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FRIEDRICH DURRENMA TT 

POSŁOWIE DO „WIZYTY STARSZEJ PANI" 

Wizyta starszej pani jest historią rozgrywającą 
się w małym miasteczku, gdzieś w Srodkowej Eu
ropie. Autor tej historii bynajmniej nie odgradza 
się od postaci w niej występujących i wcale nie 
jest pewien, czy postąpiłby inaczej niż one. Tego, 
co historia ta ponadto zawiera, nie trzeba tu okre
ślać ani inscenizować w teatrze [ ... ) 

Opisuję ludzi, nie marionetki; tworzę akcję, nie 
alegorię. Buduję świat, a nie system moralności, 
jak to we mnie niekiedy wmawiają. Więcej: nie 
staram się nawet skonfrontować mojej sztuki ze 
światem, bo taka konfrontacja następuje samo
czynnie za sprawą publiczną, która wypełnia teatr. 
Według mnie sztuka teatralna rozgrywa się 

w ramach możliwości scenicznych, nie zaś w ko
stiumie jakiegokolwiek stylu. Kiedy gullenczycy 
grają drzewa, to nie jest to surrealizm, lecz dzieje 
się tak, aby trochę przykrą historię miłosną, roz
grywającą się wśród tych drzew - próbę zbli
żenia starego mężczyzny do starej kobiety -
umiejscowić w poetyckiej scenerii i w ten spo
sób uczynić bardziej znośną. 

U podłoża tego, co piszę, tkwi immanentne 
zaufanie do teatru i do aktora . .Jest to główny 
impuls mego pisarstwa. Nęci mnie tworzywo. Ak
torowi niewiele trzeba aby przedstawić człowieka; 
trzeba mu tylko zewnętrznej powłoki czyli tekstu, 
który co prawda musi być adekwatny. Inaczej 
mówiąc: słowo jest zewnętrzną powłoką sztuki 
tea tralnej, podobnie jak skóra jest zewnętrzną 

powłoką organizmu. Autor sztuki teatralnej daje 
tylko tekst; ostatecznym rezultatem jego pracy 
jest słowo. Toteż nie można pracować nad sło

wem jako takim, lecz tylko nad tym, co tworzy 
mowę, a więc np. nad ideą, nad akcją. Nad sło

wem samym w sobie, nad stylem, pracują tylko 
dyletanci. Zadanie aktora polega, jak mi się wy
daje, na tym, aby rezultat ten osiągnąć na nowo. 
Sztuka musi jawić się jako natura. Wystarczy 
trafnie grać mój tekst - podtekst znajdzie się 

sam. 
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Nie zaliczam siebie do dzisiejszej awangardy. 
Oczywiście i ja mam swoją teorię sztuki, bo wła

sna teoria należy przecież do tych rzeczy, które 
sprawiają pisarzowi przyjemność. Nie ujawniam 
jednak mojej teorii, uważając ją za mój pogląd 
prywatny. (Wtedy musiałbym się nią kierować). 

Wolę już uchodzić za nieco chaotycznego i ży

wiołowego autora pozbawionego właściwego po
czucia formy. [„.] 

Klara Zachanassian nie uosabia ani sprawiedli
wości, ani planu Marshalla, ani tym bardziej Apo
kalipsy. Powinna być jedynie tym, czym jest -
najbogatszą kobietą świata, która dzięki swemu 
majątkowi może działać jak bohaterka greckiej 
tragedii, jak dajmy na to Medea: w sposób osta
teczny i okrutny. Może sobie na to pozwolić. 

Ta starsza pani ma humor, trudno tego nie do
strzec, cechuje ją dystans wobec ludzi, których 
traktuje jak towar na sprzedaż. Cechuje ją także 
dystans wobec siebie i osobliwy wdzięk, pomie
szany z groźnym urokiem. Wobec tego, że działa 
ona nie zważając na wszelkie normy społeczne, 

stała się istotą skostnia . ą i hieratyczną, niezdolną 

do rozwoju, może co najwyżej przemienić się 
w kamienne bóstwo. 

Klara Zachanassian jest - podobnie jak jej świ
ta - zjawiskiem poetyckim. Dotyczy to nawet 
eunuchów, których nie należy grać w sposób rea
listycznie drastyczny, wyposażając ich w głosy 

kastratów, lecz jako nierzeczywiste, baśniowe, 

upiorne i przeżywające sugestywną błogość -
ofiary totalnej zemsty, logicznej jak kodeksy 
prawne zamierzchłych epok. 

Gdy Klara Zachanassian jest od samego po
czątku niezmiennie bohaterką, jej dawny kocha
nek staje się dopiero bohaterem. Ten nędzny kra
marz jest początkowo jej bezwiedną ofiarą; cho
ciaż winny, sądzi, że życie samo zdjęło zeń winę. 
Bezmyślny prostak, któremu pod wpływem stra
chu i przerażenia, zaczyna objawiać się jego przy
szły los. Pojmując swoją winę, poddaje się spra
wiedliwości. Staje się wielki przez swoją śmierć 
(śmierć ta nie powinna być pozbawiona pewnej 
monumentalności). Smierć ta jest równie sensow-
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na, jak bezsensowna. Sens mogłaby mieć jedynie 
w mitycznym świecie antycznej polis. Ale histo
ria rozgrywa się w Gi.illen, współcześnie. 

Obok bohaterów występują gi.illenczycy, którzy 
są takimi ludżmi, jak my wszyscy. Nie należy ich 
ukazywać pod żadnym pozorem, jako ludzi złych. 
Początkowo są oni zdecydowani odrzucić ofertę. 

Zaciągają wprawdzie długi, lecz nie dlatego, że 

zamierzają zabić Illa; są lekkomyślni i wierzą, że 
wszystko jakoś się ułoży. Tak należy inscenizo
wać akt II i scenę na stacji. Tylko Ili, który zro
zumiał swoją sytuację, boi się w tej scenie. Jesz
cze nikt nie wymówił grożnego słowa; zwrot do
kona się dopiero w Petersowej stodole .„ Los 
llla jest już przypeczętowany. 

Teraz gi.illenczycy zaczynają się przygotowywać 
do mordu, piętnują przewinienia Il!a itd. Tylko 
rodzina wmawia sobie do ko1ica, że wszystko się 

jednak pomyślnie ułoży. Również i rodzina nie jest 
zła, lecz słaba jak wszyscy. Gi.illenczycy powoli 
poddają się pokusie, tak jak Nauczyciel, ale ten 
proces musi się ukazyw·ać publiczności jako reak
cja naturalna. Pokusa jest zbyt wielka, zbyt gorz
ka nędza. 

Wizyta starszej pani jest sztuką okrutną i wła

śnie 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 bardziej zaszkodzić tej komedii, która koń
czy się tragicznie, niż zwierzęca powaga. 

FRIEDRICH DURRENMATT 



KAZIMIERZ BRAUN 

NOTATKI REŻYSERA 
(do - ewentualnego - przeczytania 

po przedstawieniu) 

K 1 ar a: „Niemieckie drzewa. Już dawno 
nie chodz:lam po lesie mojej 
młodości. .. " 

Diirrenmatt jest Szwajcarem piszącym po nie
miecku. Fascynuje go, jak powiedzielibyśmy my, 
Polacy, problem niemiecki. Diirrenmatt umiejsca
wia miasteczko Giillen gdzieś w środkowej Euro
pie. Nie pisze dokładnie w didaskaliach, że to 
miasteczko niemieckie. Ale w dialogach wielo
krotnie, jednoznacznie osadza Giillen w Niem
czech. Kryje się w tym podwójna wskazówka: 
I. że punktem wyjścia przemyśleń autora, polem 
jego obserwacji, adresatem sformułowanych za
rzutów i ostrzeżeń są konkretne zjawiska z hi
storii i rzeczywistości państwa i narodu niemiec
kiego; 2. że nie chce równocześnie spraw swojej 
sztuki zamknąć w jednym tylko małym miastecz
ku, mówić o jednej tylko grupie ludzi, ani o 
jednym tylko okresie historii - przeciwnie, ma 
na myśli możliwie szeroki zakres zagadnień i zda
rzeń, które były i są w Niemczech. (A nawet -
w pewnych skojarzeniach - nie tylko w Niem
czech). 

Wizyta starszej pani została napisana w roku 
1955 pod bezpośrednim wrażeniem „cudu gospo
darczego", który przeobraził Niemcy Zachodnie. 
Za amerykańskie pieniądze w niewiarygodnie 
krótkim czasie Niemcy z kraju ruin i pogorzelisk 
stały się mocarstwem przemysłowym, a ich lud
ność z nędzarzy przybranych w strzępy starych 
mundurów - jednym z najbogatszych społe

czeństw świata. Niemcy nie dostali jednak tych 
pieniędzy w bezinteresownym prezencie. Zapłacili 
zobowiązaniem obrony Zachodu przed »niebezpie-
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czeństwem« komunizmu. Ich bogactwo stało się 

politycznym argumentem, zamierzonym kontra
stem wobec ubóstwa Niemiec Wschodnich. 

Kto ma pełną banknotów kasę pancerną, ten za
trudnia także strażnika do jej ochrony. Ze
wnętrzna wolność używania bogactwa rodzi we
wnętrzne niewolnictwo zwalczania każdego zagro
żenia tego bogactwa. 

Rozdział historii Niemiec z lat 1946-1955 - to 
był dla Diirrenmatta pierwszy teren obserwacji 
mechanizmów działających w społeczeństwie nie
mieckim. Drugim, wcześniejszym, były lata 1930-
-1942. Mechanizm działał wówczas właściwie ten 
sam: społeczeństwu w swojej masie biednemu, lu
dziom bezrobotnym, ofiarom wojny i kryzysu 
ukazał Hitler wizję panowania nad światem, wizję 
wielkich obszarów żyznych ziem, bogactw, do
brobytu, zastępów niewolników... Wszystko to 
za niewielką cenę ... Tylko lrochę niemiłych przy
gotowań: jeść jednodaniowy obiad, ubierać się 

w ersatze, przeprowadzić parę wojen ... Ale to co 
nastąpi potem - przewyższy i wynagrodzi wie
lokrotnie wstępne trudności... I Niemcy dali się 

zwieść tej obietnicy. Zdecydowali się poprzez 
mord pójść ku przyszłej władzy i dobrobytowi. 
Sięgając jeszcze wstecz, podobny mechanizm 
udało by się wykryć także w Niemczech przy
gotowujących się do I wojny światowej. 

Przypuszczam, że tworząc Wizytę starszej pani 
dzisiaj, w roku 1967 Diirrenmatt napisałby ją po
dobnie: przecież właśnie ostatnio, poczynając od 
1965 roku stary mechanizm znów ruszył. Koniunk
tura gospodarcza nagle stanęła pod znakiem za
pytania, zagroziło zwiększenie podatków. I już te 
pierwsze lekkie sygnały kryzysu, a przecież je
szcze nie sam kryzys (do niego daleko) - po
pchnęły pod sztandary neofaszystowskiej Natio
naldemokratische Partei Deutschlands dziesiątki 

tysięcy wyborców. Dziesiątki zaczęły rychło prze
mieniać się w setki. Komentatorzy prasowi prze
widują (co oby się nie sprawdziło), że za rok, dwa 
mogą to już być miliony ludzi. Tak, zapewne, 
Wizyta starszej pani, napisana w 1967 roku, by-
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laby sztuką o tym samym mechanizmie stawania 
się zwykłych ludzi mordercami - za dobrobyt. 
Może tylko byłaby jeszcze bardziej gorzka, 

okrutniejsza, może byłaby jeszcze konkretniej 
osadzona w Niemczech. 

N a uczycie l: „Czuję jak powoli 
etaję się mordercą.„" 

* 
Burmistrz: „Komu sumienie nakazuje opo

wiedzieć się za sprawiedliwością, 
niechaj podniesie rękę. (Wszyscy 
oprOcz lila podnoszą ręce)". 

Wszyscy! A co znaczy słowo sprawiedliwość 

w ustach Burmistrza - zostało już do tej chwili 
dokładnie wyjaśnione w przedstawieniu. To zna
czy: zabić llla żeby otrzymać miliard. Bo obo
jętne jest w tym wypadku, że zabić się ma czło
wieka lichego i krzywoprzysięzcę. Giillenczycy 
nie dlatego zabijają Illa. Moralność każdego 

z nich jest zapewne tyleż samo warta, co jego 
moralność. Giillenczycy zabijają Illa, ponieważ 

tylko drogą tego morderstwa mogą otrzymać do
brobyt. Co więcej, decyzja zabójstwa Illa jest 
równoznaczna z podjęciem decyzji dokonania 
w przyszłości każdej zbrodni, jaką trzeba będzie 
popełnić dla zabezpieczenia dobrobytu. „Spra
w iedliwość" Giillenczyków równa się więc nie
sprawiedliwości i niemoralności. Ale oni przewar
tościowują pojęcia dobra i zła. Interpretują je na 
swój sposób i na swój użytek. Piszą sami dla 
siebie nowy kodeks moralny i karny, który służy 
do zabezpieczenia ich posiadania. 

W planie historycznym i politycznym Wizyta 
starszej pani jest sztuką o tym, jak zwykli, „po
rządni mieszczanie" - urzędnicy, kupcy, rzemie
ślnicy stają się społeczeństwem morderców. W pla
nie moralnym Wizyta jest sztuką o tym, jak lu
dzie fascynują się stopniowo złem, jak sami na 
jawny gwałt nakładają maskę cnoty, jak sami 
siebie zakłamują. Proces narastania przekonania 
o konieczności i słuszności zabójstwa Illa, proces 
zakłamywania się, proces przeistaczania się zwy
kłych ludzi w morderców - oto zasadnicza akcja 
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całej sztuki. Centralnym jej bohaterem jest więc 
społeczeństwo. Giillenczycy. To o nich sztuka. Ich 
Diirrenmatt piętnuje i każe szukać na mapie Eu
ropy. Gdziekolwiekby nie mieszkali. To dobrzy, 
porządni ludzie. 

z posłowia: „Gilll enczycy - są takiemi sa
memi ludźmi, jak my wszyscy". 

* 
z posłowia: „Klara Zachanassian jest zja· 

w iskiem poetyckim''. 

Tym stwierdzeniem Diirrenmatt przypomina : 
macie do czynienia z utworem artystycznym, któ
rego pierwszą i ostatnią racją istnienia jest sztu
ka - sztuka teatru. Mimo swoich powiązań z rze
rzywistością Wizyta starszej pani nie jest studium 
historycznym, ani wiecowym przemówieniem, ani 
essejem socjologicznym. Elementy historii i ele
menty psychologii jednostkowej i zbiorowej są 
w meJ przetworzone artystycznie. Stosunek 
wszystkich zdarzeń, które rozgrywają się w cza
sie trwania widowiska Wizyty do rzeczywistości -
jest stosunkiem metaforycznym i symbolicznym. 
Ró:lne grupy ludzi kryją się pod mianem Giillen
czyków. Także i Klara Zachanassian ma swoje 
różne archetypy. Może się ona kojarzyć z wo
dzem, który porywa za sobą obietnicę idealnej 
przys złości, może się kojarzyć z planem Marshalla 
(chociaż go nie uosabia, przed czym zastrzega się 
autor), może mieć werszcie zawoalowane oblicze 
absolutnego zła, które swój cel znajduje we 
wszelkim działaniu destrukcyjnym. 

KI ar a; „Ja jestem niezniszczalna" . 

* 
Ma Iż o nek VIII: „Takie miasteczko deprymuje mnie . 

No dobrze, lipa szumi1 ptaszki śpie
wają, szemrze źródełko, ale to sa
mo było pół godziny temu. Nic się 
nie dzieje ani w przyrodzie1 ani 
wśród łudzi. Nie ma w tym wiel
kości, nie ma tragizmu. Brak etycz
nych znamion wielkiej epok i". 

Te słowa włożył autor w usta postaci całkowicie 
w sztuce skompromitowanej i ośmieszonej. Sio-
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wa takiej postaci należy rozumieć wprost od
\vrotnie: w tym zdarzeniu, które rozgrywa się na 
scenie jest tragizm, są znamiona etyczne naszej 
wielkiej epoki. W założeniu autorskim (a założe
nie to znajduje pokrycie w całości dramatu) 
Wizyta starszej pani okazuje się nowoczesną tra
gedią; w planie estetycznym Wizyta jest nowo
czesną transpozycją tragedii antycznej. Konstruk
cja Wizyty jest podobna do najbardziej typowych 
konstrukcji tragedii antycznych, w których boha
ter postawiony zostawał wobec niszczącego go 
działania losu. Ruszała na niego lawina nieszczęść 
poruszona kiedyś w przeszłości poprzez popełnie
nie tragicznej winy. Wina ta była popełniona 

świadomie (wykradzenie bogom ognia przez Pro
meteusza), ale też często nieświadomie (zabójstwo 
ojca i poślubienie matki dokonane przez Edypa), 
czasem wina zostawała popełniona z nakazu boga 
(zabójstwo Matki popełnione przez Orestesa). 
Akcję stanowiło najczęściej uświadamianie sobie 
winy i jej konsekwencji przez Bohatera. Podobną 
konstrukcję ma Wizyta. Losem i karzącym bó
stwem jest Klara. Bohaterem tragicznym Ill. Tra
giczną winą Illa, popełnioną w młodości, lekko
myślnie i bez wyobrażenia o możliwych następ

stwach, jest wyparcie się ojcostwa dziecka spło

dzonego z Klarą. 
Jest jednak podstawowa różnica między trage

dią starożytną a nowoczesną. W tamtej bohater 
był od początku Bohaterem: wodzem, królem, he
rosem; był predestynowany do wielkich przeżyć, 
uczuć i i cierpień. Podobnie u Marlowa, Szekspira 
i Racine'a bohaterami tragedii są ludzie niezwykli, 
wspaniali, wielcy w przymiotach i wadach. Współ
cześni autorzy postępują często inaczej. W Wi
doku z mostu Millera bohater, Eddie Carbone jest 
zwykłym dokerem w Nowojorskim porcie, w Ma
leńkiej Alicji Albee'go bohater, Julian jest nie
uczonym bratem zakonnym, pochodzi z rodziny 
robotniczej, w Andorze Frischa bohater, Andri 
jest bękartem, niedoszłym czeladnikiem stolar
skim. W Wizycie starszej pani Di.irrenmatta bo
hater, Alfred Ill jest drobnym sklepikarzem. Jest 
więc także różnica w akcji dotyczącej bohatera 
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tragicznego w nowoczesnej tragedii: akcją jest 
dorastanie zwykłego, szarego człowieka do wiel
kiego wymiaru tragiczności. Ill był na początku 
łobuzem, popełniał większe i mniejsze podłości. 

Z chwilą kiedy zrozumiał, że Gi.illenczycy decy
dują się (najpierw podświadomie, a potem świa
domie) na zamordowanie go - dokonał się w nim 
wstrząs i zwrot. Stał się wielki poprzez sam fakt 
stania się ofiarą wielkiej zbrodni. Zbrodnia ta 
nabiera w ciągu akcji charakteru symbolicznego. 
Zabójstwo Illa staje się aktem rytualnym przyję
cia przez Gi.illenczyków nowego porządku moral
nego i nowego sposobu myślenia. Nowy porządek 
sankcjonuje jako słuszną, zbrodnię popełnioną na 
jednostce w imię rzekomo ważniejszych celów 
ogółu społeczności. Ill to rozumie. I do końca nie 
poddaje się. Odrzuca możliwość cichego samobój
stwa. W ten sposób, paradoksalnie, ten człowiek 
w młodości lekkomyślny i podły staje się - w re
zultacie sprzysiężenia Giillenczyków - jedynym 
sprawiedliwym, jedynym czystym, jedynym, któ
ry nie przyjmuje nowego niemoralnego porządku 
i samą swoją postawą do końca przeciw niemu 
protestuje. Niewątpliwie tacy ludzie są potrzebni 
w dzisiejszym świecie. 

Ze strony tytułowej Wizyty: 
„Czas akcji: 
współczesność''. 

KAZIMIERZ BRAUN 



Prapremiera światowa Wizyty starszej pani od
była się w styczniu 1956 r. w Ziircher Schau
spielhaus. W 1957 roku wystawiono ją w Berli
nie, Wiedniu i Paryżu. W latach następnych 

w wielu teatrach na całym świecie. Prapremiera 
polska Wizyty odbyła się 7 marca 1958 r. w Te
atrze Dramatycznym w Warszawie; reżyserował 

L. Rene, w dekoracjach J. Kosińskiego, z muzyką 
T. Bairda, w roli Illa wystąpił A. Dzwonkowski, 
w roli Klary W. Łuczycka. Sztukę wystawiono na
stępnie w teatrach Krakowa, Łodzi, Poznania 
i Wrocławia . 

Friedrich Derrenmatt jest autorem wielu innych 
jeszcze sztuk teatralnych i scenariuszy telewizyj
nych. Najbardziej znane są: Romulus Wielki, 
Frank V; Fizycy, którą wystawił nasz teatr 
w 1963 r„ Meteor, którego premiera polska od
była się w końcu ub. r. w Teatrze Dramatycznym 
m. st. Warszawy i in. 

W r. 1959 Di.irrenmatt, aczkolwiek Szwajcar, 
otrzymał nagrodę literacką im. Schillera, jedną 

z najważniejszych w Niemieckiej Republice Fe
deralnej. 
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