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Ma x F n s , uchodzący dzis za najwybltniejszego - obok Fry
derykp Dtir·renmatta - współczesnego plSarza szwajcarskieg o pi
szącego po niemiecku, urodził się 12. maja 1911 w Zurychu. Z z·a
wodu je s t on architektem. Pi.sać zac.z.ął z początkiem lat 30-tych. 
Pierwsze jego u t w o ry to powieści i esseje. dopiero potem zaCl.ął 

odnos.ić wy bitne sukcesy jako dram aturg. W 1958 r. otrzymał n a 
grodę Georga BUchnera, przyznawaną w N ie-rnczech Zachodn ich. 
Najważniejsze jego utwory d-ramatycm e t-0 - obok „Biede r

m a n n a" - farsa „Chiński mur" (1946 r .) i komedia „Don Juan czyli 
miłość do geometrii" (1953 r.), a z utworów prozaicznych .,Dzienni "; 
Kanoniera" (na pisany w czasie służby wojskowej w 1939 r.) oraz p o
wieść „Stiller". 

„Biedermann i Podpalacze" 
Ninie jsza historia jest historią zasadniczo nie drama

tyczną, ~~<oro chodzi tu o prostolinijny przebieg wydarzeń, 
pozbawiony jakiegokolwiek przeciwwyd arzeni a. i o t yle sta
nowi ona w zorowe zadanie dla teatru epickiego. Znalazła 

się ta historia w moim „Dzienniku 1946 do 1949' ', n aszki
cowana podówczas jako „burleska prozą " , późnie j wyko
rzystana w sposób tymczasowy, kied y Bawa rskie Radio 
zamówiło u mnie słuchowisko. A więc nic nowego! Następ

nie, w 1955 rok u przebywał parę dni w Mannedorf Fryde
r yk Di.irrenmatt i zabawiaJ!iśmy się .ideą, aby on sam spró
bował - wprowadzając te same postacie - stworzyć 
, ,iprzeoi,wsztukę" dla tego „Biedermanna", mianowic ie szttLl{ę 
o Knechtlingu, przy czym obaj pękaliśmy ze śmiechu n a 
jego pomysły. Każdy z nas miał więc dostarczyć swoj ą 

historię i swój maszyinop-is. żałuj ę, że nie d oszło to do 
skutku. 

CHÓR 

Chór nie jest pomyślany parodystycznie lecz tylko komicz
nie. Starożytny chór, który uosabia miasto (a tym samym 
widzów) i ·krt:óry na sc E!l'lie czuwa i ·O!>t r zega, kiedy Kreon 
na oślep bieży w niebezpieczeństwo - przypominał mi 
zawsze dzielną straż ogniową, która także nie może nic 
zdziałać zanim nie wybuchnie pożar, pod czas gdy potem 
jest już - tak w tragediii jak i dzi ś zapóżnci. 



HENRYK VOGLER 

Poczciwiec, który podpalił świat 
Jesteśmy od dłuższego czasu świadkami jak współczesna 

sztuka tworzy powoli nowy język, nową poetykę. Jest to, 
oczywiście, nie tylko zagadnienie formy i wyrazu tej 
sztuki, ale zagadnienie jej ontologii. Dla sztuki poprzed
niego okresu lub - mówiąc w uproszczeniu - ~ztuki dzie
więtnastowiecznej świat obiektywny był autentyczną wiel
Kością, jednolitą i niezmienną. To co się d z i a ł o -
w przedstawieniu sztuki czasowej (literatura, dramat) -
lub trwał o - w przedstawieniu sztuki przestrzennej (ma
larstwo) - miało swój byt niezależny i pełny. Balzak 
miał rację, kiedy zamierzając mówić o swojej „Eugenii 
Grandet" powiedział „przejdżmy do rzeczywistości". Sztuka 
realistyczna, tak jak ją rozumiał wiek XIX, była rzec z Y
w isto ś ci ą samą dla siebie, wypowiadającą się całko

wicie w swoim pierwszym i jedynym porządku . Jej postacie 
utrwalone w rozległych socjo-psychologicznych granicach 
oznaczały w zasadzie tylko siebie. Nic poza tym, ponad tym 
czy pod tym. 

W sztuce współczesnej świat przedstawiany traci swą jed
nolitość. Staje się dwoisty i symboliczny. Zarazem reali
styczny i surrealistyczny, tragiczny i groteskowy. Postacie 
są jednocześnie i os ob am i i z n a kam i. Kiedy Lucjan 
de Rubempre Balzaka przybywa do Paryża, rozpoczynają 

się po prostu dzieje t e go Lucjana w tym Paryżu . Kiedy 
natomiast Hans Castorp Tomasza Manna przybywa do 
szwajcarskiej miejscowości sanatoryjnej wstępuje zarazem 
na Czarod-21iej-ską Górę, .gd7Jie naijbar<l2iiej pospolite W)"da
rzeniia uikazują swoje drugie miltorogicizne dno. J egor Bu
łyczow i inni to mieszczanie o potężnych, wspaniale pla
stycznie i zmysłowo zobiektywizowanych indywidualno
ściach. Biedermann to mieszczanin, który nie jest tylko 
realistycznym obywatelem szwajcarskiej czy niemieckiej 
republiki, ale także figurą ze średniowiecznego moralitetu, 
a jego perypetie mają podwójny charakter: zarówno nor
malnego, dokumentarnie sprawdzonego życiorysu, jak i de
monicznej szopki. 

Sztukę Maxa Frischa „Biederma.nn i podpalacze" można 
doskonale zreferować w kategoriach niemal reportażowych. 
Bogumił Biedermann, bogaty kupiec i przemysłowiec, w sen
sie burżuazyjnego dekalogu uczciwy, w rzeczywistości 

sprawca śmierci swego pracownika Knechtlinga, którego 
wykorzystał, a potem wyrzucił na bruk - ginie wraz z żoną 
w zgliszczach własnego domu. Pożar rozniecili dwaj pod
palacze przyjęci przez Biedermanna do jego domu mimo, 
że byli to notoryczni przestępcy, metodycznie podpalający 
całe miasto. Co więcej, sztuka Frischa zawiera to, co mogli
byśmy uznać za - dość niespodziewaną u szwajcarskiego 
pisarza - analizę klasową przedstawianego ~rodowiska 

i tytułowej postaci. „Biedermann i inni" są skazani przez 
historię. W tym stadium akumulacji dóbr doczesnych lęk 

o mHiony, o nieruchomości, o biżuterię, podsycany nie
czystym sumieniem, staje się istotnym powodem katastrofy, 
przed którą nikt i nic nie może „mieszczanina poczciwego" 
uratować. Prawie tak jak u Gorkiego. 

Ale utwór, pomyślany i napisany w połowie XX wieku, 
wychodzi już poza ścisłe ramy naturalistycznego obnzu 
z życia. Nagle, niewiadomo nawet dobrze kiedy, obraz 
ten zaczyna się poszerzać, proporcje w~diużają się, wziględ

nie skracają, a kategorie artystyczne gmatwają. Mamy 
przed sobą coś pośredniego między kabaretem studenckim, 
grecką tragedią lub chrześcijańskim moralitetem. Jeden 
z podpalaczy to atleta i zapaśnik w stroju na pół cyrko
wym. Wydarzenia komentuje i zapowiada chór prawie tak 
jak w Sofoklesowej „Antygonie". Epilog rozgrywa się 

w irracjonalnej sferze między piekłem a niebem, przynaj
mniej tak się dzieje w ostatniej wersji tekstu, nad którym 
autor pracował wiele lat. Wszystkie elementy i formy 
nowoczesnego teatru składają się na to, aby w końcu drob
na sprawa fabrykanta eliksiru na porost włosów urosła do 
rozmiarów wielkiego symbolu współczesności. 

Bo śledząc etap za etapem rozwijającą się konsekwentnie 
i nieuchronnie historię Biedennanna (.nazwis.k10 to oznacza 
w przekładzie coś w rodzaju „poczciwca", „poczciwego, 
zwykłego człowieka") - uświadamiamy sobie wyraźnie, że 
metaforyczna wymowa widowiska, jego partia końcowa roz
grywająca się w ponadczasowych zaświatach, całość posia
jająca charakter ogólnoludzkiego moralitetu - służą spra
wie i problematyce najściślej i najkonkretniej współcze
snej . 

Jednym z uczuć najlepiej, niestety, znanych człowiekowi 
współczesnemu jest - strach. Niszczący strach obozów kon-



centracyjnych i komór gazowych, łapanek i masowych egze
kucji drugiej wojny światowej. Strach przed barbarzyń

stwem i siłą fizyczną. Strach terroru i ucisku politycznego. 
Strach, który w małych sercach ludzkich wznieciło rozbicie 
małego atomu, grożące w każdej chwili wysadzeniem 
w powietrze małej kuli ziemskiej. „Biedermann ii podiPala
cze" jest nieomal monografią taikiego strachu. 

Nie trudno tutaj odczytać bardzo wyraźne aluzje do 
spraw tak okrutnie niedawno aktualnych. To przecież 

drżący z trwogi o swoje mienie mieszczuch niemiecki cofał 
się krok za krokiem przed brutalnym faszystą, łasząc się 

przymilnie w nadziei, że zostanie w ten sposób ocalony. 
To. przecież przedstawiciele klas posiadających sprzymierzo
nej Europy sami w Monachium usłużnie podsunęli podpala
czowi zapałki, którymi miał wzniecić światowy pożar -
w nadziei, że ich on ominie. A epilcg sztuki Frischa prze
nosi nas już całkowicie w dzień dzisiejszy. Moralni sprawcy 
pożogi cieszą się jak największym szacunkiem - w niebie. 
I podpalacze szykują raz jeszcze swoje zardzewiałe rowery, 
aby ruszyć do roboty. Czy strach, Wielki Strach, sparali
żuje znow u nas wszystkich? 

Teatr krakowski dał własną wersję sceniczną tego epilogu. 
Przeniósł akcję z irracjonalnych, umownych zaświatów 

w dół, na ziemię. Biedermannowie rozpamiętywują swą ruinę 
na konkretnych zgliszczach, nie zaś w metaforycznym piekle. 
Ale taka lub inna interpretacja autorskiego tekstu nie jest 
tu sprawą najważniejszą. Tak czy inaczej znajdujemy 
się w świecie, gdzie zacierają się granice między cielesnymi 
postaciami a intelektualnymi pojęciami, między obrazem 
a logicznym wywodem, między symbolem a brutalną mate
rią rzeczy. Oto świat w51Półczesny i wspókzesna sztuka. 
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