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Friedrich 
Durrenmatt 

ur. 1921 r. światowe} sławy szwajcarski 
dramaturg I prozaik piszący po nie
miecku; wielki sukces „Wizyty starszej 
pani" (prapremiera w Ziirlchu - 1956 
r.), granej na scenach całego świata 

oraz realizacje sceniczne kolejnych dra
matów („Romulus Wielki", Frank V", 
„Anioł zstąpił do Babilonu", „Fizycy", 
„Meteor", „Król Jan według Szekspira", 
„Anabaptyści", „Play Strindberg") umoc
niły pozycję Diirrenmatta w rzędzie czo
łowych dramaturgów współczesnych. 

Znany jest również jako autor znako
mitych słuchowisk („Herkules i stajnia 
Augiasza", „Stranltzky i bohater naro
dowy", „Proces o cleń osła", „Akcja 
Wega"), a także powieści I opowiadań 

(„Kraksa", „Obietnica", „Sędzia I jego 
kat", „Grek szuka Greczynki"). 

Wielokrotnie zajmował się także re
żyserią własnych dramatów, opowiada 
się jednak zdecydowanie za pisaniem 
dla teatru „po to, aby dojść do ładu z sa
mym sobą ... " 



TEATR 
FRIEDRICHA DURRENMATTA 

... Bronię się przed tym, co nosi nazwę „teatru dy
daktycznego". Nie lubię tego pojęcia I nie lubię kon
sekwencji wynikających z założenia, że teatr jest czymś 
w rodzaju instytucji wyższej użyteczności publicznej.( ... ) 

Odwrotnie, teatr jest dla mnie sztuką popularną. 
Tylko teatr popularny mnie interesuje i właśnie taki 
teatr pragnę jako dramatopisarz tworzyć. Przy tym 
z góry wyrzekam się jakichkolwiek wstępnych założeń. 
Z prostego względu: dialog teatralny, dialog kome
diancki jest czym innym niż dialog filozoficzny. Teatr 
nie tworzy filozofii („.), teatr nie może przecież nlczego 
dowieść, w ściśle filozoficznym sensie. Teatr może co 
najwyżej popularyzować określone systemy filozofi
czne, może je demonstrować dla celów propagando
wych etc., ale nie może stworzyć filozofii ani opierać 
się na filozofii w ścisłym tego słowa znaczeniu. 

Nie interesuje mnie zupełnie dramaturgia tezy, 
cenię i uprawiam dramaturgię konfliktu. 

F. 00RRENMATT 

• 
• • 

Durrenmatt, wraz z wieloma twórcami XX wieku, 
znalazł wyjście z impasu w radykalnym odwróceniu 
metody romantyków. Bowiem dziś nie jest już możliwe 
przyjęcie założenia o ogólnym porządku świata, po
nieważ świat współczesny postrzegany jest właśnie 
jako chaos. Jedyne,' co można zrobić, to podjąć próbę 
systematyzacji tego chaosu. Systematyzacji, która 
opierając się na tym, co szczególne, a zarazem - ty
powe, pozwoli znaleźć szkielet prawidłowości dzisiej
szego świata ukryty w gąszczu stłoczonych wyda-

rzeń. Poglqd ten, leżqcy u podstaw estetyki Durren
matta i jego metody twórczej, rzutuje bezpośrednio 
na jego stosunek do dramatu. Stqd właśnie wywodzi 
się jego zasada niedowierzania temu, co nazywamy 
budowq dramatu i szukanie do niego dojścia od strony 
szczegółu, pomysłu, a nie od strony spraw ogólnych, 
od planu. 

E. NOWAKOWSKA 

... Jednym z największych pożytków, jakie płyną 

z istnienia Durrenmatta, jest to, że przez swoje miejsce 
wyraźne, odrębne i wysokie stanow.i on dogodny 
punkt obserwacyjny. Można odeń mierzyć kierunki 
I dystanse patrzqc na wszystkie strony: na Brechta, na 
teatr absurdu, na kulturę masową, na pisanie na scenie 
i na pozasceniczność, ów nowy nurt teatralizacji życia, 
do którego wydaje się dosyć pasować hasło futurystów. 
Z wszystkim coś go łqczy i coś dzieli. Stoi jak gdyby 
obok wielkich dróg. Ze względu na jego osobnq po
zycję zwykle się pisze o nim w sposób nieco wydzielony. 
Tymczasem kluczem do Durrenmatta lepszym niż to, 
skąd wyrasta i na co się powołuje, może być to, czemu 
się opiera i czym jest otoczony. ( ... ) 

M. Pl WIŃSK.A 



FRIEDRICH DURRENMATT 

„ ... oczywiście 
i ja mam swojq teorię sztuki" 

U podłoża tego, co piszę, tkwi immanentne zaufanie 
do teatru i do aktora. 

• 
• • 

Dramatopisarz, nie może zapominać, że teatr jest 
sztuką, która jest i która musi być zawsze aktualna, 
że tutaj wszystko dzieje się teraz. Na scenie. ( ... ) 
Sprawdzalne w teatrze jest tylko działanie. Nie słowo; 
słowo raz wypowiedziane na scenie nie może już być 
cofnięte, ani powtórzone, teatr nie jest książką ( ... ). 
Żeby to wyrazić, potrzebna jest bardzo prosta, go

tów jestem powiedzieć - popularna akcja. ( ... ) 
Dobry teatr więc musi być teatrem popularnym, w któ
rym najważniejszy jest pomysł. Bez pomysłu - ge
nialnego pomysłu - nie byłoby na przykład „Rewizo
ra" Gogola, tej jednej z najw(lżniejszych sztuk dra~ 
matu światowego_. Powtarzam uparcie to samo - że 

bez dobrego pomysłu nie można napisać naprawdę 
dobrej sz~uki bowiem chcę- raz jeszcze podkreślić, że 
sztuka nigdy nie zaczyna się od teorii albo od wstęp
nych proklamacji. 

Autor sztuki teatralnej daje tylko tekst; ostatecz
nym rezultatem jego pracy jest język. Toteż nie można 
pracować nad językiem jako takim, lecz tylko nad tym, 
co tworzy język, a więc na przykład nad ideą, nad 
akcją. Nad językiem samym w sobie, nad stylem, 
pracują tylko dyletanci. Zadanie aktora polega, Jak 
mi się wydaje 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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MARIAN IWANOWICZ 

OPRACOWANIE MUZYCZNE 
oraz kompozycja piosenki 

do słów_ J_. W. Goethego „Bóg I bajadera" 

GRZEGORZ KARDAŚ 
I 
I I 
1--~----~~--~ ..... „.1 



&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&~~&&&&&&&&~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee & e 
& e 
& e & OS OBY: NAUCZYCIEL e 
!.: • KAZIMIERZ MOTYLEWSKI ! ,.. Ci, którzy składają wizytę „ 
&.~~ POLICJANT ! ,.. KLARA ZACHANASSIAN, „ 
& z domu Woscher, miliarderka (Armen ian Oil) r • ANDRZEJ JUSZCZYK e 
~ e EWA RZEŹNIK l ~ 
9 STUDENCKA-KŁOSOWICZ SZEWC . „ e & LEKARZ obywatele miasta Gullen e 
~ JEJ MAŁŻONKOWIE VII-IX MALARZ ~ 
& • WIESŁAW CELLARI e KAZIMIERZ KUREK e 
~ OCHMISTRZ • ZBIGNIEW PUDZIANOWSKI ~ 
& HIERONIM KONIECZKA • TADEUSZ ŁUCEJKO ·~ 
~ TOBY•} . • ZBIGNIEW KRĘŻAŁOWSKI i 
~ ROBY zujqcy gumę PIERWSZA KOBIETA ~ 
& • JACEK PIĄTKOWSKI e WANDA RUCIŃSKA e 
9 • MICHAŁ FRYDRYCH e 9 DRUGA KOBIETA e 
! KOBY} · e MAGDALENA KUSIŃSKA ! ,.. LOBY ślepi „ a e BOHDAN CZECHAK PANNA LUIZA ••• ~ = • RYSZARD PAŁCZYŃSKI Pozostali I = Ci, którym złożono wizytę ZAWIADOWCA STACJI ••• = 
~ I11 KIEROWNIK POCIĄGU g = e ADAM KRAJEWICZ • GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI I 
~ a 
~ JEGO ŻONA KOMORNIK ••• g 
~ , a 
~ • TERESA WĄDZINSKA Natrętni ~ 
~ 6 a ~ JEGO C RKA DZIENNIKARZ g = • MARIA QUOOS e GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI I 
~ JEGO SYN DZIENNIKARKA g = • WOJCIECH SIEDLECKI e KRYSTYNA BARTKIEWICZ = 
~ a 
~ BURMISTRZ OPERATOR FILMOWY ••• g = •ROMAN METZLER ! 
9.9 Miejsce - Giillen, małe miasto i 
9.1 KSIĄDZ Czas - współczesnośt g 
~ • KAZIMIERZ MIRANOWICZ spektakl grany jest z dwiema przerwami g 
~ a 
~ a 
~ • a ~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~·~~~·~~~~ aaagaggagggaaaagaaaaaaggggga~~aga~ 

J 



&&&&&&&&&&&&&&~eeeeeeeeeeeeee 
& e 
~ !. 
& I 
& ASYSTENT REŻYSERA e 
& ! 
& WOJCIECH SIEDLECKI e 
~ e 
& e 
~ • ! 
& PROWADZENIE PRZEDSTAWIENIA I 
& e 
& MARIAN GUZEK e 
& e 
& TADEUSZ ŁUCEJKO e 
& e 
& e 
& • e 
& e = KONTROLA TEKSTU I 
~ GRAŻYNA JUSZCZYK I 
& e 
& • e 
& e I ZAPIS PRZEDSTAWIENIA = 
I TERESA SIEDLECKA · I 
~ . 
~ (studentka IV roku filologii polskiej g 
~ Uniwersytetu Wrocławskiego) WC 
~ . 
~ . 
~ . 

-~ . . 
~ . 
~ •.. 
~ W spektaklu bler:z:e ud:z:iał • 
~ :z:esp6ł muzyczny w skład:z:le: WC 
~ . 
~ RYSZARD BRZEZINSKI 9 I ZBIGNIEW GEISLER = 
~ WIESŁAW HELMAN • 
~ JERZY KATAFIASZ 9 
~ ROMAN KWIATKOWSKI • 
~ KAZIMIERZ NURKIEWICZ • 

~ RYSZARD ŚWITAŁA = 
I • ~ . 
~ . 

• • ~ . 
=~~~~~~~~~~~~~··············· 

Opisuję ludzl, 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 samoczynnie za sprawą 
publiczności, kt6ra wypełnia teatr. 
Według mnie sztuka teatralna rozgrywa się w ra

mach możliwości scenicznych, nie zaś w kostiumie 
jakiegokolwiek stylu. 

• 
• • 

Nie zaliczam siebie do dzisiejszej awangardy. Oczy
wiście i ja mam swoją teorię sztuki, bo własna teoria 
należy przecież do tych rzeczy, kt6re sprawiają pisa
rzowi przyjemność. Nie ujawniam jednak mojej teorii, 
uważając ją za m6j pogląd prywatny. ( ... ) Już wolę 
uchodzić za nieco chaotycznego i żywiołowego autora 
pozbawionego właściwego poczucia formy. 



MARTA PIWIŃSKA 

Gdyby był 
bardziej Du rrenmattem 

(FRAGMENTY) 

Durrenmatt to doskonałe przeciwieństwo Becketta. 
To dramat oparty na pomyśle, czyli na akcji, która 
rozwija się podobnie do intrygi, choć Intrygą nie Jest, 
i kulminuje w finale, gdzie ma z niej wybuchnąć pod
wójny, Intelektualny i moralny skandal - zły paradoks. 
Każde posunięcie wysoce przejrzystej akcji, z dokład
nośc;lą szachową umotywowane logicznie, socjolo
gicznie, moralnie, psychologicznie, stanowi jedyne 
możliwe wyjście, a wynik końcowy - nieprzejrzysty 
i niemożliwy choć konieczny - wymyka się moralności, 
logice, socjologii. 

• 
lil • 

Bohaterowie Durrenmatta, nawet drugoplanowi, 
mają żelazną wolę, nieprzeciętną odwagę, konsekwen
cję bezlitosną i często dysponują jakąś „potęgą" dla 
wykonania swych zamysłów: bogactwem, wiedzą, 

władzą. Działają zaś z energią nadczłowieczą i jakby 
infantylną. Niczym bogowie albo czołgi nie znają 

przeszkód i robią, co postanowili, bez względu no 
niebezpieczeństwa, uczucia, kodeks karny. 

Na pierwszym planie znajduje się zwykle postać, 
która „żywiołowo" nosi w sobie los, a ponieważ los 
jest „najgorszym rozwiązaniem", więc jest ona w jakiś 
sposób powiązana ze złem. 

• 
• • 

Nie do się zaprzeczyć, że u Durrenmatto wątek 
melodramatyczny jest kreślony z radosną ostentacją 
I perfidią. („.) Uczucie piękne I szlachetne, nieszczęście 
osobiste, które skrzywdzonych pchnęło na złe drogi, 
dodaje Im zarazem zjadliwości i potęgi. Chodzą teraz 
po świecie, bestialscy desperados, mszcząc się za brak 
miłości, wszechmocni, bo jest im wszystko jedno. („ .) 

Jest wiele ze złej wiary w używaniu tych melodra
matycznych motywów, we wciąganiu widza w pu
łapkę. Ponieważ ludzkość lubi, by potwory, które 
w niej budzą lęk, miały przez nią złamane serce, lub 
chociaż żeby Im się coś nie powiodło, na przykład 
kariera artystyczna: być może w ten sposób „mści się" 
z kolei owa ludzkość, pod maską współczucia, na swo
ich dręczycielach. Ale choć dramaty Durrenmatta 
można przełożyć w streszczeniu na melodramaty, Jego 
postaci opłakiwać się nie dają. 

W kulturze popularnej miejsce osobne i uprzywile
jowane zajmuje kryminał. W twórczości Durrenmatta 
także. („.) Przez ofiarę, mordercę, detektywa każdy 
może zastępczo I niemal rytualnie uczestniczyć w po
gwałceniu I przywróceniu prawa. Kryminał zaspokaja 
umysł, zmysły i głód moralny. 

Durrenmatt pisuje kryminały programowo. Kry
minał jest mu materiałem do transformacji I do ne
gacji schematu, ale metafizyczności I moralistyki 
gatunku się nie wyrzeka. („.) 

W kryminale detektyw idzie od trupa do mordercy. 
Durrenmatt idzie od mordercy do trupa. Mordercą, 
jeżeli nie rzeczywistym, to potencjalnym, jest każdy 
albo prawie każdy. 

Jeżeli jednak mordercą jest - albo może być -
każdy, nie wynika z tego, że wino Jest powszechna 
I niczyja, I że winne jest coś pozo- i nadludzkiego: 
ustrój, ekonomio, Ideologia, natura ludzko czy Imma
nentnie tkwiące w niej zło. Jeżeli w życiu każdego, kto 
dostatecznie daleko w to życie zawędrował, można 



:z.nalefć winę to nie nikt, iecz każdy jest za to odpo
wiedzialny. Każdy za swoją winę i jeszcze dodatkowo 
za ten stan rzeczy. („.) 

Durrenmatt nie solidaryzuje się z nikim. Nie feruje 
wyroków, nie broni, nie namawia. Prowadzi śledztwo. 
Wykrywa, jak detektyw, winę. By nie odpuścić jej na 
zakończenie. 

Wina Jest bowiem zawsze wyborem pomiędzy możli
wościami, choć może być wyborem nieświadomym. 

Dlatego literatura musi ją wyśledzić i wskazać. 

Sprawiedliwość nie działa w sposób me
chaniczny, nie Jest bezwolnym automatem. 
Przeciwnie, tworzy się za każdym razem od 
nowa, wynika zawsze z konkretnej sytuacji, 
przemija wraz z konkretną sprawą I nie da 
się kopiować. Sprawiedliwość Jest wartością 
związaną z człowiekiem, jest przez człowieka 
stworzona I przez człowieka stosowana. 

„ Wizyta starszej pani" jest historią 
rozgrywającą się w małym miasteczku, 
gdzie§ w §rodkowej Europie. Autor tej 
historii bynajmniej nie odgradza się od 
postaci w niej występujących I wcale 
nie jest pewien, czy postąpiłby inaczej 
nl.t one. 

F. DUrrenmatt 

W programie wykorzystano 

fragmenty następujqcych artykułów : 

1. Friedrich Diirrenmatt. Posłowie do „Wizyty starszej pani" 
druk (w:) Dialog 1957/9 

2. Friedrich Diirrenmatt, Z rozmowy w „Dialogu". druk (w:) 
Dialog 1963/4 

3. Elibieta Nowakowska. Diirrenmatt 
maturgli. druk (w:) Dialog 1971/1 

teoretyk własnej dra-

4. Marta Piwińska. Gdyby był bardziej Dlirrenmattem. druk (w:) 
Dialog 1973/S 



• W REPERTUARZE• 

TEATR POLSKI 

Juliusz Kaden-Bandrowski „GENERAŁ BARCZ" 
adoptacja I reżyseria Roman Kordziński 
scenografio Józef Napiórkowski 
muzyko Tadeusz Woinlak 

Aleksander Fredro „ZEMST A" 
reżyserio I choreografio Leszek Czarnota 
scenografio Ryszard Strzembała 
opracowanie muzyczne Grzegorz Kardaś 

SCENA KAMERALNA 

--

Tadeusz Konwicki „KRONIKA WYPADKÓW MIŁOSNYCH" 
re:l:yserio Grzegorz Mrówczyński 
adoptacja Mieczysław Orski 
scenografio Władysław Wigura 

Gabriela Zapolska „KOBIETA BEZ SKAZY " 
opracowanie tekstu i re:l:yserla Henryk Tadeusz Czarnecki 
scenografia Elibleta Iwona Dletrych 
opracowanie muzyczne Grzegorz Kardaś 

•W PRZYGOTOWANIU• 

SCENA KAMERALNA 

Jan Bratkowski „DROGA PRZEZ MROK" 
re:l:yserlo Piotr Piaskowski 
scenografia Zofia Maciejewska 

SCENA STUDYJNA 

Pierre Marivaux „PRÓBA" I „AKTORzy NAIWNEJ WIARY" 
przekład I re:l:yserlo Stanisław Hebanowskl 

PRAPRIMllRA POLSKA 

DZIAŁ 

TECHNICZNY: 
KIEROWNIK TECHNICZNY 
PIOTR RZEPECKI 

BRYGADIER SCENY 
STANISŁAW SZWARC 

KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 
MODESTA WRÓBLEWSKA 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 
WŁADYSŁAW KLIMASZEWSKI 

MALARSKIEJ 
MACIEJ GNATOWSKI 

STOLARSKIEJ 
ANTONI TROJANOWSKI 

FRYZJERSKIEJ 
HALINA MUSIAll 

GŁÓWNY ELEKTRYK 
ALOJZY SWIERKOWSKI 

AKUSTYK 
ZDZISŁAW SENTKOWSKI 

REKWIZYTOR 
FELIKS HEINRICH 

SZEWC 
FERDYNAND ROGUSZKA 
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