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FRIEDRICH DURRENMATT 

ROMULUS WŚRÓD HOT EL ARZ Y 

Autor Romulusa Wielkiego nie zdobył sobie uznania polskiej publiczności 
dz ięki chłodnemu obiektywizmowi, postawie człowieka stojącego n a uboczu. 
Wprost przeciwnie. Ten pisarz da je nam dziś lekcję pisarstwa zaangażowa

nego. Ubrany w maskę szydercy i togę sędziego odgrywa przed nami swój te
atr, w któr ym akcję i intrygę zastępują na jistotniejsze i najbardziej draż

ni<Jce problemy i konflikty współczesnego świata. Twórczość Diirrenm::itta 
wyrosła z buntu wobec otacza jącej go, uładzonej i pozornie bezkonflik towe j, 
rzeczywistości powojennej Szwajcarii. Niełatwo jest jednak buntować się 

w stolicy zasiedziałego od w ieków i zadowolonego z siebie mieszczaństwa. P o
cząwszy od pierwszej sztuki To zostało napisane (1947 r. ) ( .. . ) jego droga twórcza 
stano~vi pasmo skandali, ataków i polemik prasowych. Po premierze Wiz yt y 
starszej pani w teatrze Miinchen-Glodbach-Krefeld wzburzeni Teutonowie 
zaprotestowali ostro w gazecie Reinische Turnzeitung, a całej akcji patrono
wał Niemiecki z·wiązek Gimnastyczny, gdyż w sztuce również sportowiec 
okazał się zagrożony korupcją. Obok takich h umorystycznych wystąpień były, 
oczywiście, i poważniejsze. To wszystko nie znaczy jednak wcale, że Di.irren
matt jest rewolucjonistą. J est on raczej uznawany, i chyba słusznie, za mo
ralistę ( ... ). On sam przyznaje się do protestantyzmu. Jego moralizatorstwo 
jest jednak bardzo przewrotne i choć Diirrenmatt daleki jest na pewno od 
cynizmu, to równie daleko mu do pobożnej naiwności. Jak to sam przyzna je, 
dzisiejszy świat otaczający szwajcarską enklawę jest za bardzo zwichrzony 



i skłócony wewnętrznie, aby dał się ująć w ramy jakiejś e tyki religijnej. Nie 
może stanowić on też kanwy dla tragedii o podłożu religijnym. Szwajca r skie
mu moraliście jako jedyna broń zostaje szyderstwo. ( .. . ) Za jedyny środek 

wypowiedzi uznał komedię i groteskę. 
„Groteska jest ( ... ) zmysłowym wyrazem, zmysłowoym paradoksem, miano
wicie kształtem czegoś bezkształtnego, obliczem świata pozbaw ionego obli
cza, i tak samo jak myślenie nasze nie może się już ch yba obyć bez pojęcia 
paradoksu, podobnie i sztuka i świat nasz, który tylko dlatego jeszcze 
istnieje, ponieważ istnieje bomba atomowa: z lęku przed nią" - pisał 
w 1954 roku w Problemach teatru. 

Czyż więc postawa Diirrenmatta jest wyrazem l ęku? W tychże Proble
mach teatru Dilrrenmatt pisze dalej : 
„Ciągle jeszcze istnieje możliwość pokazania człowieka odważnego. A to 
właśnie jest głównym moim dążeniem, Ślepiec, Romulus, Ubelohe, Akki są 
ludźmi odważnymi. W ich to sercach przywrócony zostaje utracony porzą
dek świata, sprawy ogólne im się wymykają. Nie godzę się na szukanie po
twierdzenia tych spraw ogólnych w jakiejś doktrynie, traktuję je jako chaos. 
Swiat (innymi słowy scena, która ów świat oznacza) jest dla mnie czymś 
niesamowitym, zagadkowym splotem nieszczęść, które należy przyjąć, lecz przed 
którymi nie wolno kapitulować. Świat przerasta człowieka, nieuchronnie po
siada więc groźne cechy - rozpatrywane z zewnątrz n ie byłyby tak groźne -
nie ma jednak prawa ani możliwości um ieszczenia na zewnątrz samego sie
bie. Słowa pociechy w pisarstwie są często aź nazbyt la.twe i uczciwiej jest 
zachować ludzki punkt w ·idzenia. 

Świat jawi się więc Diirrenmatowi w postaci nieograniczonego chaosu. Ale 
nie mając pewności co do swej własnej postawy, on sam w istocie utożsa
mia się z tymi odważnymi, którzy starają się patrzeć szeroko otwartymi ocza
mi. W powstałym stosunkowo już dawno (1949 r.) Romulusie Wielkim, ostatni 
cesarz Rzymu okazuje się zdrajcą, który świadomie przyspieszał upa dek im
perium. Romulus nie wypiera się tego, pragnie być sędzią Rzymu, Rzymu, 
który wobec ogromu zbrodni, jakie popeł.niono w jego imię, nie ma już pra
wa bronić się przed najazdem GermanÓ'w. Czyilby więc Dilrrenmatt był, po 
trosze, Romulusem żyjącym wśród hotelarzy? 

( ... ) Diirrenmatt jest („.) nade wszystko dramaturgiem. ( ... ) Jest godnym na
stępcą Brechta. Jest podobny i zarazem różny od swego wielkiego poprzad
nika . Brecht był myślicielem i artystą teatru o założeniach wyraźnie skry
stalizowan ych i precyzyjnych. Diirrenmatt jest eklektykiem czerpiącym sze. 
roko z doświadczeń n iemieckiego ekspresjonizmu i samego Brechta, z tradycji 
surrealizmu, z dramaturgii amerykańskiej (Wilder). P rzy tym autor Pana 
Puntilli był w pierwszym rzędzie wojującym ideologiem . Diirrenmatt jest 
przede wszystkim dramaturgiem. Swoje pisars two z przekorą nazywa rze
miosłem. Co prawda sam Brecht pisał w Malym Organon, że celem drama
turga jest przede wszystkim dostarczenie ludziom rozrywki, tylko że za taką 

rozrywkę uznał właśnie teatr polityczny. Diirrenmatt mówi, że dzisiaj ko
media i tylko komedia może przyciągnąć widza do teatru. Zarazem je dnak 
swoje komedie nazywa pułapkami na m yszy, pułapkami, gdzie widz zwa
biony przynętą dowcipu nadziewa sią na ostrze szyderstwa i dowiaduje się 
spraw, o których wolałby nie słyszeć . Nie znaczy to, aby te sztuki można było 
czytać z k luczem. Nie mają one zupełnie charakteru alegorii. Próby wtłocze
n ia ich w j akiś z góry przyjęty schemat myślowy grożą z kolei złapaniem 

w jakąś drugą, już własną pułapkę . 

Podstawą konstrukcji Diirrenmattowskich pułapek jest po my s ł , próba 
stworzenia historii całkowicie wymyślonej, nie liczącej się z fa ktami i logiką . 
O ile tragedia - mówi Dtirrenmatt - opiera się na zn anej fabule, o z gó
ry określonej wymowie, to komedia musi być od początku do końca zmyślona 

i w ieloznaczna. ( ... ) 
Diirrenmatt traktuje („.) świat jak teatr, a teatr traktuje jak świat. I za

ciemnia go, chwilami aż za bardzo. Ale w te j dwuznaczności kryje się wypły
wający z własnej pozycji Diirrenmatta, jako człowieka i pisarza , prawdziwy 
autentyzm jego sztuk, k tóre zmuszają do myślenia i zmuszają do śmiechu, 

mimo iż nie są właściwie d owcipne. Możemy im za to na pewno wybaczyć 
ich typowo niemiecką ciemność. 

J an Kłossowicz: „W pobliżu Mont Blanc" 

„Polityka " nr . 45, 11. XI.1961 r. 



Projekty kost iumów Romulusa Julii 

FRIEDRICH D URRENMATT 

ROMULUS WIE LK I 
Niehistoryczna komedia historyczna w 4 aktach 

PRZEKŁAD: IRENA K RZYWICKA 

Czas a kcji od rana 15 do rana 16 marca 
czterysta siedemdziesiątego szóstego roku po narodzeniu Chrystusa. 

Mie jsce: w illa cesarza Romulusa w K ampanii. 

Oso by: 
Romulus A ugustus - cesarz zachodniego Rzy-

m u 
Julia - jego żona 
Rea - jego cór ka 
Zenon Isauryjczyk - cesarz wschodniego Rzy-

m u 
Emilian - rzymski patrycjusz 
Ma res - minis ter wojn y 
Tullius Rotundus - m inister spraw wewn~-

trznych 
Spurius Tytus Mamma- prefekt konnicy 
Achilles l 

J - kamerdynerzy Romulusa P yramus 
Apollion 

Cezar Rupf 
Phylax 
Odoaker 
Teodoryk 
Phosphoridos 
Sulphurides 
Kucharz 
Goniec 
Służba, Germanie 

Reżyseria: 

Krystyna Meissner 

handlujący dziełami ·ztu
ki 

- przemysłowiec 

- aktor 
- Książę Germanów 
- jego bratanek 

pokojowcy cesarza 
- wschodniego Rrzymu 

Opracowanie muzyczne: 

Grzegorz Kardaś 

Asystenci reżysera : 

Wiesław Drzewicz 
Kazimierz Kurek 

Wiesław Drzewicz 

Grażyna Korsak o w 
- Maria Chruścielówna 

- Tadeusz Pelc 
W itold Dębicki 

Kazimierz Kurek 

W ojciech Szostak 
Paweł Tomaszewski 
Jerzy Śliwa 

- Stanisław Sparażyński 

Piotr Wysocki 
Czesław .Jagielski 
Tom asz Witt 
Ja nusz l\ll ichalowski 
Janusz Ostrowski 
Z enon Jakubiec 

- ' Jerzy Kozłowski 

Piotr Maruszak 
""7'" Cezary Kazimierski 

S cenografia: 
Antoni Tośta 





PISARZ I SPOŁECZENSTWO 

N ie ma sztuk absolutnie jednoznacznych. Można sztukę opleść komenta 
rzami - w idz mimo to odbiera ją indywidualnie. Próbę narzucenia mu jed
noznacznej wymowy sztuki odbiera jako fałsz, jest urażony, że autor uważa 

go za durnia. 
Wieloznaczność może być niebezpieczna, jeśli pisa r z nie przemyśli upr zed

nio w szechstronnie swego utworu i nie wyciągnie zeń wszelkich możliwych 

w niosków . To sprawa poczucia odpowiedzialności . T rzeba zaw sze mieć na 
uwadze by opowieść sceniczna zgadzała się sam a w sobie. Ponieważ jednak 
rzeczywistość nie trzym a się logicznego myślenia (próbowałem to zilustrować 

w mojej powieści Obietnica), narzuca się od razu bardzo istotny problem 
pr zy p a d k u. P rzypadek potraktowan y peryferyjnie jest zbędnym bala
stem, nic z niego nie wynika, poza - być może - doraźnym efektem. Przy
padek w sztuce jest potrzebny i skuteczny, jeśli t kwi w samym centrum ak
cji. Weźmy przykład Edy pa: Edyp spotyka swego ojca i zabija go. Przypa
dek jest tak wpleciony w sztukę, że popycha akcję naprzód, stwa r za dodat
kowe napięcie, jest niezbędny. Inny przykła d, z mojej sztuki Fizycy: Mobius, 
genialny fizyk, chroni się do zakładu dla umysłowo chorych i dostaje się pod 
opiekę niebezpiecznej lekarki-wariatki. 
Poruszyłem tu pewne sprawy z zakresu teatralnej skuteczności utworu dra

matycznego, gdyż może i tu należy szukać odpowiedzi na postawione pyt a
nie. Może wreszcie pociąga ludzi to, że jestem outsiderem, jestem niezależny, 

nie należę do żadnej szkoły, do żadnej aw angardy, unikam wszelkich model.i. 

Muszę powiedzieć, że przyszłość świata widzę w małych krajach. Doświad
czenie potwierdza moje obserwacje. Pisarz pochodzący z małego kraju bywa 
zawsze rewolucyjny. Weźmy Ibsena, K ierkegaarda, Joyce'a, StrLndberga. Pro
szę pomyśleć, ile wnieśl.i Irlandczycy do literatury angielskiej! Wielu kryt y-

kó\.~ popełni~ błąd, kła~ą~ s~cze~·ólny nacisk na szwajcarską interpretację 
~1oi~h utworo.w: Oczyw~scie, ze Jako Szwajcar piszę inaczej niż np. Amery
ka~m .. . r~n.}'m1 srodkami muszę zdobywać scenę. Nie mogę liczyć n awet na 
nosnosc Języka . 

. P~arz szw.~j~arski - j eśli chce znaleźć odbiorcę - jest zmuszony do uogól
~1en, ~o ~YJScia 7 kręgu spraw dotyczących tylko własnego kra ju . Zupełnie 
~naczeJ -~iz np. pisarz a_mer.ykański ; świadomie czy podświadomie pisze on 
~ pozyCJi _moc~r~twa'. kt?r~ 3est w centrum zain teresowania całego świata, 
~. d_la pubhczn~sc1, kto~~ swiadom~ jest tego zainte resowania . Ważne jest wszy
. tko, c~ dotyczy ludz1 i wydarzen, pokazyw anych n a scenie. Stąd naw rót do 
~aturallzmu ~zy \\~eryzmu, j.aki obserwujemy w teatrze amerykańskim. Nie 
Jest pr_z~padkfom, ze naturalizm, jako prąd literacki, zrodził się w Niemczech 
po WOJme_ prusko-francuskiej , w okresie potężnej ekspansj i politycznej i go
spodarcze]. 

Pis~rz . przypomi~a p a tyk, _zatknięty w nurcie rzeki. Woda opływa go, za
łamu3e ~1ę, powstaJe . ~ały w~r. W t~ punkcie pewne rzeczy się krystalizują, 
s~ą cl m ozna. prowa cl71c ba dama epoki. Wynik tych badań jest różny u każdego 
pisarz~, k~zdy bowiem m a wytyczone granice i każdy uzyskuje inny obraz. 
I tu taJ działa zasada sprzeczności. Die A ussage ist nicht t otaL, sondern be
grenzt. Ograniczona .~est ró:vnież zdolność ludzkiego poznania. Wiemy w szy
~tko. na temat r y?, ktore łapiemy do naszej sieci, i znam y sieć używaną do po-
1~wow. Ale co wiemy o małych rybkach, które prześlizgują się przez oka sie
ci l~tb o tych wielkich, k tóre drą sieć n a strzępy i znikają w głębiach? 
P1~arz może zmieniać świat wespół z inn ymi, nigdy sam. Również przez 

pot~zne ka.tastrof~ _ludzkość przechodzi zbiorowo, nie indyw idualnie. 
Pisarz me pow1~ien wyobrażać sobie, że zmieni świat , j eśli będzie lu dzi 

po~czał. To zas adniczy błąd w myśleniu . L udziom n ie należy prawić morałów 
am s.t;varza~ złudzeń ; na!eż~ przedstawiać świat t a.J<i, jaki jest. A przez to 
zmus1c ludzi do zastanow1em a, do szukania możliwości .naprawy, zmiany. 

Na p odstaw ie wywiadu z F . D iirrenmattem 
Danuty Żmij ; „P olityka" nr 45 - 1962 r. 



D U R R E N l\ł A T T O „R O M U L U S I E" 

Ponura komedia , choć pozornie lekka. Znawca literatury i języka nie
mieckiego nie bardzo będzie z nią sobie mógł poradzić. Ujrzy on w Romulu
sie tylko ża rcik i umieści sztukę gdzieś między Theo Lingenem i Shawem. 
Romulus zasłużył częściowo na ten los. Przez dwadzieścia lat udawał błazna 
i otoczeniu jego nie przyszło do głowy, że w tym szaleństwie jes t metoda. To 
po·winno dać do myślenia. Moim postaciom trzeba tylko nadać kształt. Jest 
to zadanie zarówno dla aktora, jak dla reżys era. Mówiąc konkretnie: jak na le
żafoby przedstawić Emiliana? Maszerował, kryjąc się, przez wiele dni i ty
godni przez zburzone miasta, a teraz przybywa do domu ce arza , który prze
cież zna i pyta: Czy to jest willa cesarza w Kampanii? Czyż w tym zdaniu nie 
wyczuwa się niezmiernego zdumie.nia, ponieważ widzi, że willa zamieniła się 

w kurnik i doszła do stanu zupełnego upadku, a przecież wciąż jeszcze jest 
rezydencją. Czy słowa jego będą brzmiały retorycznie, gdy z tęsknotą i przy
gnębieniem zapyta swej ukochanej: kim jesteś? On naprawdę już jej nie po
znaje, zapomniał, że kiedyś tę dziewczynę znał i kochał. Emilian jest prze
ciwieństwem Romulusa. Na los jego należy spojrzeć po ludzku, ale jedno
cześnie oczami cesarza, który poza fasadą hańbionego oficera widzi tysiqckroć 
pognębioną ofiarę przemocy. Romulus traktuje Emiliana poważnie, jak czło

wieka, który był wzięty do niewoli, torturowany, który jest nieszczęśliwy. 

Czego nie akceptuje, to wezwania: Idź, weź nóż, ani kupczenia ukochaną dla 
dobra ojczyzny. Z każdej z moich postaci musi wydobyć aktor jej ludzką 

treść. Dotyczy to wszystkich moich sztuk. Dodatkowa jeszcze trudność nasu
wa się dla aktora, grającego Romulusa . Mam tu na myśli trudność, polega
jącą na tym, że nie może cm zbyt szybko wydać się sympatycznym. Łatwo to 
powiedzieć, ale osiągnąć prawie niepodobna, niemniej należy to mieć. na uwa
dze jako wskazówkę taktyczną. Prawdziwy charakter cesarza powinien się 

ujawnić dopiero w trzecim akcie. W pierwszym wypowiedź prefekta: Rzym 
ma haniebnego cesarza, podobnie jak słowa Emiliana: Ten cesarz musi iść 
precz muszą się wydawać oczywiste. Romulus sprawuje w trzecim akcie sad nad 
światem, ale w czwartym akcie świat sądzi Romulusa. Trzeba bacznie. uwa
żać, jaką postać nakreśliłem: to człowiek bystry, wolny, ludzki, świadomy, ale 
przy końcu człowiek, który z jak największym hartem i bez oglądania się na 
cokolwiek idzie naprzód i nie lęka się żądać od innych rzeczy absolutnych. To 
niebezpieczny typ, który zaangażował się bez reszty i to właśnie jest straszne 
w tym królewskim hodowcy drobiu, w tym przebranym za błazna sędzi świa
ta, którego tragedia polega na komediowym zakończeniu, na jego przejściu 
na emeryturę i który - na tym właśnie polega jego wielkość - ma dość roz
sądku i mądrości, aby tę emeryturę zaakceptować. 

Posłowie do „Romulusa Wielkiego" 
Dialog nr 1 - 1959 r. 

Romulus i Odoaker, to ludzie wielcy. Romulus widzi jaśniej, a właściwie 
tylko on widzi zło i zgniliznę otaczającego go świata, tak samo Odoaker, któ
ry wyraźnie dostarzega ułomność moralną prowadzonych przez siebie na Rzym 
Germa.nów. Zarówno jeden jak i drugi podejmują plan polityczny mający na 
celu przeciwstawienie się, a przynajmniej wpłynięcie na bieg wypadków, ale 
plany Romulusa i Odoakra nie zdają się na nic. Człowiek jest zamknięty 
i wielki w swojej etyce, ale jednocześnie bezsilny, świat toczy się dalej, etyka 
jest tylko wartością obiektywną. 

Z wywiadu z Dilrrenmattem J. Kłossowicza, 
„Przegląd Kulturalny" nr 45 - 1962 r. 



c o MÓWI HISTORIA 

Romulus Augustulus 2. poł . V w. , ostatni cesa rz zachodniorzymski 
w 1. 475-476. Państwo jego obejmowało tylko Italię i część Galii Narboń
skiej. Został usunięty z tronu przez Odoakra. Do końca życia przebywał w ma
jątku w Kampainii utrzymywany przez Odoakra . Pozbawienie go władzy uzna
w ane jest tradycyjnie za moment końcowy istnienia cesa rstwa rz. Odtąd zach. 
część cesarstwa rozpada się na szereg niezależnych państw pod wodzą bar
barzyńskich królów, wsch. część utrzymuje się pod władzą ces. bizanty j
skich. 

Odoaker zm. 493, król Herulów, wódz armii germańskiej będącej na służ

bie cesarstwa zachodniorzymskiego. W 476 pozbawił tronu ostatniego ces. rz. 
Romulusa Augustulusa i ogłosił się królem Italii. O. zachował senat rz. , wy
bierał konsulów i starał się o zatwierdzenie swej władzy przez ces. wschodnio
rzymskiego. Uznawał wyższość kulturalną Rzymian i prowadził politykę umiar
kowaną. W 489 został pokonany przez Teodoryka W., króla Ostrogotów i na 
mocy układu przez kilka lat dzielił z nim rządy; zamordowany przez Teodo
ryka w czasie uczty w Rawennie. 

Teodoryk Wielki 454-526, od 475 król Ostrogotów. W 489 wtargnął do 
Italii, w trzech bitwach pokonał Odoakra, który zgodził się na kapitulację pod 
warunkiem, że rządy w Italii sprawować będą wspólnie. W 493 zamordował 
Odoakra i panował saim. Był opiekunem nauki i literatury. Wśród ministrów 
jego był Boecjusz. 

Mały Słownik Kultury Antycznej 
„Wiedza Powszechna" W-wa 1968 r. 

" "' . 

P rojekty k ostiumów Zenona Isaury jczyka kamerdynera 



I nspicjentura : 
P OTR MAR U SZA K 

* 
Sufler: 

B AR BA RA TOMASZEWSK A 

* 
K ier ownik techniczn y : 

ALFRED OLSZEWSKI 

* 
Oświetlenie: 

E UGENIU SZ O TR E M BA 

* 
Akustyk: 

J A C E K PASIŃSK 

* 
Kierownicy pracowni krawieckich: 

STEF.AN S NO PE K 
HELE N A C Y BULA 

* 
Pracownia kapeluszy damskich: 

HELENA REDDIGK 
Toru11, ul. Żeglarska 27 

* 
K ierownik pracowni perukarskiej: 

EUGE NIUS Z O R ŁOWSKI 

* 
Kierownik pracowni stolarskiej: 

J A N S Y P E K 
* 

Prace malarskie: 
ALOJZY K L IMEK 

* 
Prace m odelar sk ie: 

EDMU N D ZIEN T ARSKI 

Projekt kostiumu Spuriusa Tytusa Mammy * 
Rekwizytor: 

M ICHAŁ STANK EW I CZ 

* 
Pracownia szew ska: 

.J A N B o R o w I E c 
* 

Brygadier sceny: 
z y G lVI u N T T R z c I Ń s K I 

* 



ZGT - 1135 - 1000 - M-11/925 


