaturze. 
Debiutował w 1947 r. na scenie Ziiricher 

Schauspielhaus sztuką „Es steht geschrieben". 
W ciągu następnych dwóch lat, pracuje jako 
krytyk teatralny tygodnika „Weltwoche", pisze 
sztukę „Der Blinde" i komedię „Romulus der 
Grosse". 
Rozgłos przynosi mu następny utwór, komedia 

„Die Ehe des Herrn Mississippi", której pra
premiera odbyła się wiosną 1952 r. w monachij
skim teatrze Kammerspiele. W rok później do 
repertuaru tego teatru wchodzi Inna komedia 
Diirrenmatta pt. „Ein Engel kommt aus Baby
lon'' · 

Szósty z kolei utwór dra.IJlatyczny Diirrenmat
ta, komedia tragiczna „Wizyta starszej paniu, 
przynosi autorowi sławę światową. z prapremie
rą sztuki wystąpił w styczniu 1956 r. Ziiricher 
Schauspielhaus. W ubiegłym sezonie sztukę tę 
wystawił m. in. Schiller Theater w Berlinie 
zachodnim, Burgtheater w Wiedniu i paryslq 
Theatre Marigny. 

Diirrcnmatt znany jest również jako autor 
ciekawych słuchowisk radiowych (m. in. „Die 
Panne" i „Abendstunde im Spatherbst"), licz
nych utworów satyrycznych oraz dwóch powie
sci kryminalnych: „Der Verdacht" i „Der Rich
ter und sein Henker". Dal się poznać także ja
ko reżyser własnych sztuk i słuchowisk. 
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up!~rne przeżywające sugestywną blo
gosc - ofiary totalnej zemsty, loglicznej 
jak ·kodeiksy prawne zamierzchłych epok. 
(Dla rułatwie:nia eunuohowie .mogą .mówić 
na przemian ale wtedy bez powtarzania 
kwestii), 

Gdy Klara Zachanassian jest od sa_n;e~ 
go początku niezmiennie bohaterką, JeJ 
dawny kochaneik staje się dopiero boha
terem. Ten nędzny kramarz jest początko
wo jej bezwiedną ofiarą; chociaż winny, 
sądz i, że życie samo zdjęło zeń winę. Bez
myślny ,prostak, któremu pod wpływem 
strachu i przerażenia, zaczyna objawiać 
się jego przyszły los. Pojmując swoją w.i!Ilę , 
poddaje się sprawiedl!iwości. Staje się 
wielki przez swoją śmierć (śmierć ta nie 
powinna być ipozbawiona !Pewnej monu
mentalności). Smierć ta jest .rów.nie sen
sowna, jak ibezsensowlila. Sens mogłaby 
mieć jedynie w .rrntycznyun świecie an
tycznej ,polis. Ale historia rrozgrywa się 
w Gilllen, współcześnie. 

Obok bohaterów wys•tępują gillleń.czycy , 
którzy są tak.im.i ludżmi, jak my wszyscy. 
Nie należy ich ukazywać pod żadnym po
zorem, jako ludzi zły.eh . Początkowo są 
oni zdecydowani odrzucić ofertę. Zaciągają 
wprawdzie długi, lecz .n.ie dlatego, że za
mierzają zabić Illa; są lek3<:omyślni i wie
rzą , że wszystko jalkoś się ułoży. Tak 
należy inscenizować akt II i scenę na 
stacji. Tylko Ill, który zrozumial swoją 
sytua.cję, bai się w tej scenie. Jeszcze iilik:t 
nie wymówił groźnego słowa; zwrot doko
na się dopiero w Petersowej s todole ... Los 
Illa je t już przy.pieczętowany. 

Teraz gillleńczycy zaczynają się .przy
gotowywać do mordu, piętnują przeiw.i!Ilie
nia lila i•td. Tylko rodzina wmawia sobie 
do końca, że wszy.suko się jednak 1PQ111yśl
nie ułoży. Również i rodzina nie jest zla, 
lecz słaba jak wszyscy. Gillleńczycy powo
li .poddają się ;pokusie, tak jak Nauczyciel, 
ale ten proces musi się ukazywać pub
liczności jako reakcja ·naturalna. Pokusa 
jes.t 2lbyt wielka, zbyt gorzka nędza. 

„Wizyta .starszej .pani" jest .sztuką okTut
ną i właśnie dlatego nie wolno jej . grać 
w sposób okrutny, lecz jak najbardziej 
ludzki - ze smutkiem, ·nie z gniewem, 
ale .również z humorem. bo nic nie może 
baniziej zas1Jkodzić .tej komedii, która 
kończy się tragicznie, ruż :DW:ierzęca 
powaga. 

FRIEDRICll· DURREN!tlATT 



Sztuka musi Jawić się jako nntura. Wy
starczy itraLnie grać mój •tekst - .podtek5t 
zinajdz:ie się sarn. 

N.i.e izaliczam siebie do dzisiejszej 
awangardy. Oczywiście i ja mam swoją 

teorię sztuki , bo własna teoria należy prze
cież do tych rzeczy, które sprawiają pi
sarzowi przyjemność. Nie ujawniam jed
naik: maj.ej rteorii uważając ją za mój 
pogląd prywatny. (Wtedy musiałbym się 

nią kierować). Wolę •już uchodzić za niec.'O 
chaotycznego i ·żywiołowego autora poziba
wionego właściwego poczucia formy . 

Trzeba mnie inscenizować na modlę 
sztuk ludowych, traiktując mnie jako pew
nego .rodzaju świadomego Nestroya ; da 
to najlepsze rezultaty. Należy dbać o płyn
ne z,m~ainy dekoracji, unikając przerw 
i nie dz i elić scen kurty;ną. Również i sce
nę z samochodem należy zagrać jak naj
prościej korzystając ze zwykłego wózka 
teatralnego, na którym znajduje się tylko 
to, co konieczne: siedzenia, kierownica 
zderzak. Wóz ipowi<n'ie:n być widoczny 
z p.rzodu, .tylne siedzenia muszą być nieco 
podwyższone. Wszysbko mu.si być nowe. 
jak błyszczące nowością żólte buty. (Sce
na ta nie ma nic wspóLnego . z )Vilde
re rn - dlaczego? Oto ćwiczenie dialek
Lyczne dla krytyków). 

Klara Zachanassiain n.ie uosabia ani 
sprawiedliwości, ani 1Planu Marshalla, 
ani t ym bardziej Aipokalipsy. Powinna być 
jedyinie tym, czym jest - najbogatszą 
kobietą świata , która dziękii .swemu ma
j ą tlkowi może działać jak bohatea·ka grec
k..i e j tragedi i, jak dajmy na to Medea: 
w sposób ostatecwy i O'kirutny. Może sobie 
na to pozwolić. 

Ta stars za pani ma humor, brudmo 
t ego nie dootrzec, cechuje ją dystans wo
bec ludzi, których traktuje jak .towar 

• na sprzedaż. Cechuje ją także dystans 
wobec sli.ebie i o.sabliwy wdzięk, pom.ie
sza•ny z groi nym urokiem. Wobec tego, 
że dz:iala ona nie zważając na wszel:kie 
norirny społeczne, stała się istotą skostniałą 
l hieratyczną, ·niezdo1ną do rorz.woju, mo
że co najwyżej przemienić się w !kamien
ne bóstwo. 

Kla•ra Zachana.ssiian jesrt - podobnie 
jak jej świta - zjawiskiem 1pOetyckim. 
Doty.czy to nawet eunuchów, których inie 
nalezy gcr·ać w sposób ·reali&ycznie dra
styczny, wyposażając ich iw glosy .ka.st•ra
tów, lecz jako nierzeczywiste, baśm.iowe, 

„Wizyta s1a.rszej ipa1I1i" jest historią roo
g.ry1wającą się w małym rniasitecz!kiu, gdzieś 
w Srodlkowej Europie. Au.to.r tej his.torii 
bynajmniej nie odgradza s'ię od ;postaci 
w 1niej wy.stępujących i wcale 111.ie jest pe
wien! czy. po.stąpi~by inaczej .niż one. ·Tego, 
co hi&tona ta ponadto zawiera 111ie trze
ba tu określać aini i•n:scenizować ' w .tea.trze. 
Dotyczy to •rów.nież epilogiu. W.prawdzie 
ludzie mówią w nim bardziej uroczyście 
i mniej naitural·nie, iniż mówiliby w rze
czyw.isitoś~:i, w s.posó'b bliższy temu, •Móry 
o.kresla się jako poezję, jako języlk rp.ięk
ny. Ale dzieje się tak dlatego jedynie, 
że gi.illeńczycy iwibogacili s!ię i jako rpair
we.niusze wyirażają się w sposób bardziej 
wyszukany. 

Qpisuję ludzi, nie marionetki; 1worzę 
a.keję, 01ie alegorię. Buduję świait, a nie 
system moralności , jak to we mruie ·nie
kiedy wmawiają. Więcej: .nie staram się 
nawet .skonfrontować mojej sztulki ze 
światem, bo taka konfrontacja następuje 
samoczynnie za sprawą rpu blicrzności, któ
ra iwyipel111ia .teatr. 

. Według mnie sztuka teaitt"a1na irozgrywa 
s1ę w .ramach możliwości scenicznych 
nie zaś w kostiumie ja.Jciego.kolwiek s tylu'. 
Kiedy gi.illeńczycy g.rają drzewa, to nie je:>t 
to surrealizm, lecz dz.ieje się tak, aby 
trochę ,przykrą his.torię miłooną, rm~gry
wającą s:ię wśród tych drzew - próbę 
:zibliżenia starego mężczyzny do starej ko
bierty - umiejscowjć w poetyckiej sce
nerii i w ten Sipo.sób uczy.ruić bardziej 
znośną. 

U podłoża tego, co piszę, tkwi immanent
ne zaufa.nie do teatru i do aktora. Jest to 
głó:Vny irnpuls mego p.isars.twa. Nęci 
mme tworzy.wo. A'kitorowi 111..iew:iele trzeba 
alby przedstawić człowieka; brzeba mu tyl
ko zewnętrwej .powłok.i czyli tekstu któ
ry .co _r:ra:wda musi być adekwatmy.' Jina
czeJ mow1ąc; słowo jest zew.nętruią po
włoką sztuki teatralnej, podobnie jaik: skó
ra jest zewnętrzną powloką 011ganizmu. 
Autor sztuki teatralnej daje tylko tekst; • 
o.sitat=ym rezultatem jego pracy je.st 
słowo. Toteż nie można pracować nad 
słowem jako takim, lecz tylko nad tym 
co tworzy mowę, a więc np. nad ideą; 
nad akcją. Nad słowem samym w sobie 
nad . ;<;rtylem, rpracują ·tyl:ko dyletanci. za: 
darue a.kltora polega, jak mi się wydaje 
na itym, aby rezulitait ten osiągnąć na nowo. 



Klara Zachanassian 
Jej malżonkowie VII, VIII , IX 
Ochmistrz 

Loby 
Koby 

Alfred Ill 
Jego żona 
Córka 
Syn 
Burmistrz 
Pastor 
Nauczyciel 
Lekarz 

ślepi 

Sierżant Policji 

Pierwszy l 
Drugi 
Trzeci 
Czwarty 

Malarz 

obywatele 
miasta Gi.illcn 

Pierwsza kobieta 
Druga kobieta 
Panna Luiza . 
Zawiadowca stacji 
Kierownik pociągu 
Konduktor 
Komornik 

Dziennikarze, reporterzy 
i operator filmowy . 

Mieszkanki miasta Gullen 

l 

OSlJB!": 

. 
Wanda Łuczycka 
Czesław Kalinowski 
Feliks ChmurkowS1ki 

S.tainislaw Wyszyńs1ki 
Zdzisław Leśniak 

Aleksander DzwOl!lko;wski 
Halina Kalinowska 
Izalbella Paszk.iewioz 
Witold Filler 
Stanisław Winczewski 
Lucjan Dytryoh 
Bolesław Plotruicki 
Zbigniew Oksza 
i.Vla·riairl Trojan 

Mieczysław Stoo.r 
Józef Nowak 
Jerzy Dobrowolski 
Wiesław Golas 

Ludwik Pak 
Jadwiga Ochalska 
Elżbieta Os.terwiafl1lka 
Mada Pinińska 
Jan Gałecki 
Jan Burek 
Maciej Zaremba 
Ja1J1usz Palus2lk.iewlcz 

Włodzimierz Kmicik 
Rysza['d Ostałowski 

. Z<kisla;w Leśniak 
Stainistaw Wyszyński 
Jan Burek 

Felicja Chabrowska 
Wale1I1Jtyna Grzybows ka 
Malgorzaita Leś.niewska 

· Krystyna Miecikówna 
Teresa Szmigielówna 
Janina Traczykówna 

Muzylrn: Tadeusz Baird 

Dekornc;e: J;tn hosiitski Koslium.1: Iren11 Burke 1\nie/11 lliojciecllo1rska 

fleiyseria: /,udwik flenć 

As.rslcnl sccnoyrnfo: Anie/n Wojcieclww.~ /m Asystent reżysera: Witold filler 

Premiera 7 m;irca 1958 r. 



Działu Dokumentacji 
ZGZASP 


