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FRIEDRICH D'CRRE'.'i"MATT 

urodzony "" roku 1921 w Szwajcarii, jest au
torem sztuk. powieści i opowiadań, słuchowisk 
radiowych i scenariuszy filmowych. Nazwisko 
jego figuruje na liście czołowych dramaturgów 
drugiej polowy stulecia; sławę i rozgłos przy
niosła mu „ Wizyta starszej pani" (1956), poka
zywana na scenach całego świata. 

Uznany zostnl za jednego z twórców teatral
nej av!angardy lat sześćdziesiątych. Swe teorie 
i poglądy zawarł w książce „Problemy teatru". 
Udawadnin w niej, że w świecie współczesnym 
niemożliwe jest istnienie „czystej tragedii'', a 
więc koniecznym staje się łączenie elementu 
tragicznego z komicznym. Mieszanina tragizmu 
i farsy, makabry i groteski służyć ma idei dE'
maskacji i moralizatorskiej wymo..,vie. 

Fascynacja twórczością Durrenrnatta z lat 
pięćdziesiątych mocno ostygła. bowiem żadna z 
pozostałych jego sztuk (może oprócz „Fizyków") 
nic dorównała „\Vizyc]e''. Niemniej w Polsee 
Di.irrenmatt był pisarzem szczególnie popular
nym; zosługa to Teatru Dramatycznego, gdzie 
z konsekwencją realizowano \Viększość jego 
sztuk. W roku 1958 Ludwik Re n.'.· i Jan Kosiń
ski v:.:ystawili z ogromnym powodzeniem „Wi
zytę ''. Inscenizacja osiągnęła 150 µrzedsta\·;icń 
i uznana została przez krytykę za jedną z ?1aj-
1cpszych w Europie. a wielki sukces odnieśli \\" 
tym spektaklu odtwórcy glównych ról: Wanda 
Łuczycka j .l\leksander Dzwonkowski. W roku 
1959 Halinn Mikołajsku i Andrzej Sadowski 
przygotowali polską prapremierę .,Romulusu 
\Vielkiego'' - ze wspaniałą kreacją Jana Ś\.vi
dcrsbego \\" roli tytułowej. Był to znowu suk
ces: sztukę grano przez trzy sezony. Na. tępny
mi pozycjami były: „Anioł zstąpił do Babilonu" 
i ,.Fnmk V" - obie zrenlizował Korund Swi
nars1d z Ewq Starowieyską. 

Prapremiermve (1963) wystawienie ,,Fizyków'' 
przez Ludwika Ren\· i Ewę Starowieyską zostało 
ocenione .inko kolejne osiągnięcie - ze znako
mitymi rolami Jana Świderskiego (Miibius 1 

j w~rndy Łuczyckiej (dokto1· Matylda \'Ort 

Zahnd). \V tymże sam.v1n rokn wznowiono .,Wi-
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z:vtt: starsz~.i pnni'). Ludwik Reni· wyreżysero
wał także „Romulusa Wielkiego" (1966, druga 
realiz.'.' j.l tej sztuki). „Meteora" (1966), ,.Ana
baptystó\\·" (1967) i „Króla Jana" (1970). Na
tomiast .,Play Strindberg" pokazał Andrzej 
Wajda \'.' Teatrze Współczesn:vm (1970), zaś 

„Wspólniko." - Janusz Warmiński w Teatrze 
Ateneum (1973). 

Słuchowiska DUrrenmatta okazały się interesu
jącymi scennriuszami telewizyjnymi. ,,Jesienny 
wieczór'', „Akcja Wega''. „Stranitzky i bohater 
narodowy", .. Sędzia j jego kat". ,.Przygoda pa
na Tropsa'' - to tytuły prezentowane w pol
skim Tcatrzf' Telewizji. 

W o k ó I D ii r t c n m a t t a 

Diirrenmatt .icst w samym sercu współczesności. 
\V jaskrawych bnrwach widzi świat, jego upo
dobania, jego spraw:v. A jednak opowieść jego 
nic jest pmodią, dialogi nie mają w sobie nic 
z ż.'.lrtóv11· kabaretowych, sceny nit: są przełado
wane satyr~1cmym bnmieniem. Sztuka jego jest 
przede wszystkim utworem pełnym gnie\1·u. 
ff.lntazją niesamov;itą w swej prawdziwości. 
„Wizytu starszej po.ni" - to utwór o wyraźnej 
wymowie, to taniec śmierci kapitalizmu. Nic 
plakat. nic hasło jednoznaczne czy ostateczne 
stwierdzenie! Ale też nie igraszka literacka. To 
fontnzja opartn na r7eczywistości. Krytyka 
\\'Spółczcsności zmvarta jest i\" przebiegu wyda
rzcr1, w postacinch, \\" s~1tuucjach. 

HERBERT UfERDIG 
] 956 r. 

Dilrrcnmatt tworzy teatr literacki. Nie wpro
wadza rzeczywistości na scenę - zarysowuje 
jedynie. w sposób bardzo przejrzysty, pro b-
1 em rzcc?.y·wistości 'IN ostro wypuentowanym 
dialogu, który odwołujr się do wyobraźni' (i roz-
5ądku) widza - jak w utworze prozatórskim. 
Rzeczywisto.~ć jest tu u ,ięta w formę alegorii. 

E. Al.TESOORF 
19:'iG r . 



Sens te.i sztuki wy1 as ta dopiero z szeregu ubocz
nych zdarzeń, z tego, co powierzchowni obser
w:1torzy n.'.lzywają .. kabaretowością" Di.irren
matta. Ab:v ni€' ''-' )Sunąć na pierwszy plan „ak
cji", obd:u-zonr.i drugorzędną fonkci~, czyni siq 
.ią tr"lk alJ u!"dnlPą, b.v nikt z widzliw nie pró
bow.:ll nawet idf'ntyflkować si.; z l:tóqś z po
stnci. Czy prowadzi to do wyparcia ze scen~· 
\VS7clkich ludzkich \\'artości, '.vszelkich uczuć? 
Vlyda.ie się, :'.e wzruszenie zes7ło na inną pozy
c,iq - nie znika, lecz staje się jedny111 ze środ
ków formalnych. Winny - niewinny Ill wydaje 
się zupełnie ',.ludzki": przeżycia icgo jednnk sq 
tak precyzyjnie wyważone z postępowaniem 
starszej pani, że nie ma t11 już miejsc:a na 
.,v,:spółcwcie". Powiedziałem że akcja staje się 

• FHIEDRICH Df'RRE:\"i\IATT 

ab<;urcialna: n· tej ekstrawag.:mcji, tak często 
~-to~O\':.:mej przez wsDólczesnych autorów, widzę 
rodzn.i „\\ ~·obcov,-anin" słu:~ąrego zwróceniu 
·;·:;agi D '.l to. co najistotniejsze. 

C. II. Bl'C'IBIA~S 
Dll Kultur 1957. 

Zamiar uogólnienia przyświeca Di..irrenmattowi, 
kied\ igra z przerażeniem. Jego satanic7ny 
f re~lc .. \Vizyta starszej pani" gładko i z powo
dzeniem wśliznął się cio repertuaru na Brod
wa>·u, legitymując się pokaźną zav:artością kry
rninalną i aktami gwałtu odczłowieczonej masy 
Judzkiej. Ale Dfurenmatt wtopił tu zarazem 
tak pożądany przez widzów element satyry. 
:'.'(a~ze czasy od dawna dojrzev<ały do p8rod~1 s -

WIZYTA STARSZEJ PANI 
(DER BESUCH DER ALTEN DAME) 

Pr1.1.. kład: In~ncl. i Egon Naganowsc:--· 
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t:vczne .i p0lemiki, jaką Di.irrenmatt uprawia. 
T~·lko krok dzieli grozę od śmieszności. Humor 
zn-~·cięża terror. Pod ti·m względem scena jen
nak różni się od życi<i. 

ROBERT PJRK 
Schwciz.crische ThC'aterz..citwu~ 1960. 

Właśnie kontrast mi~dzy dobrobytem a niepew
nością mornlną jest tematem głównym pisar
snva Di.irrenmatta. Indywidualne losy człowie
ka nic interesu.ią autora: ,.miłośc'.:" _iest dlań po
Jęciem ab~trakryjnym. Ż::idna z 3ego sztuk nie 
jest dramutem jednostki. Nawet „Vlizyta star
szej pani'' to dramat nie Klary, ani Illa, ale ca
łego miasteczka Gi.illen. Osią dramatyczną sztu
ki jest konieczność dokonania wyboru między 
dobrobytem materialnym a czystością moralną. 
Choć właściwie nie jest to już nawet wybór: 
mieszkańcy Gi.illen nie mogą nie korzystać z do
świ:.idczeI1 nowoczesnej cywilizacji. 

Il. P. GARTE!\' 
Drama. 1!161 r. 

,,S\\·iat jawi się Di.irrenmattowi w postaci nie
ograniczonego chaosu" pisał Jan Kłosowicz na 
łamach „Polityki". I nie on jeden zresztą. To jest 
prawda, ale tylko v.,r połowic. Swiat bowiem 
przedstawia się Di.irrenmattowi przede wszyst
kim jako sprężysl~ organizacja, lub jako wiele 
~-pręż,vstych, doskonałych, Yvzajemnie się poże
r.'.ljących organizacji. Osobiste cechy ludzkie 
pr?esta.ią w nich mieć jakiekolwiek znaczenie. 
Szczególni<" interesuje Di.irrenmatta proces po
wst<:m ania takiej organizacji, moment, kiedy 
zamiast bolrnteró"" dramatu powstają chóry i 
unisono lub na wiele głosów wyrażają inleresy 
pev;.:nych grup społecznych. Rozwiązania przy
noszone przez twórczość Di.irrenmatta są pełne 
sprzeczności. Jak komizm miesza się z tragiz
mem, tak reformizm z anarchistycznym bun
tem, a przerażony katastrofizm nie wyklucza 
pochv·.'ały :iktywncj opozycji. W opozycji zaś 
Diirrenmatt ceni najwyżej to, co jest w ·niej ne
gacją. NiC' bez powodu komentarze do jego 
twórczości są tak sprzeczne. 

:\V\RTA PIWI!'i:SK.A 
Dialog H.162 r. 

T\vórczość Di.irrenmatta jest dążeniem do stwo
rzenia tragedii współczesnej. Bardzo czystym 
dążeniem. I nieistotne jest, że na scenie mie
szają się elementy tragiczności z groteską i ope
rą buffo. Ten styl abrakadabry artystycznej jest 
tylko narzędziem, co nie pomniejsza wcale jego 
w.'.lrtości jako stylu właśnie. Ale Di.irrenmatt 
posługuje się nim w celu jednoznacznym. Od
słania rozdźwiqk tragiczny pomiędzy formą ist
nienia a jego celem. W wymiarze ludzkim. Każ
dy z mioszkańców Gi.illen zakłada przecież pew-

ną, choćby rn1jbardziej filisterską celO\\'OŚĆ swej 
egzystencji. Czy istnie.ie ona rzeczywiście, czy 
jest tylko jednym z ,,dobrych kłamstw''? Zja
\\·ia się Klara Zachanassian i ona już wprost 
mÓ\ ·i o swoim c12lu. To cel śmiercionośny. Ona 
_iest jedną z nich. Każdy z nich miałby cel życia 
również śmiercionośny, gdyby potrafił się do 
niego przyznać, gdyby chciał odkryć go w sobie 
z cp,łą szczerością na .iaką jej pozwala bogactwo. 
Tr:igcdia nie je<;t pomysłem Di.irrenmatta, ale 
odkrycie tragizmu tej sytuacji współczesnej do 
niego nalcż:v. 

Zl:G. ll.XT (iREŃ 
n;al" I-!. lfl6:1. 

Generalizując należałoby powiedzieć, że grotes
ka dramatyczna jest nie tylko zwielokrotnie
niem sprzeczności występujących w rzeczywis
tości, ale także - u Di.irremnatta - chwytem 
zdradzającym ograniczoność propozycji myślo-
1v:vcJ1 autora. Cnota iest także niedostatkiem. 

ERNST scnu.M.ACllER 
ThcalC'r der Zeit, l!J62. 

Przez piewien czas mogło siE~ wydawać, że dra
maturgia Durrenmatta prezentuje uparcie, w 
różnych warfantach, motyw wielkości i koniecz
ności ofiary ludzkiej. Ale ofiara Illa w i:Wizy
cie" pozbawjona jest wyrazu tragicznego: w nie
samowitej rozgrywce między starszą panią 
i miastem Gi.illen problem winy i kary nie do
chodzi do głosu. 

HANS '\JE). ER 
196'.2 l'. 

Frisch i Diirrenmatt patrzą na konfiikty drugiej po
lowy et\ ·udziestcgo \Yieku z pozycji szarego czło\: ie
ka starającego siG zachować neutralność· w . to,;unku 
cto zach odzqcych wydarzeń, nic angażującego sif; w 
kipiące wokól niego namiętności poliiyczne. Por>rzc~ 
ich dramaty przemawia człowiek, który nie chce po
piera(' żadnej 7 istniejących na świecie partii, żad
nych bloków. pragnie tylko jedn go: żeby zostawio
no go nareszcie w spokoju. Obaj są Szwajcarami, 
obaj bronią 7asacl neutralności człowieka, wyst0,pują 
w obronie jednostki, której grozi zagłada ze <>trony 
ścierających się ze sobą dv„·óch systemów śv. iato
wych .. Jest to dramaturgia przerażenia, operująca za
sadą groteski. Diirrenmal t przekazuje bezsens bun
towania si0, przeciwko nienaruszalnym siłom totali
tarnym. które panują nad światem. Grot ska Diir
rcnmatta kompromituje amoralność świata, zrywa 
wstydliwe zasłony. za którymi ukazują się na~tl.pnc. 
Dzi<.'je ~ię tak w nieskończoność:. 

·;· :l'a • r J!Hi:l. 
u. z . 

Dla 1 eatru lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Diir
r<:nmatt to byla rewindykacja teatralności, w której 
na dodatek Shav.;owski dowcip łudził \x,.·ynioslą inter-



pretac:ją świata, a rozumienie sugerowal przemożny 
pesymi?.rn. Swiutowe s ukcesy Diirrenmatta to „Wi
zy ta" i „Fi ·l'.ycy" - dramaty, które korespondowały 
z rodzc:cym s i ę niesmnkilm, jaki budzi] osiąf!niGly 

co dopiero dobrobyt, z bezsilnym ll:kiem przed hom
b<1 atomowc:i i j e j apokaliptycznymi perspekty•vami . 
Spogh!dając wstecz mużna powiedzieć, iż ta korela
cja bardziej b:vla nastrojowa niż racjonalna. „Star
srn pt.iii" bowiem dostarcza wspaniale ·wykrzY'A·io
nych obrazów przekupności i zepsucia świata, a ,,Fi
zycy" traktują o urządzonym na wiek wieków świe
cie, który od pokoleń posiada wszystko, lecz oto jed
nak zbzikował. Sztuka poprzez śmiech uwalnia od 
grozy, która trzymała za gardła i nie przypadkiem 
jej powstanie zbiega się z okr1::sem rozkwitu czar
ne~o humoru. Przypowieści zar.iiast paraboli, t eolo
gicznie karkołomne próby ustanawiania wzorców 
ludzkich, argumentacja dająca się usprawiedliwić 

tylko z teatralnego punktu widzenia - tak to włnś
nit· wyglądd. Polemika ze sztukami Diirrenmatla nie 
może być wysondowaniem ich zawartości problemo
\\'ej, ani też relorycznll wykładnią i przeniesieniem 
ich moralności na nasz świat . 

llEL::\ll T K.\R.\SEK 
Theatr hl'U ll'. 1971. 
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„Teatr" Diirrenrnattu , ale to już nie było to. Nic bar
dzo bowiem wiL'my , co z nim zrobii:. Ani to pr7esz
lośc\ an i przyszłość:, i wspólcz<"sność lakże jakby nic. 
( ... ) Dramuty Diirrenmatta można by uznać za po
nury kutalog , ,·spólczesnych zmór i l ęków. !::.ą to lęki 

popularno-nuukowe, na poły zracjonalizowane, in
teligenckie : myzogm1zm, an tyintelektualizm, lęk 

przed nadmierną koncentracją kapitału. przed od
człowieczoną instytucją, antyideologizm, kal us tro
fizm. Gdyby ni1.' były te dramaty jednocześnie pdne 
złl'j ·\\'iary i gdyby w straszne potwory nie został 

wpisany ich niszcz:vcie l~ki smic·ch. ( ... ) Od Diirren
matta można się nauczyć, jak ponosić generalne 
klęski. Jak wybierać najgorsi:y kierunek, jak się za
pędzić w ślepe uliczki, jak pisać sztuki mistrzowskie. 
a przecież nieudane. I jak uciekać od oswojeni:.i 
i przyswojenia przez sukces. Od „Wizyty" Diirren
rnatt zrobil wiele w tym celu . Nic stal się jednak 
pisarzem wyklętym, podziemnym, niebezpiecznym. 
jest tylko pisarzem, który chciałby byC:: wyklęty, 

i odrzucony, a nic może, bo publiczność. zanadto po
lubiln sposoby, w jakie j ą w~·zy'.\a i obraża . 

PANI PREZESOWA 

:\'L\RTA PIWIXSK.\ 
Dialo!{ 197:3. 
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