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HUBERT ORŁOWSKI 

SZWAJCARIA - „MIEJSCE NA ZIEMI" 

Po co ta błędna sytuacja Jana bez Ziemi, ta żądza 
" bez- czy pozadomności" - to wieloznaczne py

tanie o miejsce pisarza na ziemi, postawione przed 
Jaty sobie i innym prz2z Przybosia, odnosi się w rów
nej mierze - a może jeszcze bardziej? - do „miejsca" 
powojennej literatury szwajcarskiej, ściś!ej mówiąc 
niemiecko-szwajcarskiej (deutschschweitzerisch) I już 
w tym miejscu zaczynają się kłopoty terminologiczne, 
zakresowe i - najpoważniejsze - definicyjne. Dlacze
go mówimy o literaturze niemiecko-szwajcarskiej, a 
nie po prostu szwajcarskiej? Rzut oka na ostatnie 100 
-150 lat rozwoju literatury na terenie Szwajcarii wy
każe w zasadzie sens tak wąskiego sformułowania. Trój 
języczna Szwajcaria szczyci się co prawda wcale licz
cznym Związkiem Pisarzy Szwajcarskich (wydany 
przed kilku laty leksykon pisarzy szwajcarskich wy- t 

mienia ich i:-rawie 500!), z tym że większość z nich to 
twórcy piszący w języku niemieckim, a więc pisarze 
niemiecko-szwajcarscy. Przede wszystkim jednak z tej 
właśnie grupy wywodzą się pisarze, o których mówi 
się i poza granicami Szwajcarii. Charles Ferdinand Ra
muz to chyba jedyny pisarz szwajcarski, nie tworzący 
w języku niemieckim, a jednak znany szerszemu krę
gowi czytelników, szczególnie w okresie dwudziesto
lecia międzywojennego. Co przy tym u niego znamien
ne, to ciągłe borykanie się z problemem „szwajcar
skim". Uwidacznia się to w samej konstrukcji fabuły 
jego powieści (stawiał swych bohaterów w sytuacji 
wyboru) oraz w licznych werbalnych wypowiedzi3ch. 

W porównaniu z tym nikłym wprost znaczeniem 
i zakresem oddziaływania literatury szwajcarskiej 
tworzonej w języku francuskim lub włoskim (są to -
podobnie zresztą jak i większość książek pisanych 
przez Szwajcarów w języku niemieckim - przede 
wszystkim sentymentalne powieści przesiąknięte „ro
mantyką Alp"), rzuca się wprost w oczy nie tylko nie
mieckie, ale i światowe oddziaływanie współczesnej 
literatury niemiecko-szwajcarskiej. Większość kryty
ków. zajmujących się sprawami tej literatury, nie 
zgadza się na sprowadzanie jej do wspólnego miano
wnika z literaturą niemiecką, twierdząc, że jest to 
literatura narodowa, dzieląca z literaturą niemiecką 
i au s triacką ten sam język, nie zaś problemy i specy
fikę. W tym miejscu powracam~· do sformułowania 
Przybosia; określenie swego „miejsca", określenie po
przez (a) odnalezienie go, jak i (b) stworzenie, kreowa
nie, wydaje się być w przypadku pisarzy szwajcar
skich potrzebą o wiele bardziej palącą i naglącą, ani
że!i w wypadku innych literatur narodowych. Powiedz 
m y raczej: do „zwykłych" potrzeb i impulsów dołącza 
się sprawa narodowego samookreślenia, konieczność 
nobilitowania tworzonych przez siebie dzieł do rangi 
literatury narodowej. Mówiąc zatem o literaturze nie
miecko-szwajcarskiej można tylko poprzez odnoszenie 



jej do literatury niemieckiej. Niemcy bowiem dzięki 
wspólnocie językowej były z jednej strony najbliższym 
zap'eczem kulturowym , z drugiej zaś zagrażały nie
skrystalizowanej, heterogenicznej kulturze szwajcar
skiej wchłonięciem, zglajszachtowaniem. Wszelkie za
interesowania pisarzy i krytyków stosunkiem Szwaj
carów do własnego kraju oraz napięciem panującym 
pomiędzy nim a postawą względem „wielkiego" świa
ta, nie PO\\·inny nas zatem dziwić. 

Stos1,1nek ten niemal s:oganowo wyrazaJą JUZ same 
tytuly prac znanych krytyków szwajcarskich, któr':' 
ukazały się zaledwie kilka lat temu. Praca Hansa Ban 
zigera nosi tytuł „Heimat und Fremde", druga zaś -
pióra Kurta Guggenheima - „Heimat oder Domizil" . 
U~ag~ zwraca tu operowanie pojęciem „Heimat" (zie
mia OJCZ~'sta, str?ny rodzinne), a nie ojczyzna, przy 
czym_ w .iednym 1 drugim wypadku sensowność tego 
termi~1u poddawana jest w wątpliwość. Guggenheim 
s~łan_ia się do przekonania, że dla większości pirnrzy 
m~miecko-s~\".'ajcarskich Szwajcaria jest tylko do
micylem, mie.iscem prawnego (i wygodnego) zami2sz
kania, wedle Banzigera zaś tęsknota za obczyzną (cze
goś w rodzaju zmodyfikowanej romantycznej „tęskno
ty za dalą") stanowi komplementarną część postawy 
większości Szwajcarów; prowincjonalizm pospołu z nie 
odłączną tęsknotą za dalekim, „wielkim" światem. 

Jeśli prześledzi się - poczynając od „Zielonego 
Henryka" Gottfryda Kellera, a ko11cząc na „Stillerze" 
Fr_is~h~ - dzieje tego motywu w niemiecko-szl\rajcar
skieJ literaturze, nietrudno zauważyć, jak często po
wraca on na łamach powieści i sztuk. Szczególnie sil
nie wybucha to dwudzielne widzenie, ta kulturowa 
„schizofrenia" w latach 20-tych i 30-tych naszego stu
lecia. Z tym, że przybiera ona wtedy najczęściej cha
rakter tęsknot za „wielkim" światem na modłę kryp
to-nazistowską. Rzecz znamienna, że nie tylko twór
czość takich pisarzy jak Robert Walser, Jakub Scha-

ffner czy Albin Zolłinger świadczy o tym, że „Hei
mat" (pojęcie, które zdaniem szwajcarskiego historyka 
kultury C. J. Burckhardta zrozumieć można tylko w 
niemieckim obszarze językowym) stała się dla nich 
czymś problematycznym, że życie w szwajcarskiej oj
czyżnie stało się dwuznaczne, duszące, uciążliwe, ale 
świadczą o tym również paralelne koleje ich życia. 
Ich życie, potraktowane jako rzeczywistość znacząca, 
wskazuje - podobnie jak perypetie bohaterów ich 
dzieł - na daleko posuniętą frustrację polityczno
społeczną wśród wielu Szwajcarów. 

O i'e jednak dla Kellera, Gotthelfa, czy C. F . Meye
ra, a więc d!a pisarzy wieku 19-tego, pojęcie stron 
oj czystych stanowiło mimo wszystko bazę dojścia, to 
wiek 20-ty nadaje temu pojęciu posmak prowincji. I 
nie była to dla Walsera czy Schaffnera bynajmniej 
sprawa obszaru Szwajcarii ani też jej położenia ge
ograficznego; prowincja nie jest przecież pojęciem 
geograficznym, tylko kulturowym, obyczajowym. vVy
starczyło kiedyś , by Keller pisał o swoim kraiku i je
go ludziach, a powstała powieść społeczna, której -
pod względem formatu - nie posiadała wtedy ani 
Austria ani Niemcy. Dla pisarzy typu Walser czy Scha 
ffner nie było to już możliwe . (Już Carl Spitteler, je
dyny Szwajcar któremu wręczono nagrodę literacką 
Nobla, otrzymał ją nie za zajęcie się sprawami włas
nego kraju, a za epos „Wiosna na Olimpie''. A był 
to rok 1919). 

Wiek 20-ty przynićsł ze sobą jednak pewne zmia
ny; jeś~i nawet one szły w kierunku nacjonalizmu, to 
stanowiły tym samym silniejszą przeciwwagę w sto
sunkL~ do . z?asłej w konserwatyzmie Konfederacji 
SzwaJcarskieJ. Z serca Europy - jak powiada wielu 
krytyków tego kraju - Szwajcaria stała się wyspą. 
Ta, wyspiarska i prowincjonalna sytuacja literatury 
niemi€cko-szwajcarskiej rychło stała się przedmiotem 
krytyki. W roku 1918 ukazuje się satyra Blihrera „Na-

ród pasterzy" oraz praca Korrodiego „Szwajcarskie 
listy literackie". Na tych książkach, nawołujących pi
sarzy do tworzenia literatury narodowej, a nie tylko 
„lokalnej" (Heimatdichtung), sprawa się nie kończy. 
Ukazywały się jeszcze aż do wybuchu wojny. Wspo
mniany wyżej dualizm „Szwajcaria-świat" jest -
przynajmniej w intencjach - próbą wyjścia poza du
cha Seldwyli, nawet - jak np. w przypadku Schaf
fnera - za cenę fascynacji pangermańskimi ideami 
nacjonalistycznymi. 

Lata 1939 - 45, a nawet i te wcześniejsze, przy
nio,l;v wprawdzie pewną konsolidację narodową, od
gramczenie się od wielkiego świata przysłowiowym 
ch ińskim murem (tak brzmi zresztą tytuł pewnej far
sy Frischa), ale tylko pozorne. Neutralność - mawiał 
w tedy Ramuz - jest wyłącznie „jednością pasywną". 
Resentymenty pisarzy nie straciły na wadze, tyle że 
zes ~ły na plan ?.alszy w obliczu otwartego niebezpie
czenstwa aneksJ1 ze strony Trzeciej Rzeszy. Ale przy 
tym wszystkim ten stan trwałego zagrożenia dorzu
cił do dawnych niepokoi nowy, przynajmniej jeśli cho
dzi o pisarzy. świadomość, że żyje się w niepodległym 
państwie z łaski Trzeciej Rzeszy, że tkwi się w „oku 
cyklonu", pośrodku rozszalałej Europy po to, by uła
tw ić stronie niemieckiej dokonywanie pewnych posu
nięć dyplomatycznych czy finansowych, nie mogła 
przywrócić spokoju sumienia. Neutralność Szwajcarii 
n ie była zatem „czystym" desengagement w rozprawę 
z faszyzmem. O ile dało się to wytłumaczyć względa
mi natury politycznej czy strategicznej, wszelka ar
gumentacja moralna musiała w tym w ypadku zawieść. 
Wspomniany wyżej Guggenheim stwierdza w pew nym 
miejscu: „Gdyby mnie zapytano, w jaki sposób odró
żniam spośród pisarzy piszących w języku niemieckim 
pisarzy szwajcarskich, odpowiedziałbym: Po tym, że 
pisarze ci rozliczają się w pewnym punkcie swego ży
cia ze Szwajcarią". Dodaje następnie, że takiemu „roz
liczaniu się" szczególnie sprzyjają okresy kryzysu. Nie 3 

u'ega wątpliwości, że lata wojny były właśnie takim 
ukry tym okresem rozprawiania się z „kondycją" mo
ralną własnego narodu. Niekiedy to rnmookreślenie i 
rozliczanie się przybierało postać otwartą (przynaj
mniej w formie postulatywnej). Mam na myśli zjazd 
gener~lny Szwajcarskiego Związku Piarzy z roku 1939, 
na ktorym doszło do sporu pomiędzy pisarzami two
rzącymi w języku niemieckim, a ich romańskimi ko
legami, a mianowicie o sensowność terminu esprit 
sui, se" i „esprit en Suisse". " 

Wr_óćmy raz jeszcze do tego moralnego „kaca", który 
ukrycie towarzyszył pisarzom szwajcarskim przez 
W>zystkie Jata wojny. Nie mogła go przekreślić posta
w a Szwajcarii względem politycznych emigrantów z 
Trzeciej Rzeszy, pozornie tylko wielkoduszna i pomo
cna. Wręcz przeciwnie, raczej go wzmagała. Oprócz 
nielicznych wyjątków pisarzom-emigrantom z Nie
miec nie wolno było pub!ikowa'.: w Szwajcarii ani ksią 
żek ani też artykułów w czasopismach. Kto łamał ten 
zakaz, bywał w:·dalany z kraju, przed rokiem 1939 na
wet do Trzeciej Rzeszy. Porównując niebotyczne tru
dnoś ci t~' ch wszystkich, którzy wtedy prosili Szwaj
carię o azyl polityczny, z ogromną akcją imigracyjną po 
w ojnie (robotnicy włoscy), łatwo spostrzec podwójną 
buchalterię etyczną władz szwajcarskich, politycznic
by ć może uzas adnioną. 

A jak przedstawia się sprawa po roku 1945? Nie 
powinien chyba dziwić fakt wzmożonej otwartej pole
miki , do zakończenia wojny tłumionej wewnętrznie 
potrzebami . chwili. Daje się ona zaobserwować nie 
tylko w sposób pośredni, w samej literaturze. a'e i w 
wypowiedziach krytyków o twórczości, chociażby w 
tych tu już wspomnianych. Różniąc się kierunkami 
ataku oraz charakterem postulatów (od remediów 
ch rześcija11skich po archetypy Junga) autorzy są w je
dnym zgodni: że sytuacja społeczno-moralna współ
czesnej Szwajcarii pozostawia wiele do życzenia. Uwa-



ga krytyków skierowuje się przy tym zwykle na dzieło 
dwóch największych pisarzy niemiecko-szwajcarskich, 
Frischa i Diirrenmatta. „Jest rzeczą zastanawiającą -
pisze znany historyk literatury Soergel - że ulubień
cami scen niemieckich po drugiej wojnie światowej 
stali się dwaj moraliści szwajcarscy". Dodajmy : nie 
tylko niemieckich. Problematyka „szwajcarska" - je
śli przyjmiemy, że obaj nie wychodzą w gruncie rze
czy poza sprawy własnej społeczności - stała się 
wszech-aktualna, kompleksy „prowincji" stały się 

„kompleksami" świata. Hans Banziger stwierdza zmia 
nę stanu rzeczy w innej swej pracy („Frisch und Dii
rrenmatt" ·1960) a rebours. powiadając, że „u Dlirren
matta nie zauważamy już napięcia pomiędzy obczyzną 
a stronami rodzinnymi (Heimat), u Frischa zaś tylko 
w jego wczesnych utworach". W pewien sposób twór
czość obu tych pisarzy jest zatem dowodem tyleż 
samo „wyrwania się" literatury niemiecko-szwajcar
skiej z izolacji, wskazaniem na irrelewantność pań
stwową , co „izolacją" sporej części „wielkiego" świa
ta . Twórczość ich w takim samym stopniu świadczy 
chyba o rozkwicie literatury szwajcarskiej, w jakim 
świadczy o „prowincjalizacji" problematyki innych 
społeczeństw. Dla moralizatorów Frischa i Diirrenma
tta Szwajcaria nabrała charakteru modelu, modelu 
społeczeństwa ludzi „bez partnera". (Tytuł ostatniej 
opublikowanej pracy o Frischu brzmi : „Człowiek bez 
partnera".) Inaczej reaguje na to co prawda Frisch. 
inaczej zaś Diirrenmatt z tym, że obaj - uczuleni na 
„próżnię społeczną" wokół jednostki - nie godzą się 
na nią, pokazując ludzi wyrywających się lub co naj
mniej rozsadzających od wewnątrz tego rodzaju sta
tus. Zaczyna się to już na najprostszym szczeblu wią
zań społecznych, tj. w małżeństwie (resp. rodzinie) . 
Rzecz np. paradoksalna, że pierwszy narodowy dramat 
Szwajcarów, „Wilhelm Tell" Schillera, okazał się być 
w świetle ostatnich badań „krzyżówką" sztuki o ten
dencjach wolnościowych z dramą mieszczańską na 
podłożu rodzinnym. Część krytyków jest zdania, że 

literaturę niemiecko-szwajcarską cechuje właśnie -
obok motywu napięć „kraj rodzinny - obczyzna" -
często pojawianie się obrazów skonwencjonalizowane
go małżeństwa, któ•:ego wewnętrzne więzy są ju ż od 
dawna co najmnieJ problematyczne. I nawet w tym 
ciasnym kręgu jednostka jest „bez partnera". Banzi
ger np. mówi wprost o dramatach i powieściach „mał 
żeń~kich" Frischa i Diirrenmatta. Małżeństwo zdaje s ię 
być w ogóle uosobieniem skonwencjonalizowanego 
skrępowania, przybierającego przy tym najróżniejsze 
p ostacie. U Frischa to beznadziejne uwikłanie s ię w 
więzy małżeńskie, to miałkie życie „obok siebie", za
znacza się szczególnie silnie w powieściach „Stiller" i 
„Powiedzmy Gentenbein" oraz sztukach „Santa Cruz", 
„Don Juan" i „Philipp Hotz". Miłość , jako rodzaj 
(nie-) możliwej wspólnoty - bo jeśli nawet nie zmia
żdżonej charakterem statusu skonwencjonalizowanego 
małżeństwa mieszczańskiego , to wyjałowionej zracjo
nalizowanymi (na modlę higieniczną czy też ludyczną) 
praktykami erotycznymi - spełnia tu funkcję konfli
ktu zastępczego , d 1a wyrażenia nieautentyczności 
wspólnoty społecznej w ogóle. 

To uwikłanie się w kompleksy szwajcarskie wido
czne w twórczości, nie zawsze idzie w parze (nie mu
si zresztą iść) z werbalnymi oświadczeniami. O ile 
n p. u Frischa jest to bardziej widoczne, chociażby 
już ze względu na jego „lęk przed prowincją" , Jęk 
przed „ciasnotą" (już przed wojną zjeździł niemałą 
część Europy, po wojnie zaś prawie cały świat), to 
nie widać tego po domatorze Diirrenmacie. niechęt
nie ruszającym się ze swego kraju. Dlirrenmatt wy
powiedział się kiedyś wprost na temat swej obojęt
ności na kompleks szwajcarski: „Pan się myli, Szwaj
caria nie jest dla mnie problemem; przykro mi, ale 
jest tylko przyjemnym miejscem do pracy". Frisch 
natomiast zaangażował się bezpośrednio - m.in. ja
ko współautor pamfletu na swą ojczyznę („Uwaga, 

4 Szwajcaria", 1955) - w sprawy gospodarki swego 

kraju, szczególnie zaś w sprawy budownictwa i archi
t ektury, będącej jego zdaniem kiepskim naśladownic
twem architektury europejskiej. W przemówieniu 
„Emigranci", wygłoszonym podczas wręczenia mu na
grody Biichnera (1958), Frisch nazwał się „emigran
tem", „Istnieje (co prawda) stary pogląd , że literatura 
światowa nigdy nie jest rezultatem ucieczki przed wła 
sn<i społecznością, lecz wywodzi s ię z jej przedsta
wienia", ale on sam nie potrafi już wierzyć w ojczyznę 
w dawnym tego słowa znaczeniu (stąd to określenie 
„E migrant"). Zaś przy wręczaniu mu zurychskiej na
grody literackiej jeszcze bardziej sprecyzował swoje 
stanowisko wobec Szwajcarii : „Moim najbliższym śro
dowiskiem jest Szwajcaria. I za to jestem jej wdzię
czny. Ale Szwajcaria nie jest moim jedynym środo
wiskiem. I za to jestem jej także wdzięczny". 

Ale najwazmeJszym piętnem, świadczącym o 
„szwajcarskości" Frischa wydaje się jednak być owe 
ciągle nawracanie do motywu człowieka wyruszają
cego w „wielki" świat i powracającego do stron oj
czystych, czy - jak kto woli - to ciągłe szukanie 
przestrzeni; motyw wędrowca, gnanego niepokojem 
po świecie, wydaje się być również tylko niepokojem 
zastępczym, pasem tran~misyjnym służącym do prze
kazywania obrazu człowieka poszukującego autenty
zmu . Bin, rotmistrz, Stiller, Oder:and, Juan czy Gm
tenbein - to ludzie, szukający - w ten czy i"nny 
sposób - samych siebie. 

I w jeszcze jeden sposób objawia się „szwajcar
skość" Frischa mianowicie w jego stanowisku wzglę
dem Niemiec z ostatniej wojny. Podkreślam: w sto
sunku, a nie w wyborze tematu. Tematykę tę autor 
zresztą dość szybko porzuca (,,I znów śpiewają" 1945; 
„Gdy wojna się skończyła" 1949). Literatura niemiec
ka tego okresu była - uogólniając - w yznaniem „nę
dzy ducha", sztuki Frischa natomiast wychodziły tej 
„nędzy" naprzeciw z osądem moralnym, wychodziły 

jej naprzeciw z pozycji o b s e r w a t o r a, widza. 
Sytuację pisarza-obserwatora, właściwą głównie twór
com szwajcarskim, określił dosadnie Frisch w swych 
trzech konceptach listu do pewnego niemieckiego żoł
nierza: „Mieliśmy nawet coś, czego nie posiadały kra
je biorące udział w wojnie: mianowicie dwojaki wi
dok. Walczący widzi tak długo scenę, jak długo sam 
na niej przebywa; widz widzi ją nieprzerwanie". Nie 
ulega jednak przy tym wątpliwości, że tę dogodną ze 
względu na wyniki poznania sytuację obserwatora 
okupuje się niepokojem czy niesmakiem moralnym. 

To szczególne znamię „szwajcarskości" Frischa da 
się również odnieść do postawy twórczej Diirrenma
tta; i w jego twórczości ten „obserwacyjny" stosunek 
do prezentowanych wydarzeń i czynów (czyżby to 
zarzekanie się, że nie ma „żadnego stosunku" do wła
snego kraju, też należało rozumieć w ten sposób?), co 
oczywiście nie musi wykluczać ich wartościowania. 
Część krytyków - powołując się na niezmiernie żywy 
stosunek Diirrenmatta do teorii teatru Brechta -
podkreśla modelowy charakter wielu jego sztuk, szcze
gólnie zaś „Wizyty starszej pani". Czyni to np. Hans 
Mayer („Diirrenmatt i Brecht", Dialog 10/1962), nazy
wając społeczeństwo miasta Giillen czy bank dyna
stii Franków - „modelem szwajcarskim", z tym, że 
„również Szwajcaria dzisiejsza jest (dla niego) tylko 
modelem" świata. Albert Soergel zaś mówi wprost 
o Giillen jako purytańskim zakłamanym Seldwyla 
20-tego wieku. Ową „szwajcarskością" w „Romulusie" 
natomiast, tej sztuce o niebezpieczeństwie i dogodno
ściach postawy naturalnej, jest ów spokój i faryzej
skość postawy sędziego; „flegma cesarza podobna jest 
raczej do stałości gospodarza Johannesa niżli do men
talności Ghandiego" (Bii.nziger). A właśnie: sędzia lub 
też - szerzej rzecz ujmując - sąd i proces, pojęcia 
i sytuacje nierzadkie nie tylko u Diirrenmatta, ale i u 
Frischa. Z tym, że funkcja procesu czy sądu - mniej 

5 lub bardziej formalnie zarysowana - inna jest u Fri-



scha inna zaś u DUrrenmatta. W „Murze chil'lskim", 
„Andorze", „Stillerze" czy „Schinzu" sądzoną jest je
dnostka, sędziami zaś całe społeczeństwo, niekiedy re
prezentowane przez formalną, do tego powołaną in
stytucję. U DUne 11matta natomiast oskarżonym jest 
cala społeczność, z tym, że ta koncepcja oskarżania i 
sądzenia jest mocno nadwyrężona „teorią poznania" pi 
sarza, rezultującą \V pewnego rodzaju agnostycyzmie. 
„Świa~ - powiada autor w „Teatralnych problemach" 
-- .stoi· przede mną niby potwór, niby zagadka zła, z 
ktorą należy się pogodzić". Doświadczyć można jedynie 
amcrf1czności świata, jest on dostrzegalny ty;ko ja
ko cłiaos. Czyżby zatem należało owe najrozmaitsze 
„proc~sy", wytaczane społeczeństwu w róŻnych sztu
l~ach 1 opowiadaniach DUrrenmatta, potraktować -
Jak. tego chcą ni~~tórzy krytycy - wyłącznie jako pa
rod.1ę osądu? Jesl! nawet tak, to chyba nie we wszy
stkich wypadkach. Wreszcie to sparodiowanie bezsil
n?ści są~u. czy wymierzania sprawiedliwości w ogól:: 
me musi Jeszcze oznaczać przekreślenia sensowności 
przeprowadzania , procesów". Proces posiada wartość 
jako z a b i e g p o z n a w c z v, nie zaś jako sposób 
wymierzania sprawiedliwości. Stąd nieważny jest na
macaln)'. efekt „rozprawy", nieważny - ze względu na 
wartosc1 poznawcze - „niepoważny" (tj. groteskowy 
czy parodystyczny) charakter stron czy okoliczności 
osądu. Nieistotny jest zatem również stopieó formal
n?ści procesu.",. s.koro i tak nie chodzi o wyegzekwowa
me wyroku (Jesh takowy w ogóle pada). „By przetrwać 
w świecie - brzmi jedna z fraz Akkiego o orędziu sła
bego ---:- slaby P?\vinien go poznać'". Gdyby zgodzić się 
na takie rozumienie funkcji „procesu" (resp. sądu) w 
sztukach DUrrenmatta. zarówno w „Tak stało w Piś
mi~", „Małżeństwie pana Mississippi", „Wizycie star
szeJ pani", „Romulusie'' jak i opowiadaniach Krak
sa'', „Podejrzenie"), to będziemy mogli przyjąĆ rów
nież inną konkluzję, według które.i właśnie charakter 
„procesów" wskazywałby na „obs€rwacyjny" charak
ter te.i twórczości; Dlirrenmatt obserwuje przez cały 6 

czas wysiłki „stron" oraz zabiegi „instytucji" pra
wnych z loży widza, bez - przynajmniej na pierwszy 
rzut oka - widocznego zaangażowania się „prawne
go". Wytaczany światu proces śmieszy go: - ze wzglę
du na niemożność wyegzekwowania wyroku, na nie
kompetencję ciała sądzącego, na podejrzany charakter 
świadków ... 

A może w tej siatce „prawnych" wyznaczników 
mieści się również i „Meteor", sztuka-proces przeciw 
pozorom kulturowym i obyczajowym? Proces, w któ
r."m prokurator Schwitter oskarżając (ośmieszając?) 
konkretnych ludzi i nieobecne na scenie prawidłowości 
społeczne oskarża (ośmiesza'!) siebie samego? Z GUJlen
-Sodomy przynajmniej )eden sprawiedliwy. uszedł z 
„twarzą" (był nim Il!, główny oskarżony!), po obej
rzeniu spektaklu można było otrzeć łzę ulgi, wyciśnię
tą przemożną siłą katharsis. Nic z tego, gdy chodzi 
o „Meteora"; sprawiedliwego nie dojrzysz, prokurator 
zaś jest (i kat w jednej osobie) wart tych, których os
karża i przyprawia o śmierć niczego nie zmieniając. 
Błysk meteoru jest w historii ludzkości kwestią przy
padkową. nie jest już nawet teraz zapowiedzią kata
klizmów. 

Nie godzi się zazdrościć Di.irrenmattowi jego dogo
dnej „szwajcarskiej" pozycji obserwatora. Jeśli bo
wiem widzi tyko błyski ,,meteorów'', winien pierwszy 
postąpić tak, jak pan Traps w epickiej wersji „Krak
sy"; po cóż trudzić sąd i świadków? Groteska? Grotes
ka! - jako „miejsce na ziemi'' : zarówno to kreowane, 
jak i to mimetycznie odwzorowywane. 

HUBERT ORŁOWSKI 
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REINHOLD GRIMM 

PARODIA I GROTESKA W DZIELE 
FRIEDRICHA DURRENMA TT A 

zamieszczony fragm ent pióra Reinl1old a Grimma, za
chodnioniemieckiego badacza twórczości Brechta, Di.i
rrfnmatta i Benna, pochodzi z obsze rnego szkicu, za
mieszczonego w tomie „Strukturen" (Gi:ittingen !963). 
Grimm „przymierza" definicję groteski, sformułowaną 

przez Wolfganga Kaysera w pracy „Das Groteske", do 
literackiej p ra x is DUrrenmatta. Kayser twierclzi w swej 
pracy, że groteska to tyle co "świat wyobcowany 1 ' , że 

jej istotną cechą jest trudność w znale zieniu kategorii, 
i;ozwalających zorientować się w świecie. Przede w.;zy
stkim jednak grotesk a jest grą z absurdem, jest „próba 
zaklęcia , opc. nov.tan ia demonizmu" Porówn anie , i:;-;·ze
prowadzonc przez Grimma, jest jeszcze o t yle cie k awsze 
że sam Kayser większość przykładów dla u dokumento
wania swych wywodów, zaczerpn ął z twó rczośc i D Ur
renma tta. Fragmenty tu prze łożone stanowią p ocl su mo
wan:e ob,-zernych egzempli fi k ac ji, p r ze p row a dzonych 
przoz Grimma w poprzedn ie j c zęśc i szkicu. 

Sądzę, że wynik rozważań jest jednoznaczny. 
Brzmi on bowiem: groteska stanowi podstawo

wą strukturę w dziele Friedricha Dilrrenmatta, podo
bnie jak na przykład stan obcości (Verfremdung) oka
zuje się być podstawową strukturą dzieła Bertolta 
Brechta. I nie powinno nas wprowadzać w błąd, że 
stan obcości oraz groteska są ze sobą - na płaszczyż
nie parodii kontraprojektu (Gegenentwurf) - blisko 
spokrew nione, że są w stanie całkowicie przekształ
cić się jedno w drugie. Decydujące znaczenie ma tu 
fakt , która z dwóch struktur każdorazowo dominuje, 
określa i kieruje poszczególnymi elementami. Każdy 
utwór składa się przecież ze splotu struktur najrozma
itszego charakteru i pochodzenia, łączących się w zmi:! 
nne systemy ze zmienną strukturą podstawową. Słusz
nie bowiem zauważa Jurij Tynianow w swej książce 
„Archaisty i nowatory" (Leningrad 1929): „System taki 
nie zakłada wielowartościowego współistnienia: zakła
da raczej priory tet określonych elementów oraz - ja
ko następstwo tego - zepchnięcie na plan dalszy in
nych". Rozpoznanie to dotyczy zarówno każdego po
jedyńczego dzieła jak też całej twórczości jakiegoś 
pisarza. Tylko w ten sposćb da się wyjaśnić, dlacze
go te same i podobne elementy struktury warunkują 
w jednym wypadku powstanie stanu obcości, w dru
gim zaś groteski. 

Groteska (czy groteskowość) jako zasadnicza struk
tura określa całość twórczości Di.irrenmatta: zarówno 
dr amat jak i opowiadanie, słuchowisko jak i powieść. 
Objawia się w metafizyce, sieci wątków, sposobie 
p rzedstawienia postaci, charakterze nazwisk, budowie 
i następE twie scen, oraz uporządkowaniu całostek nar
racyjnych. Objawia się wreszcie w wyborze oraz 
ukształtowaniu tematów. Nasuwają się tu różnorakie, 
rozmaite możliwości, możliwości wprowadzające za
mieszanie. Z jednej strony mamy do czynienia z mon
struabością i bezbrzeżną przesadą, z drugiej zaś -

8 z przemieszczaniem tego, co pierwotne i co \" zasadzie 
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jest oddzielne: zwierzęcość rozrasta się w tym co ludz
kie, to co nieorganiczne ożywa, to co ohydne zosta~e 
okolone aurą piękna, zaś mowa płynie mechanicznie 
niby martwy szmer. Mamy tam wreszcie do czynienia 
z nagłym, niespodziewanym zderzeniem się przeci
wieństw, i to w postaci zwrotu i przeskoku od swa
wolnej zabawy do krwawej powagi, od śmiechu do 
przerażenia, od tytanizmu do idiotyzmu. Ale również 
i dla form ukształtowania groteski , które przytacza 
Kayser, dadzą się znaleźć przykłady. Przedstawienie 
obłąkania na przykład napotykamy w osobie „szczę
śliwego Albertka", którego straszliwa tajemnica odsło
nięta zostaje '"' zaiste groteskowych okolicznościach 
(..Obietnica" ). Podobnie ma się sprawa z unieważnie
niem statyczności: przykładowo w tańcu Bockelsona i 
Knipperdollincka na kalenicy dachu (w sztuce ,.Tak sta 
ło w Piśmie" ). Nader charakterystyczne jest przy t~·m 
to. że nie ma w zasadzie dzieła Di.irrenmatta, w któ
rym nie wyprowadzano by dosłownie terminu „gro
teska" lub pojęć pokrewnych. Wyszczególnianie t o da
łoby się kontynuować , nie chcemy jednakże być ma
ł ostkowi . 

Jaki jest rezultat tego rodzaju uk s ztałtowania? Za
chodzi zapewne wiele wyp adków, w których gro teska 
Dilrrenmatta sięga płaszczyzny demonizmu: jako ufor
mow ania świata absurdalnego, świata bez oblicza, ja
ko upiornego, obcego Onego. Była już pr zecież o tym 
m owa. Demony zaś wdzierają się w nasz świat nie 
tylko, jak to ma miejsce w „Krak sie", j ak o awantur
n icze mary , ale cieleśnie, we własn ej osobie: tak na 
przykład w sztuce „ślepiec" czy w dotychczas nie 
publikowanej „Komedii" z rok u 1943. Bywają jednak
że i inne wypadki. Przejaskrawienie skierowane na 
monstrualność może się, jak zauważyliśmy, wyrazić 
zarówno na modlę Falstaffa jak i Pantagruela : w spo
żywaniu, w żarciu i piciu. Nie zapominajmy, że słabo
witemu Archilosowi udaje się wyczyn. gwałci ladacz
nicę , podczas gdy na niego spadają kije, pałki gumo-

we, kastety i butelki („Grek szuka Greczynki"). Te 
i im podobne sceny są z pewnością groteskowe, ale 
nie demoniczne. Chcąc je dokładniej określić, należa
łoby mówić o witalnej odmianie groteski. 

Wystarczy tylko porównać groteskowe wypaczenie 
naturalnych proporcji o którym Kayser również mówi 
z naciskiem. Napotykam y je u Di.irrenmatta. Dekoracje 
do sztuki „Anioł zstąpił do Babilonu" pokazują na 
pr zykład niezmierzone niebo, „gdzie pośrodku unosi się 
mgławica Andromedy, taka mniej więcej, jaką widzi
my w soczewkach obserwatoriów :VIount Wilson czy 
I\ Iount Palomar, niebezpiecznie blisko, wypełniając pra 
w ie połowę sceny". Przyznajmy: to graniczy z demo
nizmem. Ale w didaskaliach do sztuki „Małżeństwo 
P ana lVIi ssissippi" czytamy: ,.W tyle dwa okna. Wi
dok : chaoty czn y. Z prawej konary jabłoni , a poza nimi 
j ak ieś miasto na północy z katedrą go tycką , z lewej 
cyprys, resztki antycznej świąty ni , zatoka , port. No do 
brze". I to jest bezsprzecznie grotesk owe, ale nie de
m oniczne; jest to - nie wyłączaj ą c sformułowań 
prze vrotne, przy ozdobione igran ie. 

Tak więc przez obrazowanie Di.irrenmat ta zawsze 
przebija obok dem onizm u grotesk i równ ież witalna 
i swawolna radość groteski, rado: ć, w której elemen
ty lu dyczne łączą się z witaln:mi. Ta pierwotna 
groteska manifestuje s i ę, jak so bie przypominamy, 
ze szczególnym upodoba niem w w ynajdywaniu naz
w isk . Panuj e tam swaw olna radość z niezorganizo
wanego rozrastania się ję zyka, radość ze słowa i wpro 
wadzania w błąd przy pomocy słowa. Podobnie przed
stawia się sprawa z postaciami i motywami. Czy ma
mv na myśli obie żony land grafa heskiego lub zamro
że.nie handlarza dziełami sztuki Nadelora, hołdowanie 
pij a nego kucharza, głowę Nimroda pomiędzy kolana
mi Nebukadnezara lub Archilochosa przed malowi
dłami Passapa - naturalne groteskowe oddziaływanie 

9 jest zawsze takie same. Spotykamy je wreszcie również 



i w metaforyce; na przykład jako porównanie (po
tężna małżonka maitre Dutoura „sterczała niczym głaz 
górski ośnieżony perłami"). Di.irrenmatt puszcza wszę
dzie wodze swej dziwnej fantazji, wszędzie też obja
wia swą oryginalną radość z zabawy. Z jednej strony 
- to prawda - jest osaczony przez to, co demonicznie 
niepojęte, z drugiej jednakże ma również (oraz prze
de wszystkim) setną zabawę z wypaczania i przemie
szczania rzeczy, z solidnego przesadzania i szokującego 
zaskoczenia, z zacierania granic i poplątania dziedzin. 
A czyll).że innym jest parodia Dtirrenmatta, ta, której 
przypatrywaliśmy się na ostatek, jak nie wzorcowym 
przypadkiem groteskowo-prowokującego przemieszcza 
nia tego, co pierw otnie rozdzielne. 

Wypływające z tego wnioski są oczywiste. Wido
cznie określenie groteski dane przez Kaysera jest zbyt 
wąskie. W każdym bądż razie twórczość Dilrrenmatta 
rozsadza je znacznie. Rozumienie groteski tylko jako 
opanowanie i zaklęcia demonizmu w świecie, ozna
cza zdaniem C. Heselhausa , dochodzącego do tych 
s~mych zastrzeże1'1 z zupełnie odmiennego kierunku, 
niedopuszczalną , ,demonizację groteski, dla uzupełnie
nia której .... wskazać należałoby na składnik natural
ny wszystkiej sztuki o charakterze groteskowym". Ró
wnież Heselhaus podkreśla, powołując się na Justusa 
Masera i Gottfryda Kellera, „e. ement witalny" gro
teski, także i on uznaje parodię za środek groteski, 
której „maskowania się" Kayser najwidoczniej nie 
potrafił przejrzeć. Sam Dilrrenmatt wypowiedział się 
przy tym niedwuznacznie na temat powiązań pomiędzy 
groteską demoniczną a parodystyczną : „Nasza bezkształ 
tna współczesność charakteryzuje się tym, że jest oto
czona postaciami, tym co uformowane". Ukształtowa
nie tego co nieukształtowane, co jest pozbawione obli
cza i nieuchwytnie obce, prowadzi do demonizmu, 
kształtowanie zaś tego co uformowane, gotowe, istnie
jące - do parodii. W t ym miejscu uwidacznia się bo-
daj najwyraźniej , jak bardzo definicja groteski dana 10 

przez Kaysera - nie zawsze dla jej dobra - uwarun 
kowana jest wpływem dzieł plastycznych. Bosch, Bre
ughel i ich następcy tak bardzo przeważają, że Ka
yser widocznie całkowicie przeoczył parodię jako spe
cyficznie współczesną formę literacką groteski. 

Ani przez pojęcie demonizmu ani farsowości - jak 
kiedyś również sądzono - nie da się w sposób wyczer 
pujący określić istoty twórczości Dtirrenmatta. Oba 
określenia są jednostronnymi uproszczeniami. W rze
czywistości groteska Dilrrenmatta - i nie tylko Dtir 
renmatta, ale i w ogóle - obejmuje zarówno elementy 
farso~e jak i demoniczne, zaś w jego najlepszych utwo 
rach Jedne przechodzą niespostrzeżenie w drugie. z 
gr?t.eski unosi się cyniczny, sataniczny cichot i prze
~·azhwy _krzyk szaleństwa: „le grand rire inferna!'', 
Jak za Victorem Hugo powtarza Kayser. Ale rozbrzmie 
wa tam również ów niepohamowany śmiech wypły
wający z pełnego odczucia życia pokładającego i tarza
jąceg_o .si~ ze śm.iech~. Przerażenie i strach przed zja
wami sw1ata m1eszaJ ą się tu nieprzerwanie z gwał
townym dążeniem do wykpienia t ego właśnie świata, 

rozstawienia go po kątach i wystrychnięcia na dudka. 
Przynależą tu - powiada Dtirrenmatt - złe, irytuj ące 
historie, ale także i swawole. Zatem to, co właściwe 
dla groteski, polega być może rzeczywiście na śmiesz
no-strasznym połączeniu tego co pierwotne i zasadni
czo oddzielone ; i m y mielibyśmy się zadowolić okre
śleniem w głównej mierze formalnym? Niech będzie. 
Czy można jednak tak bar dzo ogólnie i bez żadriego 
treściowego związku określić, jak tego chce Heselhaus, 
mianowicie jako „zaskakujące" połączenie tego, co he
terogeniczne, jest chyba jednak wątpliwe. 

Dilrrenmatt karci przecież jednak zarów no świat 
jak i Judzi. Krytykuje i oskarża. Z demonicznymi, wi
talnymi, ludycznymi i parodystycznymi elementami 
groteski, o których dotąd wyłącznie była mowa, wiąże 
się u Dtirrenmatta nieprzerwanie silnie zarysowana 
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funkcja satyryczna. Sw ego poetycko zapewne najdo
skonalszego w yr azu nabrała ta satyryczna t endencja 
w „Wizycie sta r szej pani". Satyryk t en zamier za je
dnakże nie tylko karcić, ale i naprawiać. Chodzi mu 
o człowieka, o „wolność , b y m óc działać właściwie 
i czynić to, co k onieczne" („Akcja Wega"). Tym sa
nym odsłania się ostat n ie, najgłębsze żródło groteski 
Dilrrenmatta: „Miej teraz odwagę żyć, tuta j żyć, po
śród tego bezkształtnego, opustoszałego kraju.". Oraz: 
„P odejmij próbę nadania bezsensowi sensu". 

Fr iedrich Dtirrenmatt, wielki i okrutny twór ca "TO-
t eski, jest ukrytym humanistą . "' 

Wybrał przełożył: Hubert Orłowski 
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Augusta, jego żona - ELEONORA SOWIŃSKA 

Emanuel Lutz , pastor - CZESLAW KORDUS 

W ie lki Muheim , przeds ięb iorca - JERZY ŚLIWA 

Profeso r S ch latter, chiru r g - LESZEK SADZIKOWSKI 

Pani Nomse n , kobi e ta p rowcdza.ca inte r e s y - HALINA LUBICZ 

Glaus e r, d o z o rca - JÓZEF SAJDAK 

Major F rie d l i z A r m ii Z baw ien ia - .JANINA .JANKOW SKA 

Schafronth , in spekto r p ol ic ji - RYSZARD BUCHOL C 

Armia Z bawie n ia - KRYSTYNA N IE M CZYK 

BARBARA STRZESZEWSKA 

BARBARA .JĘDRASZAK 

H IERONIM M IKOLA.JCZAK 
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JACEK FROHLING 

MOJE SPOTKANIA 
Z DURRENMA TTEM 

Poznałem Di.irrenmatta w \Varszawie, w roku 1962. 
Przyjechał na kilka dni, na zaproszenie Teatru Dra
matycznego, który dzięki obrotności ówczesnego dy
re~tora. Mellera , uzyskał monopol na polskie prapre
miery Jego sztuk. Pewnego wieczoru znalazłem się 

z autorem ,,'Wizyty starszej pani" w teatrze Współ
cz.ernym na przedstawieniu jego jednoaktówki „Noc
na rozmowa" w wykonaniu Borowskiego i Bardinie
go. 

Fo przedstawieniu odprowadziłem Di.irrenmatta do 
hotelu. Z początku szedł milczący , zamyślony. W pe
wnej chwili rozpoczął coś w rodzaju monologu na te
mat suwerenności teatru, Sens jego wywodów można 
by sprowadzić mniej więcej do tego: „Utworowi sce
n~cznemu ostateczny kształt, wyraz i znaczenie nadaje 
n ~ ~ ty le autor, CJ teatr, inscenizator i jego aktorzy. 

Widziałem w wielu krajach wiele moich sztuk i nie
mal każde przedstawienie, mam na myśli insceniza
cję, podobnie jak warszawskie, na wysokim poziomie, 
miało dla mnie inny wydżwięk, nawet inny kształt, 
niż ten, który sobie wyobrażałem ślęcząc przy moim 
biurku w Neuchatel niedaleko Berna". (W przeciwień
st\vie do licznych swoich kolegów po fachu, Di.irren
matt umie i potrafi pisać tylko w swoim domu szwaj
carskim. Zdarza się, że kiedy jest poza Szwajcarią i 
nagle wpadnie mu do głowy jakiś pomysł, rzuca wszy
> tko i pędzi do swego domku nad górskim jeziorem). 

„Zajmuje się pan teatrem, jest pan długoletnim 
krytykiem teatralnym, ciągnął dalej Di.irrenmatt, więc 
pczwo'ę sobie udzielić panu przyjacielskiej rady: przed 
premierami nowych sztuk, zwłaszcza moich, niech pan 
stara się nie zaznajamiać ani z rękopisem ani z 
wersją drukowaną. Jedyną moim zdaniem wyłączną, 
miarą oceny sztuki może, powinno być to, co prezen
tuje teatr, jako instytucja w pewnym sensie suweren
na". 

Kiedy kilka tygodni temu pisma przyniosły wia
domość, że Di.irrenmatt objął kierownictwo literackie 
teatru w Bazylei, przypomniałem sobie te jego słowa 
i zrozumiałem, dlaczego zdecydował się zmienić, wzglę 
d nie uzupełnić >varsztat pisarski przez warsztat tea
tra:ny. 

* 
Wiosną 1965 r. spędziłem kilka dni w Szwajcarii. 

Rzecz jasna, że nie mogłem oprzeć się pokusie za
dzwonienia do Di.irrenmatta. 

Na moje zapytanie czy mogę się u niego zjawie, 
odpowiedział że jest wprawdzie w złym nastroju z po
wodu niedawnej śmierci kilku bliskich, wśród nich 
ojca-pastora, ale dla gościa z Warszawy, którego pa-

ł 4 mięta, znajdzie trochę czasu. 

Fodobnie jak Frisch z nieodłączną fajką w ustach, 
Di.irrenmatt otwierając mi bramę swego domku, za
wieszonego wysoko w górach, raz jeszcze podkreślił, 
że właściwie nie jest w nastroju do rozmowy. Na razie 
przerwał pracę nad „Meteorem" i nic o nim nie ma 
do powiedzenia. Po krótkiej chwili rozmówca mój 
rozmyślił się jednak i powiedział: „Z tym „Meteorem'', 
który ukaże się w druku za kilka miesięcy i którego 
prapremiera odbędzie się w Zurychu w styczniu 1966, 
sprawa wygląda tak: jest to właściwie dyskusja sce
niczna o śmierci, prowadzona przez nowoczesnego Ła
zarza. Odumierają go wszyscy bliscy, pozostawszy sam 
zapytuje przy końcu: „kiedyż ja nareszcie wyciągnę 
k opyta". Bohaterem utworu jest pisarz odznaczony 
nagrodą Nobla". 

„Oderwawszy się na chwilę od m ego „Meteora" cią
gnął dalej Di.irrenmatt, pracuję nad tomem „Problemy 
dramaturgii", w którym dużo miejsca poświęcam za
gadnieniu dziś w teatrze najważniej szemu - reżyserii. 
R.ównocześnie zbieram mater iały do nowej mojej sztu
ki , której tytuł brzmieć będzie „Cesarz i eunuch". Co 
dziennie zagłębiam się w historii Bizancjum, fascy
nuj e m nie to państwo, na którego czele s tali chłop, 
dziewka uliczna i święty, który przetrwał tyle, ile prze 
widywał dla siebie Hitler: tysiąc lat". 

Fisarz jest teraz w pełnej wenie, w sposób żywy, 
plastyczny porusza sprawy na pozór ze sobą nie zwią
zane. Mówi między innymi o tym, że scena wyklucza 
względnie wykluczać winna własne ja. Nie uznaje te
go jego znakomity kolega Max Frisch. W prozie, mówi 
Di.irrenmatt, ta jego niemożliwość od ejścia od własne
go ja nie jest tak jaskrawa i rażąca czego dowodem 
„Stiller" (Di.irenmatt uważa tę powieść za najlepszy 
utwór Frischa). Trudności wyłaniają się dopiero w 
utworach scenicznych Frischa. Obracają się one do
okoła naiwnych bohaterów, którzy odpowiedzialnością 
za swoje winy obarczają niedobry świat. ł S 

Di.irrenmatt poświęca jeszcze kilka słów „Namiestni- ' 
kowi'" Hochhuta. Brzmiały one tak: „W gruncie rzeczy 
b~rdzo to wygodna sztuka dla dzisiejszych, solidnych 
Niemców. Nareszcie ktoś znalazł jeszcze jednego wi
nowajcę brunatnych zbrodni - Piusa XII. A skoro 
już. mowa o Pacellim, był to dyktator, dostosowany 
do mnych dyktatorów minionej niedawno epoki". 

~ozmowa zbli~a. się„ ku końcowi . Długo trzymając 
moJą rękę w swoJeJ, Durrenmatt mówi na pożegnanie: 
„U~vażam się za prozaika raczej z przypadk u. Wszy
stkimi korzeniami tkwię w teatrze i jego spra\vach. 
Teatr to mój świat, moje życie. Macie dobry teatr 
j~zyk wasz brzmi dla mnie ze sceny bardzo rii.elodyj~ 
me, przy okazji znowu chętnie do was przyjadę". 

• • • 

Na zakot'lczenie moje własne „trzy grosze" na te 
m~t „Meteora". Oglądając sztukę ma się wrażenie , że 
D_ur~nmatt.owi mniej chod ziło o postać centralną sztu
ki, ze swoim Meteorem chciał wychłostać zakłamaną, 
obłudną atmosferę dookoła człowieka, którego wynio
sły na szczyt burzliwe a jakże zmienne fale sukcesu 
Chłosta ta jest chwilami bezlitosna i temu zapewn~ 
przypisać 1~ależy, że na prapremierze w Zurychu pe
wne aluz~·Jne akcenty.. doprowadziły do burzliwych 
awantur 1 demonstraCJI. U nas aluzyjność ta nie ist
nieje, podziwiamy tylko kunszt sceniczny pisarza, a 
po P.rze~stawieniu myśli nasze krążą dookoła słów, wy 
pow1edz1anych kiedyś przez Krasińskiego: „Przed ży
ciem czuję, nie przed śmiercią trwogę". 

JACEK FRUHLING 



STANISŁAW BAKOWSKI: PROJEKT DEKORACJI DO .METEORA-

SZTUKA TEATRALNA 
A RZECZYWISTOŚĆ 

(FRAGMENTY WYWIADU, JAKIEGO UDZIELIŁ FRIEDRICH 

DURRENMATT ZNANEMU ESEISCIE NIEMIECKIEMU 

HORSTOWI BIENEKOWI) 

BIENEK 

Nasze rozważania \varsztato\ve chciałbym rozpocząć uwagami 
na temat „Franka V". „Wizytą starszej pani" wyrobił Pan 
sobie niespotykaną renomę u krytyki, „Frank V" przyjęty 

został raczej chłodno, przy czym nie brakowało i głosów kry
tycznych. Krytycy wychodzili z założenia, iż rzeczywistość 

inna jest niż ją Pan widzi. W Par'1skim kome:itarzu cło książ

kowego wydania tej sztuki znalazłem wypowiedż, która zda
niem moim ujmuje istotę Pańskiej twórczości. Cytuję do
słownie: „Gdy przestaniemy wreszcie wymagać by rzeczy
wistość teatru odpowiadała rzeczywistości realnej, osiągnięt.1 

zostanie nowa wolność". Czy mógłby Pan na m to bliżćj 

objaśnić'/ 

DURRENMATT 

Sens mej wypowiedzi - a sqdzę, że interpretuję jq właści wie, 

często bowiem interpretuje się siebie jak najniewlaściwiej -
sens mego zdania jest mianowicie taki, iż nie sądzę bym 
sztukq teatralnq by! w stanie odtworzyć rzeczywistość. Uwa
żam bowiem rzeczywistość za zbyt przytlaczajqcq, za go·r
szqcq i straszliwq, wreszcie za zbyt wqtpliwq i nieprzejrzy
stq. Przy pomocy sztuki nie odtwarzam widzowi rzeczywi 
stości lecz mu jq tworzę. DlCI pub!icznosci miC1nowicie, tClk m i 
się wydaje, jest sztuka teatrat1rn, w jakimś bcirdzo nC1iwnym 
pojęciu, zawsze prawdziwa. Dla widzów morduje się n a 
pra.wdę, naprawdę się na scenie kochn, oszukuje i grzebie. 
Publlczność jest mianowicie zawsze naiwna. Również i d:iś, 

własnie dziś, Bogu dzięki. Bez tego założeni" nie istnieliby 
w ogóle teatr. Widzowie akceptujq sztukę, wspótuczestniczq c 
w niej niejako instynktownie. Jedynie dzięki temu uczest
nictwu usankcjonowana zostaje wolność dramatopisarza, tzn . 
pruwo tworzenia fikcji, kształtowania własnego śwlata. Z a 
daniem jego jest owq swobodę wy:corzystać. Jeśli uczynl to 
zdecydowanie, pozyskCI widzów zdobywajqc tym samym opar
cie. Najbardziej nawet groteskowa sztuka, nie wiem j ak 
oddalona od rzeczywistości, nie wypadnie jednak z kręgu 

rzeczywistości, ponieważ jest przez niq inspirowana. Celem 
każdej sztuki jest igranie ze śwlatem. Tecitr jest tdęc, w 
mym przekonaniu, nie tyle rzeczywistościq He igraniem 
z rzeczywistościq, jej przeksz tałcaniem. W mym pojęciu rze
czywistość jest ntepoznawatnCI, poznajemy jedynie jej me-

t 'Z' tamorfoz y. 



BIENEK 

Wymienia się Pana często obok Brechta, sugerując tym pew
ne związki. Jaki jest stosunek Pana do Bertolta Brechta? 

DURRENMATT 

N i e powoluję się na Brechta, Panie Bienek, często jednak 
usił ują mnie z nim lqczyć, a to chyba różnica. Podob nie 
zres:tq jak wygrywa się mnie przeciwko Frischowi i od
wrotnie. Krytycy niemieccy, a dziś i francuscy wyobrażają 

sobie, że niemiecki dramaturg nie czyta niczego poza Brech
tem i nie naśladuje ni': ogo prócz Brecli ta. Bardzo go sobie 
zres:tq cenię. Cenię jednak też i innych wielkicl• dramato
p isarzy. Cieszę się, że tllcy istnieją. Weźmy dla przykladu, 
iż Friscl• nllpisa l nową sztukę, jak ostatnio wlaśnie. Czysto 
spor towa ambicja zmuszll mnie wówczas do rywalizacji. 
Ostatecznie rywal!zacjll ożywili nie tylko sport ale i litera
turę. 

BIENEK 

Chciałbym spytać jaki autor wywarł na Panu największy 

wpływ? 

DURRENMATT 

Mym największym przeżyciem !itęrnckim byl Arystofanes. 
Pi ·arz, którego czytać można jedynie przy ogromnej wyo
braźni. Wystawienie go w dzisiejszych czasach jest rnczej 
ni emożliwe. Wracając jednak do Brechta, nie mogę sobie 
w ogóle pozwolić na zajmowanie się nim - osta tecznie muszę 
sam pisać, a gdy piszę przeszkadza. mi każdy pisarz; zarówno 
Arys tofanes, jak I Szekspir i inni. Zajmuję się ostatnio coraz 
m n iej literaturą. Przecież sam ją tworzę, wiadomo jednak, że 
l iteratura nie rodzi się dzięl<i zajmowaniu się literaturą, lecz 
dzięki zmaganiu ze światem. Pisllć znaczy ogarnąć świat 

slGWllmi. 

BIENEK 

J eśli wolno, wrócę jeszcze do Brecllta. Dla niego scena była 
or żem krytyki spo ł ecznej. Ion esco, zcleklarowa ny antybrech-

towiec powiedział kiccłys: teatr powinie:o się w ogóle wy
swobodzić z realizmu by zademonstrować wlasną rzeczywi
stość. Winna ona być zawsze socjalna, jak u Brechta, czy 
nie może być surrealistyczna, bez jakichkolwiek tcndencj i 
i moralności"? Ionesco odrzuca wszakże wszelki dydaktyzm. 

DURRENMATT 

Podzielam zalożenie Ionesco, iż teatr nie spelni a żadnej 

funkcji dydaktycznej, że n ie w o I n o mu takiej funkcji 
spelniać, z tym zastrzeżeniem, że zalożenie to odnosi się do 
pisarza nie zaś do publiczności. Nie wyobrażam sobie bym 
mógl pisnć, IJędąc zmuszonym przy biernć pozę wteszcza 
(Weltlehrers) . Już samo to określenie doprowadza mnie do 
pasji, u slowu poslannictwo, nie mogę w ogóle sluchać. Naj
gorsze co sobie wyobrażam, to witryna sklepowa, a w niej 
książka: „Ukojenie u Ditrrenmatta" .. .... Ogniwem wiążqcym, 
między teatrem a rzeczywistością, jest publiczność. Znajduje 
ona swój świat w naszym i to niezależnie od nas. Morali::a
torstwo i dydllktyzm muszą występować w dramaturgii w 
sposób niezamierzony. Odpowiedzieć na dręczące pytanie 
mogę jedynie temu, l<to sam odpowiedź znajdzie, pocieszyć 

tyl':o tego, kto ma na to odwagę; oto jak przerażające sq 
ludzkie granice sztuki. Sama w sobie jest ona bezsilna; nie 
jest pocieszeniem ani religią, jedynie znakiem danym ko
muś, kto w ogólnym zwątpieniu weń nie zwątpil. Nic ponad 
znak ten nie jestem w stanie dać. Pisarz spełnia swe zactanie 
moralne tylko wtedy, te u±yję tego slowa, gdy jest anar-
chistą. Powinien atakov.:ać, nie będąc zaangażowanym ... .. . 

BIENEK 

A teraz pytanie nieco problematyczne. Czy wierzy Pan, Panie 
Dilrrenmatt, w to, że pisarz może zmienić świat, przynaj
mniej wpłynąć na to, spowodować zaniepokojenie - co osta
tecznie jest już niemałym osiągnięciem? 

DURRENMATT 

W najlepszym wypadku =rpiiepokoić, wpływać na zmiany 
IS tylko w y jqtkov.:o, zmientać 11'i gcly. 

BIENEK 

\V Pańskim traktacie „Problemy teatru '' napotkałem na \VY· 

znanie, które jest gorzką aczkolwiek wstrząsającą prawdą. 

Powiedział Pan tam: ,.Jeśli sztuka dociera jeszcze do ludzi, 
to dociera ona tylko do pokrzywdzonych. Władców (die 
Machtige n) nie jest już w stanic osiągnąć". Co cl1cial Pan 
przez to powiedzieć? Jest to r ezygnacja, zwątpienie, czy 
obiektywne stwicrdzionic'! 

DURRENMATT 

Obiektywne stwierdzenie, lee::: i zara:em p11n k t wyjścia d o 

pracy. 

BIENEK 

Panie DUrrcnmatt, interesuje m n ie jeszcze Pańsk i stosunek 
do krytyki. w posłowiu do „Franka V" stwierdził Pan nieco 
prowokująco: „Nic piszę w zasadzie dla głupców". Zcla,-,ie 
to było powodem zlośliwej reakcji niektórych krytyków. 
Czyżby czuli się oni tym dotknięci ? Sądzi Pan, że krytyh:a 
może być dla autora pożyteczna "? 

DURRENMATT 

Czemu nie. Cuda są znwsze możliwe. Krytyk wymnga od 
nas dobrycli sztuk, my wymagamy od niego - myślę, że 
mam rację - dobrej krytyki. Istota dobrej krytyki polega 
na tym, że wyraża onll nie tylko swe zdunie, ale podaje za
rn. zem uzasadnioną ocenę. Bledem większości krytyków jest 
fllkt, iż nie anali.zują oni zazwyczaj doglębnie krytykowa
nych partii utworu, zbytnio zawierzając swej intuicji i gusto
wi. Nie jestem wcale o tym przekonany, że jestem dobrym 
pisarzem. Krytyk nie może być jednak kryty." ,iem, jeźeli brak 
mu przekonania, :':e jest dobrym krytykiem. Każdy krytyk 
jest więc przekonany o swej nieomylności, dzięki czemu 

wreszcie zostnl 1~rytykiem. 

BIENEK 

Na zakończenie pozwoli Pan, że zada m mu nieco osobist2 
i fikcyjne pytanie: gdyby decydowa ł Pan o przyna niu Na
grody Nobla, kogo l>Y Pan nią wyróżn i ł? 

DURRENMATT 

Jestem za tym, aby przyznawać tę nagrodę poetom l ub e sel
stom. Wśród pisarzy zarabiają on! najmn iej, w zwią:ku 

z c:ym najbardziej potrzebuj ą nag ród. 

Wybrał i przełożył 

STEFAN H. KASZYNSKI 

•Stenogram niniejszy wyjęto z książki Horsta Bieneka „Werk 
stattgesprache mit Schriftstellern" Carl Hanser Verlag, Miln-

19 chen 1962 s. 99-112. 



„SZCZĘŚCIE FU,NIA" 

Z dniem 1 stycznia 1954 r. dyrekcję 

Tentni objq_l Zbigniew Kocznnowicz, 
ostntni reżyser i n 1ctor, który po Zielo
nej Górze jeźd=źl konną doro:::ką. Zespól 
a k torski Liczy! wtedy dwndzieścia sze'ć 

osób . Byli to aktorzy reknitujqcy si<: 
z ruclw amatorskiego, z gnip koncerto
wych ,,Artosu" i albo młodzi iuclzie de
bi utujqcy na scenie, albo jak Bronisław 
Ga!ęcki z wieloletnim stażem zawodo
wym, którzy lata swojej kariery mieli 
ju:'.: poza sobq. 

Już w polowie stycznia 54 r. na lamacl1 
„Gnzety" uknzal się dłuższy cirtykul bę 

dqcy swoistym credo nrtystycznym i spo
łecznym nowego kierownika plnców!<i. 
Kcc:anowicz ocentajqc niezbyt przycl1yl
nie minione sezony zapowiedzial pracę 

na:l podniesieniem kwalifikacji 
ora.z zakreśli! lini~ repertuarowq 
W rep ertuarze znalazły się 

zespołu 

Teatra. 
przecie 

ARCHIWALIA TEATRALNE e ARCHIWALIA TEATRALNE • 

wszystkim wybitne dzieła dramaturgii 
obcej i polskiej, przeważnie klasyczne. 

Koczanowicz zaczął także od Fredry. 
W „Damach i huzarach" znprezentowal 
się podwójnie, jako reżyser wydobył 

wiele zalet sztuki fredrowskiej, jako ak
tor stworzyl postać Rotmistrza starannie 
cyzeiujqc - jak pisała recenzentka „Gcr
zety" - każdy dialog, każdą sytuację, 

l<ażdy niemal gest. 

Następnie zagrano ,,Okno w lesie", w 
l<tórym ciekawą postać stworzył Broni
sław Gałęcki, oraz „Pannę Maliczew
skq" t „Szcząście Prania". Szybko jed
nak zreflektowano się i salon mieszczań
ski zostcil zamieniony na biurko dyrek
tora fabryki I na barkę plynącą po 
Odrze. W komedii Jurandota „Takie cza
sy" pi~ćsetną rolę grai sędziwy Broni
sław Galęcki. Omawiajqc spektal<Z „Bos
mana z Bajki" recenzentka przypomnia
ła, że „widz zielonogórski z zadowole
niem obserwuje rozwój czlonków daw
nej „Reduty", która dala początek Tea
trowi Ziemi Lubuskiej". Jednym z nich 
byl Karol Hruby. Także rozwljnl się ta
lent Stanisława Cynarskiego. Zapowie
dziana przez Zbigniewa Koczanowicza 
praca nad podniesieniem artystycznego 
poziomu zespołu zaczęła przynosić pierw
sze rezultaty . 

Na X-lecie Polski Ludowej z du±ą sta
rannością przygotowcmo glośną wtedy 

sztukę K. Korcellego „Dom na Twardej". 
Na kilka tygodni przed premierq zapro
szony przez Teatr autor spotka! się z 
zespolem. Zbigniew Koczanowicz jako 
reżyser wydobył problemy sztuki: zacho
dzące w Polsce przemiany społeczne, kli
mat okupacji. Jako aktor bardzo subtel
nie i z umiarem zagra! rolę Jana Korbu
ta. 

Po wakacyjnej przerwie Teatr wystq
pil z prapremierq już nieco zdezaktuali
zowanej sztuki J. Jurgielewicz „Klopot 
z mężczyznami", która obok Fredry cie
szyła się największq frekwencjq roku. 
Następnie dano trzy szt'llki obce: „Trzy
dzieści srebrników", „Swtętoszka" i „Chi
rurga". 

Rok 195l „rok próby" Zbigniewc1 Ko
czanowicza jako dyrektora i kierownika 
artystycznego, zamknql Teatr dorobkteni, 
jedenastu premier, które prócz Zbignie
wa Koczanowicza (cztery) reżyserowali: 

etatowo Stefan Drewicz i gościnnie Irena 
Ładosiówna z Warszawy (po dwie) i po 
jednej Danuta Pietraszkiewicz z Warsza
wy Artur Mlodnicl<I z Wroclawta. 
„Okno w iesie" reżyserowano zbiorowo. 

Latem 1954 r. zorganizowano przegląd 

sztu!: granych w pierwszym półroczu, co 
bylo teatralnq nowością Zielonej Góry. 
W styczniu 1955 r. w przeglqdzie zapre
zentowano sztuki grane w drugim pól
roczu. Ta bardzo Interesująca Impreza 
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byla z jednej strony rekapitulacjq dzia ·· 
lcllności Teatru, z drugiej dawała moóli
wość zaprezentowqnia komisji kwalifika
cyjnej kandydatów do zawodu aktor
s~iego. 

Spektakle Teatru bardzo ciekawie oma
wialy na lamach „Gazety" rec2nzentkl: 
Irena Kubicka i Irena Solińska. Recen.o:je 
te sq często jedynymi źródlamt informa
cji o ówczesnej pracy Teatru, nie liczqc 
oczywiście informacji ustnych, po czter
nastu latach nie zawsze już doklaclnycli. 

JANUSZ KONIUSZ 

NA.IZE PRE/lflER't' 

Murray Schisgal 

„SIE KOCHAMY" 
(16 marca 1968 r.) 

Reżyserio: Edmund Piełryk 

Scenografio: Marek Nitecki 

Od lewej: Ellen - Krystyna Horodyńska, Harry - Zbi

gniew Szpecht, Mill - Bolesław ldz"ak 



NA PÓŁCE Z TEATRALIAMI 

Bolesław Taborski: „NOWY TEATR ELŻBIETAŃSKI" 

W ostatnim dziesięcioleciu, w życiu teatralnym Anglii do
konała się prawdziwa rewolucja, rewolucja, która nie tylko 
~po\vodowała wzrost społecznego zainteresowania t eat rem, ale 
uczyniła z niego ośrodek dyskusji artystycznych, ideowych 
i społecznych. Niebywały rozwój dramaturgii w różnej for
m ie i s tylach, wyrażającej ogół problemów współczesnego 
świata , powstanie n o wych form reżyserii i gry a k torskiej, 
wEzystl>O to stworzyło nową epokę angielskiego t eatru, któ
rą porównywać można tylko z erą elżbietańską , z czasami 
Szekspira, Marlowe'a i B en Jansona. Stąd właśn ie tytuł tra
ktującej o nowym teatrze angielskim książki Bolesława Ta
borskiego „Nowy teatr elżbietańsk i " . 

T aborski , chociaż mieszka stale w Londynie, znany jest 
p o lsk1.m czytelnik om ja ko. a utor d wóch tomików poezji, ar
t ykułow kry tycznych zam ieszczanych w „życiu Literackim" 
I. „D1~ logu", tłumaczeń prozy, a zwłaszcza dramaturgii an
g. e lsk1ej . Omawiana książka jest pierwszą tego typu publi
kacią polską, 1 doda jmy od razu publikacją niewątpliwie cie
kawą, chyba jedną z najlepszych książek o teatrze i drama
c ie ostatnio u nas wydanych. T e n liczący ponad 500 str. tom, 
zawiera 16 szkiców podzielonych na trzy dzialy. Pierwszy z 
tych działów, zatytułowany „ Próba czasu" otwiera szkic o 
tworczości dra m a turgicznej Sommerseta Maughama, zamyka
jącego w dramaturgii a n gielskiej epokę salonowej komedii. 
Następne rozdziały poświęcone są dramaturgii T. S. Eliota, 
czy nnego w okr esie międzywojennym poety, reformatora 
i odnowiciela d ramatu poe tyckiego i S e ana O'Casey'a, dra
maturga tego samego p o kole nia, z którego twórczością po
wiązanych jest w iele z n a jnowszych dokonań teatralnych mlo 
d ego pokolenia d ramaturgów a ngielskich, pisarza, który wniósł 
do dramatu nowe treści a rtys tyczne i zaangażowanie społe
c~ne. O'Casey jest pisarzem w Polsce prawie nie znanym -
niewątpliwa zasługa T a borskiego , który przedstawia go pol
skiemu widzowi, będzie jeszcze większa , jeśli szkic o O' 
Casey'u skłoni tłumaczy i inscenizatorów do w prow adzenia 
na polskie sceny dramatów tego pisarza, z których t akie jak 
„ Juno i p a w", „Pług i gwiazd y " c zy „Gwiazda st a j e się czer
wona" związane z walkami o społeczne i polityczne wyzwo
l enie Irlan dii mogą - jak się w ydaje - właśnie w Polsce, 
kraju o podobn ych t radycjach i podobnej przeszłości, zostać 
przyjęte ze zrozumieniem i zainteresowaniem. 

Dalej Taborski omawia moralno-religijną dramaturgię G. 
Greena. znanego u nas powieściopisarza, którego twórezosć 

teatralna ::wiązana jest jednak silniej z tendencjami i forma
mi należącymi już chyba do przeszłości. Część pierwszą koń
czy rozdział poświęcony Szekspirowi, który „pozostaje wciąż 
najżywotniejszym z angielskich dramaturgów i towarzyszy 
każdej rewolucji teatralnej". (str. 8). 

' 
W clrugiej części książki omawia autor twórczość „mło~ 

dycl1 gniewnych" dramaturgów, tych, którzy są współtwór
cami angielskiej „re wolucji teatralnej". Podobnie jak w po
przednim rozdziale Taborski prezentując poszczególnych pi
sarzy streszcza niektóre utwory, co ma szczególne znacze
nie w przypadku dramatów na język polski nie tłumaczo
nych. Dotyczy to zwłaszcza utworów W . Whitinga, który „re 
wolucję teatralną" zapoczątkował, z którego bogatej i różno
rodnej twórczości (od komedii przez dramat symboljczny 
do moralitetu) w Polsce wystawiono tylko jeden dramat. 
D<ll sze rozdziały tej części omawiają pisarstwo bardzie j zna
nych u nas dramatopisarzy: J. Osborne'a, A. Weskern, H . Pin 
tera i J. Ardena . Wartość informacyjna tych szkiców jest 
znaczna, wypada mi jednak szczególnie podkreślić ich rolę 
jako swo istego rodzaju przewodnika, podręcznego klucza 
slu.zącego wprowadzeniu czytelnika, potencjalnego widza, 
ktory chyba coraz częściej będzie miał okazję oglądać sztuki 
wymienionych pisarzy na scenie, w problematykę tych dra
matów, klucza ułatwiającego zrozumienie tych na ogól tru
dnych dziel. 

Trzecia część książki zatytułowana „Drogi nowoczesności", 
poświęcona jes t działa lności najbardziej r e prezentatywnych 
i równocześnie najlepszyc h chy ba teatrów i najwybitniejszym 
reżyserom angielskim - Joan Littlewood, która tworzy ambi
tny teatr dla masowej publiczności, Peterowi Brookowi, La
llrence'owi Oliwierowi - zarazem wielkiemu aktorowi, które
go kreację w roli Otella omawia autor w osobnym rozdziale. 
Opis sezonu 1961 w teatrach londyńskich ukazuje szersze tło 
życia teatralnego stolicy. Także w tej części omawia Tabor
ski aktorstwo (chociaż fragmentarycznie i tylko przy okazji 
prze d stawiania sylwetek wybitnych aktorów) oraz scenogra
ficzne rozwiązania poszczególnych przedstawień. 

Książka Taborskiego przeznaczona jest nie tylko dla Judzi 
profesjonalnie związanych ze sceną, myślę, że zainteresować 
może nie tylko przysięgłych miłośników teatru, ale tych 
wszystkich , których interesuje kultura i życic społeczne in
nych narodów. Dodam jeszcze, że została ona bardzo staran
nie wydana przez Wydawnictwo Lit erackie (przypisy, nota 
edytorska, angielskie streszczenie, indeks nazwisk, sztuk i 
teatró\v, liczne zdjęcia ilustrujące tekst, niezły papier) . .Jej 
cena 60,- zł - nie wydaje się przy tym wygórowana. 
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KRONIKA T E A T R U 

w dniach 9-10 bm. odbyła się pie rw
sza w Zielonej Górze sesja wyjazdow~ 

K lubu Krytyków Teatralnych Stowarzy
szenia Dziennikarzy Polskich. Kilkunast u 
sprawozdawców t eatralnych z całej P ol
ski, obejrzało przedstawienia ,. l\1indow e" 
J. Słowackiego, „Ba by-Dziwo" M . Pawli
kowskiej-Jasnorzewskiej oraz „Kolekcję" 

11 Kochanka'' H . P i:1tera. 

Goście złożyli ponadto wizytę w Pre
zydium MRN, zwiedzili Zamek i Muzeum 
w Międzyrzeczu , a red. Roman Szydłow

ski, przewodniczący Klubu, wygłosił n a 
zaproszenie Kola SPATiF prelekcj ę o 
niedawnym Seminarium Brechtowskim 
w Berlinie. 

Tą drogą dziękujemy władzom miej 
skim i wojewódzkim za udzielDną Sesj i 
życzliwą pomoc i poparcie. 

+ 
Dziękujemy również wszystkim t ym 

Instytucjom i osobom, które z o kazji 
kolejnego światowego Dnia T eatru -
27 marca 1968 r . obchodzonego w tym 
r oku p od hasłem „Teatr a widz robot
niczy" - wyrażały nam życzenia i wy
razy sympa tii. 

+ 
W ostatnim okresie odbyły się ze bra 

ni:.i: zespołu artystycznego z dyr. J . Ho~f

m:.i n nem (22.11), Podst. Org. Part. PZPR 
(2UI), Kola SPATiF (li.III.). 

+ 
W praca c h Sejmiku Lubuskiego T o w a 

rzystwa K u ltu ry, jaki odbył się 3-4 m ar
ca !Jr„ uczestniczył dyr. J. Hoffma nn 
i Zdzisław Giżej ewski, który wszedł w 
skład nowowybranej Rady LTK. D ele
gaci o bejrze li też spektakl „Ba b y -Dziw o" 
w sobo tę 4 bm. 

+ 
Kolo SPATIF kontynuowało n a zlece 

nie PUPIK „ Ruch " cykl spotkań i wy
stępów Teatru przy stoliku „ Fala" w 
miejscowośc ia ch takich jak: Bogaczów 
i N iedoradz (pow . zielonogórski), Ruda 
wica (pow. żagański), Łupice (p ow. 
wschowski), Brody (pow. lubski) , Łagów 
(pow. Świebodzin) i in. 

W spotkaniach wzięli udział : B. Faf ir1 -
ska, J . Figiel, W. Kwasieborski, C. Przy 
był i Z. Giżej ewski. O akcji t ej pisano 
dotychczas \V „ Gazecie Zielon ogórsk ie j", 
miesięcznikach „ N aprzód" i „Nasz Klub " 
oraz \\~ „ Dzienn iku LudO\\'Ym". 

+ 
Z terenu współpracy z ruchem am3-

torskim odnotować można m . in. i n s t r u k
ta:!: H . Lubicz w Dziecięcym Z espole 
Estradowym przy Klubie w Międzyrzeczu 
instruktaż B . Idziaka w WZGS, inst ruk
taż W. Kwasieborskiego w Miej s k im 
Ośrodku Kultury, udział Z. Giżejewskie
go w jury miejsko-powiatowych elim i
nacji \Vykona\VCÓ\\' piosenki radziec k ie j 
i Z . Grudnia w jury przeglądu zespołów 
artystycznych , prezentujących programy 
dla uczcze:i. ia 50-rocznicy Armii Czerwo
nej. 

+ 
W środę 28 lutego rozgłośnia warszaw

ska PR nadała w II programie audycję 

literacko-muzyczn ą, przygotowaną p rze z 
PR w Zie lonej Górze. Znalazły się w 
niej m. in . fra gmenty „ Baby-Dziw o" 
oraz w zmia n ka o działalności T e 3tru 
przy S toliku „FALA" . 

+ 
Kolej n y numer „Zeszytów Lub u-

skich" , \\'ydan ych przez LTK, zav.rier a 
obszerny szk ic Janusza K oniusza pt. 
„Teatr Z iemi L u buskiej , 1958-63, w 
świe tle prasy". 

O p rac. z. GJŻ. 
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