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KOMEDIA JEST JAK PUŁAPKA NA MYSZY 

Srodkiem, przy pomocy którego komedia osią
ga swój dystans, jest pomysł. W tragedii nie ma 
pomysłów. Dlatego też nie wiele jest tragedii, 
których materiał dramatyczny został wymyślony. 
Nie chcę przez to powiedzieć, że starożytni au
torzy tragedii nie miewali pomysłów, jak to 
bywa na ogół dzisiaj. Nieprześcigniony ich ar
tyzm polegał na tym, że nie trzeba im było 

pomysłów. To jest oczywiście różnica. 
Arystofanes natomiast żył z tego, że miewał 

pomysły. Jego materiałem dramatycznym są nie 
rnity, ale wymyślona akcja, rozgrywająca się 

współcześnie, nie w przeszłoś ci . Pomysły te pa
dały na świat, niczym pociski. które żłobiąc le
je, przydawały współczesności cech komicznych 
i czyniły ją tym samym - dostrzegalną. 

Nie znaczy to, że dzisiejszy dramat może być 
tylk.:i komiczny. Tragedia i komedia to pojęciu 
formalne, sposób opracowywania materiału dra
matycznego, ustalone kategorie estetyczne, przy 
pomocy których można opisywać te rnmf' rze
czy. Różne są jedynie okoliczności , w jakich 
powstaJą ; te zaś tylko nie wiele mają wspólne
go ze sztuką. 

Tragedia wymaga winy, umiaru, stanowiska, 
odpowiedzialności. W farsie naszego stulecia, 
w obłędnym tańcu białej rasy, nie ma już win
nych, nie ma odpowiedzialnych. Nikt nie jest 
niczemu winien i nikt niczego nie chciał. 

Wszystko odbywa się bez niczyjego udziału. 

Wszystko wpra'Nione jest w ruch i wszystku 
nagle się zatrzymuje. Wina nasza jest zbyt ko
lektywna. ( ... ) 
Pozostała nam tylko komedia. Nasz świat do

szectł w równym stopniu do groteski. jak i do 
bomby atomowej - tak jak groteskowe są apo
kaliptyczne obrazy Hieronima Boscha. Grotes
kowość ta jednak jest tylko zmysłowym wyra·
zem, paradoksem zmysłów; kształt czegoś bez-
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ksztalinego, oblicze „świata bez ublicz:i" nie 
może istnieć - jak i nasze myślenie - bez po
jęcia paradoksu. 

Tr:.igiczność jednak możliwa jest i wtedy, gdy 
nie może już istnieć czytita tragedia. Tragiczność 
wydobyć możemy z komedii , ukazać jako coś 

przerażającego, jako rozwieraJącą się nagle 
przepaść. W tym sensie wiele tragedii Shakes
peare'a będzie komediami, z których wytani::i 
się tragiczność. 

Nasuwa się tu może komuś konkluzja, że ko
media jest wyrazem rozpaczy - nie jest to jed·· 
nak konkluzja obowiązująca. Pewnie, kto ujrzy 
bezsens. beznadziejność tego świata, ten będzie 

rozpaczał. Rozpacz ta jednak nie będzie następ
stwem świata; będzie odpowiedzią, jaką ktoś 

daje światu, jego - powiedzmy - decyzją, by 
żyć na tym świecie , na którym czujemy się nie
kiedy, jak Guliwer wśród olbrzymów. On rów
nież cofał się o krok, by z pewnego dystansu 
ocenić swego przeciwnika, by się zdecydować -
walczyć, czy ustąpić. Zawsze jeszcze można uka
zać odważnego cztowieka. 

Utracony porządek świata może być odzyska
ny. ( ... ) Świat (a więc scena, która jest tym 
światem) jest dla mnie czymś niesamowitym, 
straszliwą z:lgadką, którą trzeba przyjąć, ale 
przed którą nie wolno kapitulować. świat jest 
większy, niż człowiek. Niekiedy widoczne są 

w nim rysy grożne, które oglądane z zewnątrz 
nie wydają się aż tak grożne - nie mam jed
nak prawa i nie stać mnie na to, by stanąć poza 
nim. 

I wreszcie: dopiero pomysł, dopiero komedia, 
czyni anonimową publiczność - rzeczywistą 

publicznością, z którq trzeba się liczyć i na 
którą można liczyć . Właśnie pomysł zamienia 
najłatwiej widzów teatralnych w masę, którą 

można zaatakować, podejść, przechytrzyć , zmu
sić do wysłuchania rzeczy, których normalnie 
nie chciałaby wysłuchać. Komedia jest, jak pu
łapka na myszy, w którą widz zawsze wpadał 
i wpada. (Dialog, Kronika nr 6/58) 

-8-

Ewa Stćlrowieyska: Projekt kostiumu Generala 

-9-



* * 

Pisarz szwajcarski Friedrich Diirrenmatt uro
dził si.ę 5 stycznia 1921 r. w Kunolfingen (kan
ton Bern) w rodzinie protestanckiego pastora. 
Na uniwersytetach 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 Zi.irichei 

Schauspielhaus sztuką Es stehl geschrieben. 
W ciągu następnych dwóch lat pracuje jako 
krytyk teatralny tygodnika „Weltwoche", pisze 
sztukę Der Biinde i komedię Romulus Wielki. 

Rozgłos przynosi mu następny utwór, kome
dia 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 
Di.irrenmatta pt. Aniol zstąpi! do Babilonu. 

Szósty z kolei utwór dramatyczny Di.irren
matta, komedia tragiczna Wi zyta starszej pani, 
przynosi autorowi sławę światowq. Z prapre
mierą sztuki wystąpi! w styczn iu 1956 r. Zi.iri
cher Schauspielhaus. 

Di.irrenmatt znany jest również jako autor 
ciekawych słuchowisk radiowych (m.in. Jesien
ny wieczór i Alccja Wega), licznych utworów 
satyrycznych oraz dwu powieści kryminalnych: 
Kraksa, Sędzia i jego kat. Dał się poznać takźe 
jako reżyser \Vłasnych sztuk i słuchowisk. 

* :t 
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DO-RRENMATT W TEATRZE 
DRAMATYCZNYM 

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy wystawił 
dotychczas trzy sztuki Di.irrenmatta: Wizytę 

starszej pani (insc. Ludwik Rene, scen. Jan 
Kosiński, 1957 r.), Romulusa Wielkiego, (insc. 
Halina Mikołajska i Andrzej Sadowski, scen. 
Andrzej Sadowski, 1958 r.) i obecnie - komedię 

Anioł zstąpił do Babilonu. W przyszłym se
zonie Teatr Dramatyczny wystawi prawdopo
dobnie najnowszą sztukę Di.irrenmatta - zja
dliwą „ope.rę banku prywatnego" pt. „ Frank V" . 

Obie wcześniej wy,stawione sztuki Di.irren
matta przekroczyły już 100 przedstawień i nadal 
pozostają w repertuarze. Do dnia 1 lutego br. 
Wizyta starszej pani osiągnęła 117 przedstawień, 
a obejrzało ją 57.000 widzów. Romulus Wielki 
miał 111 przedstawie1·1 i prawie 58.000 widzów. 

* 
* * 
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