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FRIEDRICH DORRENMATT 

JAN PIESZCZACBOWICZ 

MEDEA Z GLILLEN · 

Niektórzy krytycy są przekonani, że Friedrich Durrenmatt 
jest najwybitniejszym dramaturgiem drugiej polowy XX wie
ku i nawet jeśli uznamy tę opinię za nieco przesadzoną, wiel
ka kariera syna pastora z kantonu Bern musi budzić podziw. 
Jego właściwy debiut (po nieudanej sztuce „Jest napisane"). 
tragiczna komedia w trzech aktach pt. „Wizyta starszej pani", 
zbiegł się przypadkowo z polskim październikiem 1956 r. Pra
premiera odbyła się w Zurychu właśnie w tym roku, a już 
w rok później „Dialog" przyniósł przekład dramatu pióra 
M. Ranickiego i A. Wirtha, który wzbudził ogromne zaintereso
wanie. Polska prapremiera „Wizyty ... " w Łodzi w 1958 r. 
otwarła triumfalny pochód dramatów szwajcarskiego pisarza na 
scenach naszego kraju. Dziś jest w Polsce lekturą szl·olną, 
mamy bowiem do czynienia z klasykiem współczesnej drama
turgii. 

Próbowano go naśladować, wielu dramaturgów pociągał styl, 
w którym tragiczne miesza się z komicznym, groteska z tonem 
serio, echa dramatu antycznego przełamują się z farsą czy bur
leską, makabra sąsiaduje z sentymentem. Porównywano Dilr
renmatta z Arystofanesem, Kafką czy Brechtem, ale on sam 
przekornie wskazywał {także w „Wizycie ... ") na pokrewieństwo 
z dziewiętnastowiecznym austriackim autorem popularnych 
wodewilów Johannem Nestroyem. I nic dziwnego, skoro 
w pracy „Problemy teatru" wywodził, że w dzisiejszym świecie 
klasyczna tragedia jest niemożliwa. Odbiorca może ją strawić 
w połączeniu z komedią, zaś główną bronią staje się demaska
torski śmiech satyry, gdyż tyranów naszej planety nie wzru
szają dzieła naszych pisarzy, ziewają słuchając lamentów, pie
.śni heroiczne uwa:Zają za głupie bajki, zasypiają przy u.tworach 
religijnych, obawiają się zaś tylko jednego: szyderstwa. 

W „Adnotacji" do tekstu swojej sztuki autor powiada: Klara 
Zachanassian nie personifikuje ani sprawiedliwości, ani planu 
Marshalla, ani tym bardziej Apokalipsy, niech będzie wylącz
nie tym, czym jest: najbogatszą kobietą świata, która dzięki 
swemu majątkowi może działać jak bohaterka greckiej trage
dii, powiedzmy jak Medea - bezwzględnie i okrutnie. Starsza. 
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zdziwaczała pani nie stąpa na koturnach, z:a to została obda
rzona osobliwym i przewrotnym rodzajem humoru, zwykle 
zwanym czarny. Nauczyciel z Gilllen porównuje ją z po
rzuconą przez Jazona Medeą, która z zemsty zamordowała dzie
ci, dodając że wyglądała jak Parka, grecka bogini przeznac=e
nia. Antyczne paralele okazują się jednak dwuznaczne, tragizm 
ukazuje banalną, przyziemną podszewkę. 

IGasyczna tragedia opierała się na konflikcie wybitnej jed
nostki z losem czy l'ogam1, a stawką był interes społeczny, bieg 
historii, kanony moralne itp. Konflikt ów oznaczał niemożność 
wyboru między równowartościowymi racjami. zaś postać tra
giczna, pad. jąca ofiarą układu sprzeczności, miała wzbudzać: 
litość i trwogt;, pos.viadczając zarazem istnienie luerarchii war
tości, gló' 'nie etycznych. 

W pIZ) padku lila, 1-tór go ciało jego była koch· nka wywie
zie na Capri, by je pochow ć w prctcnsjou 1nym mauzoleum, 
rzecz m sir; odmi nnic . .cfalominstecz ·owy sklepi!·arz, posta<'.: 
żałośnie nijaka, jest ofiarą i winowajcą, jak w prawdziwej tra
gedii, ale dopiero na s:rnt k planowanego zamachu na jego 
życie zyskuje nieco wi kszy wymiar , gdyz nacierające na nie
go siły uos:lbiają . ogrom zdeprawowanego świata, w l·tórym 
najwyższą wartością są pieniądz i konsumpcja. Mały człowie
czek urasta niespodziewanie do rangi symbolu, choć nie stajL· 
się p ·zez to osobowością na miarę wielkiej tragedii, st.araiac 
się wszakże sprostać narzuconej mu roli ofiary na ołtarzu Do
brobytu. Potwierdza immanentne okrucieństwo świata, ale tak
że sugeruje pewne szanse zachowania godności w sytuacji osta
tecznej. Dopiero widmo śmierci odkrywa wyraziste, godne 
prawdziwego tragizmu karty jego życia. 

Ill uczestnkzy w dramacie wywodzącym się z tradycJi an
tycznej, przykrojonej do miar masowego społeczeństwa, owego 
se niomego tłumu, jak go nazwał socjolog. Przypomnijmy 
„Antygonę'' Sofoklesa. gdzie szalejący z wściekłości Kreon 
w taki sposób odrzuca myśl o interwencji bogóv.·: 

Jest najstraszliwszą dla Ludzi potęgq 
pieniądz, on państwo burzyć się sili, 
wszelką uczciwość i honor rozprzęga, 
on prawe dusze popycha do zbrodni... 

To również linia, wiodąca np. od „Elektry" Sofoklesa, ze 
wspaniałym dialogiem tyt.ulowej bohaterki i Orestesa o konie
czności dokonania zemsty, czy od „Medei" Eurypidesa, tragedii 
miłości przerodzonej w nienawiść. Ale owi starożytni bohatero-

wie ulegli gwałtownym pasjom, rzucali wyzwanie ładowi świa
ta, lub bronili go w imię wyższych wartości. Klasa Zachanas
::;ian, współczesna Medea z Giillen, niszczy Illa w aurze ruty
ny, z.nudzenia, pospolitości a nawet banalności. Otoczona grote
skowym. „dworem", zmienia mężów jak r kawiczki i wysłu
chuje sentymentalnych kancon w wykonaniu swojego „gory
la" - wykupionego z więzienia przestępcy. Nawet wieńce, ja
kimi każe codziennie okrywać trumnę, przeznaczoną dla eks
-kochanka, współtworzą scenerię kiczu. Wszystko odbywa się 
na sposób małomiasteczkowy, pod znakiem geszefciarskiej trans
akcji, Jnającej zapewnić mieszkańcom przyszłość bez troski. 
W mieście humanistycznych tradycji trwa pokątny targ o życie 
starego zaszczutego człowieka, czemu próbuje się nadać sankcję 
postępu, sprawiedliwości a nawet wolności. 

- Dam wam miliard i chcę sobie za to kupić sprawiedli
wość - powiada Klara, która mogłaby uchodzić za ubiegło
wieczną femme fatale czy antyczną Kloto, gdyby nie brutalny 
komentarz, jakim opatruje swe poczynania: Swiat zrobił ze 
mnie dziwkę, teraz ja zrobię z niego burdel. Tu nie ma miej
sca na starożytne (llhi inne) cnóty, zaś przeznaczen~e pojawia 
su; w we>rs]i dobrze znanej literaturze XX wieku. Pobrzmiewa 
filozońa bohaterów Kafki, miażdżonych przez anonimowe siły 
w atmosferze absurdu. Pani Zrchanassian zamienia orzy porno- . 
cy swoich miliardów rodzinne miasteczko w totalny labirynt 
bezprawia z którego wyjścia nie widzi ani bohater, ani jego 
mordercy. Oprawcy i ofiara są na siebie skazani w zamkniętej 
klatce ślepej konieczności, którą uosabia stara i żałosna, a za
razeni groźna Medea. 

Siłą dramaturgii Diirrenmatta jest umiejętność połączenia 
pełnej drapieżności realistycznej obserwacji z metaforyzacją. 
W komentarzu autorskim do sztuki czytamy: 

„Wizyta starszej pani" jest historią rozgrywającą się gdzieś 
w Eiiropie środkowej, w jakimś małym mieście, a spisał ją 
ktoś, kto bynajmniej nie dystansuje się od ukazanych w niej 
ludzi i wcale nie czuje się taki pewny, czy postąpilby inaczej. 
(.„) Przedstawiam ludzi, a nie marionetki, akcję, a nie alegorię, 
tu„•or-ę odrębny świat, a nie system moralny, jak mi to nie
kiedy przypisują„. 

Nic jest to zatem moralitet. lecz krucha budowla na rumach 
moralistyczn1.:go widzenia świata, zas autor rue występuje jako 
sędzia, lecz uczestnik i świadek rzeczywistości, nad którą nie 
usiłuje się wznosić. Zaleca, by jego okrutną sztukę grać ze 
smutkiem i humorem, a nie z gniewem, m. in. dlatego, że 

5 



ś~erć .Illa jest sensowna i bezsensowna za'l'azem, a rruary czło
w1ec.zenstwa spoczywają w Giillen na szalach sklepikarskiej 
wagi. 

Miliarderk.a . nie musi cz~ić , zbyt wielkich wysiłków, aby 
zdeprawowac Jego obywateli, ktorzy skłonni są przypisać swo
Je kłopoty ~ .ja~ w s~enic z Se~we~tratorem - masonom, ży
dom, .w1elkie3 fmansJerze bądż rruędzynarodowemu komuni
~mowi. Moce tego świata są po jej stronie. Toby i Raby noszą 
Ją , w lektyce otrzymanej w prezencie od prezydenta Francji, 
zas grat~lacje z okazji kolejnego zamążpójścia przesyłają jeJ 
Ik~ (czyli prezydent Eisenhower) i premier Nehtu ... Trudno 
zruste o większą zjadliwość. 
. Współczesna ~1.edea powiada: .11 ja sama stalam się piekłem, 

_Jakby trawestuJąc maksymę Sartre'a Piekło to inni. Jest ono 
w dzisiejszym świecie obecne wszędzie, zdaje się mówić Dilr
renm!'1tt, gdyż p~er:v~astki zła tkwią w ludzkich duszach i spo
łcczenstwach, dzieli Je od dobra bardzo cienka ścianka. Prezen
~o~an~ przez ~isarza humor skierowany przeciwko sprzcczno
s~10m 1 a:iomaliom życia, ukazuje względność wartosci, lecz ich 
me negu3e. Jest ostry, ale umie wybaczać ludzkim słabościom 
co nie znaczy, ż~ je u~prawie.dliwia bez reszty. Gi.illeńczycy są 
w ~ewnym sensie trag1cznyrm błaznami, błaznem jest także Ili, 
zanim los wykrzesze z niego oznaki godności człowieczeJ. 

Heinrich Heine. pisał w „?brazkach z podróży": Najokropniej
sze obrazy, lu_dzkiego s~alenstwa ukazuje nam Arystofanes tyl
ko w._rozesmianym zwierciadle dowcipu. Podobnie jest w sztu
ce D~rr~nmatta. Jego groteskowa tragikomedia zdradza także 
P??o.b1enstw? do dzieł Becketta czy Ionesco, mimo wszystkie 
rozru~e. Snue~h do_bywa się. tu ze śc~~niętego trwogą gardła 
~zł?w1eka, ktory me chce się pogodz1c z katastrofa swojego 
sw1ata. · 

NATALIA PONOMARIENKO 

O TWÓRCACH SPEKTAKLU 

SIERGmJ DANCZENKO, urodzony we Lwowie, reżyser 
„Wizyty starszej pani", wyróżniony jest wieloma wysokimi na
grodami swego kraju. Jest narodowym artystą ZSRR, laurea
tem Nagrody Państwowe] ZSRR i Państwcwej Nagrody USRR 
im. T. G. Szewczenki; od ćwierci wieku jego premiery nie po
zostawiają obojętnych ani krytyków, ani widzów. 

Jego teatralne realizacje wyróżniają się atmosferą szczegól
nego uduchowienia. Duchowe życie człowieka, szczególnie jege 
stany i nastroje, zdominowały wyraźnie pracę reżysera. Przed 
bohaterami Czechowa, Szekspira, Łesi Ukrainki, Iwana Franki 
w realizacjach Siergieja Danczenki pojawiają się zawsze pyta
nia: dlaczego istńieje świat i człowiek? W czym tkwi sens ludz
kiego istnienia? 
Jednakże, przy całej wnikliwości l uwadze poświęconej oso

bowości swoich bohaterów w różnych sytuacjach, spektakle 
Danczenki są powszechnie rozumiane: każdy może odnaleźć 
w nich to, co go naprawdę interesuje. Twórca jest przeciwni
kiem reżyserii konceptualnej. Jego spektakle wyróżniają się 
polifonicznością, bogatym wewnętrznym życiem, które intrygu
je i zmusza do powrotów, za każdym razem pozwalając odkryć 
w mch coś nowego. Dzięki tej wielopłaszczyznowości spektakle 
te cieszą się zazwyczaj długim życi'em - nie podlegają mo
dzie, jej słabościom i zmianom. 

Od samego początku towarzyszyło mu powodzenie. Urodzony 
w rodzinie aktorskiej - ojciec Włodzimierz Danczenko i ma
tka Wiera Polinska są znanymi aktorami, przynależnymi już 
do historii ukraińskiego teatru - ukończył naprzód wydział 
geologiczny Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, by wkrót
ce potem przejść do teatru i oddać się bez reszty reżyserii i two
rzeniu sceny. Miał zaledwie 33 lata, gdy stanął na czele jednej 
z pierwszych scen Ukrainy - lwowskiego Akademickiego Tea
tru un. M. Zankowieckiej. 

W ciągu ośmiu lat udało się Danczence stworzyc zespół ar
tystyczny o tych samych poglądach i wprowadzić do teatru am
bitne zadania. W tym czasie uformował się i okrzepł program 
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SIERGIEJ DANCZENKO 

twórczy reżysera. Poprzez wysoką dramaturgię umacniało si~ 
nowe myślenie sceniczne ukraińskiego teatru. Wśród prac z tych 
lat znajdują się: Kamienny władca Łesi Ukrainki Ryszard III 
Szekspira, Zaorany ugór Szołochowa, Człowiek znikąd Dworiec
kiego, Skradzione szczęście Franki. W każdym z tych przed
stawie11 reżyser starał się dojść do istoty rzeczy, zdjąć ze zna
nych utworów przyległe do nich schematy i uproszczenia, wró
cić do źródeł i podstawowych znaczeń. 
Mówiąc o narodzinach nowej estetyki na przykładach kolej

nych realizacji Danczenki, nie sposób nie wspomnieć o tym, że 
razem z nim i pod jego wpływem wychowywało się i okrzepło 
nowe pokolenie aktorów, które stało się z czasem dumą ukra
ińskiej sceny: Larisa Kadyrowa, Bogdan Stupka, Bogdan Ko
zak, Fiedor Strigun, Witalij Rasstalny i wielu innych, których 
droga artystyczna nierozdzielnie wiąże się z nazwiskiem Dan-
czenki. · 

Stopniowo Lwów lat siedemdziesiątych przeksztakał się 
w ukraińską mekkę teatralną, dokąd udawano się po nowe idee. 
Tam też koncentrowało się życie intelektualne i duchowe ukra
ińskiej inteligencji - w wyraźnym związku z działalnością te
atru i przy współudziale jego kierownika. 
Według wszelkiego prawdopodobieństwa to właśnie spowo

dowało zaproszenie Danczenki do Ukraińskiego Teatru im. 
I. Franki w Kijowie - i oto już od ponad 10 lat Siergiej Dan
czenko prowadzi pierwszy teatr Ukrainy. Różnie się ukłac\ało 
przez tych dziesięc sezonów: sukcesu nie można zaprogramo
wać. Gdy jednak w 1980 roku spektakl Wujaszka Wani został 
wyróżniony nagrodą państwową, stało się jasne, że obok Dap
czenki jako reżysera również cały zespól teatru dał się porwać 
nowym ambicjom i wyprowadzić na mny, wyższy etap poszu
kiwań. Nie spiesząc się, długo i dokładnie rozmyślając, Dan
czenko tworzy w Kijowie swój nowy teatr. 

Teatr Siergieja Danczenki - od pierwszych realizacji do 
ostatnich spektakli - przedstawia sobq kształtny, harmonijny 
budynek: jego „architektura" oznaczona jest inteLektu.alną lo
giką, jego proporcje są k!asyczne w swe) czystości, powietrze 
rej „arcQ.i.tektury" - to współczesna i aktywna poetycka obra
.:owo.~ć - pisał G. Kowalenko. 

Przy wyrażnym dążeniu do poetyckiego teatru intelektualne
go Danczence nieobce jest poczucie humoru. Wśród jego reali
zacji niemało jest żywiołowych, długo żyjących komedii -
z pokazaną również w Krakowie Eneidą J. Kotlarewskiego na 
czele. W czasie tej wizyty (we wrześniu ubieglego roku) pol~cy 
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widzowie mogli zapozna<: się równiez ze spcklaklem Wujas::ka 
Wani. Samo zestawieni tych przedstawień świadczyło o bo
gactwie wyobraźni: burleskowa opera i dramat psychologicz
ny. Dwa odmienne gatunki. Dwa różne światy wyobraźni i fak
tury scenicznej . Co mają wspólnego? A to, że każdy z tych 
spektakli - wyróżniając się swoją logiką i wyrazistością for
my - wyróżniał się również zaufaniem do aktora. Danczenko 
mawia, że wyższa szkoła reżyserii polega na tym, by aktor my
ślał, iż do wszystkiego sam doszedł. I aktorzy lubią z nim pra
cować. Lubią go słuchać, a on - przysłuchuje się im i odnaJ
duje w nich najdelikatniejsze impulsy i mozl1wości. z których 
w następstwie rodzi się rola. 

W końcu ubiegłego roku wystawiono na scenie MCHAT-u 
Wiśniowy sad Czechowa, spektakl o szczególnym, nostalgicz
nym nastroju. Nie troszcząc się o efekty zewnętrzne, Danczen
ko z właściwym mu zrozumieniem ludzkiej psychologii zawie
rzył aktorom i stworzył nieprosty, zmienny '·wint bohaterów 
Czechowa. 

Siergiej Dan<:7.enko nir ngra111cza się nigdy do własnego ja, 
nif' narzuca innym swoich poglądów - gotowy prz sine na rlo
volny. ni<' zawsze nawet udany eksperyment. Dzit:ki l j wł<J
sc1wości Mala Scena kijow::;kiego Teatru imienia Iwana Franki 
przekształciła Się w prawdziwe laboratorium nowych środków 
wyrazu. gdzie próbują sił młodzi. I chociaż estetyka ich spek
takli nie zawsze zgadza się z poglądami i rozumieniem sztuki 
głównego reżysera, wszyscy razem kontynuują wspólne dzieło. 
któremu na imi~ teatr. 

Od kilku dziesięcioleci nazwisko DANILA LIEDERA 3est 
rzeczownikiem pospolitym w świecie radzieckiego teatru. Nie 
tylko z racji gry słów. gdzie „lider" może oznaczać leadera 
współczesnej scenografii. Za ) m nazwiskiem, które stało się 
poJęciem, stoi cały kierunek, cała szkoła uczniów narodowego 
-artysty Ukrainy, laureata Nagrody Państwowej ZSRR, Daniła 
Li ·dera. 

Wychowanek leningradzki •j Akademii Sztuk Pięknych 
\\chlonąl wytworność klasycznej architektury a od najwic:k
. zych jej mistrzów przejął rozumi nie i sposoby organi;'.ow:mlu 
Jirzestrzcni, co znalazło swój V.)'raz w kolejnych pracach sceni
cznych artysty. Najpierw w czelabiriskim T atrze im. Cwilli11-
~a - potem w Leningradzie i Kijowie. W Czelabińsku Liedcr 
stworzył oprawę sceniczną ponad czterdziestu spektakli. Do le
pszych z nich należą: Maskarada Lermontowa. Czajka A. Cze-
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chowa, Ann.a Karenina L. Tołstoja. To w tym teatrze zdobył 
pierwsze swo1e oficjalne wyróżmeme: nagrodę państwową. 
Odtąd Lieder na dłuższy czas związał się z Leningradem. 

Z dobrymi wynikami pracował w kilku leningradzkich teatrach 
i w miejscowej telewizji, gdzie udoskonalił się jego artyzm 
i gdzie powstawała nowa struktura plastyczna. 

.Jednak prawdziwy rozkwit i największe sukcesy artysty 
związane są z Ukrainą. A dokładniej z tym, co powstało na 
scenie kijowskiego Teatru im. Iwana Franki, gdzie Danil Lie
der pracuje prawie ćwierć wieku. W ciągu tych lat poznając 
i śledząc system znaków plastycznych właściwych tradycjom 
ukraińskiego teatru, stworzył nową estetykę teatralną: jego de
koracje stały się wyrazistymi a czasem wręcz nadrzędnymi wy
razicielami idei i estetyki spektaklu. Jeden z pierwszych wy
zyskał bez obciążeń całą otwartą przestrzeń sceny, zmusił ją 
do oddychania i mówienia. Dla obecnego pokolenia teatroma
nów i ludzi teatru dobrze znane stały się czarne gabinety pro
jektowane przez Liedera i precyzyjnie dobrany świat rzeczy . 
Wytworność i czystość lmii tych scenicznych wizji. Malo kto 
zastanawia się dziś, co się za tym kryje - a kryją się lata po
szukiwań, niezrozumienie, czasami porażki. 

Wiele spektakli przeszło do historii sztuki scenicznej dzięki 
wyprzedzającej czas scenografii Liedera: Jarosław Mądry Ko
czergi, Zaćmienie księżyca Karima, Człowiek z Lamanczy Was
sermanna, Kariera Arturo Ui Brechta, Makbet Szekspira. Jed
nak brak równie twórczego i obdarzonego podobną wyobraźnią 
reżysera jako partnera poszukiwań przyspieszył przejście ar
tysty do pracy pedagogicznej, której poświęcił kilka lat - póki 
los nie związał go z przybyłym ze Lwowa Siergiejem Danczen
ką. Już pierwszy wspólny spektakl: Wujaszek Wania Czechowa 
pozwolił na pełne porozumienie się ludzi wyznających· te same 
poglądy i jednakowo pojmujących cele teatru. 

Potem była Wizyta starszej pani Diirrenmatta i Wybór Bon
dariewa, oraz - jako ostatnia premiera - Kamienny władca 
Łesi Ukrainki - wyróżniające siq ascetycznymi środkami 
obrazowania i precyzją wniknięcia w rodzajowo-konfliktową 
istotę dramaturgii. 

Scenografia Liedera to oddzielne, o wysokim artyzmie, dzie
ło - a równocześnie wyraziście organizowana przestrzeń dla 
postaci. Może być ona przestrzenią konfliktową ze względu na 
stosunek do działającego w niej człowieka, ale może być rów
nież przedłużeniem jego istoty. Częścią jego wewnętrznego 
świata - w zależności od proponowanego materiału i zamie-
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rzonej interpretacji. Zawsze jednak jest to przestrzeń konkret
na i polifoniczna, jak konkretne i polifoniczne jest samo życie. 

Bez odwoływania się do twórczych poszukiwań Daniła Lie
dera nie może obejść się dzis żadna rozmowa o drogach roz
woju współczesnej radzieckiej scenografii. Jego prace scenogra
ficzne wystawiano licznie w kraju i za granicą. W 1977 roku 
na Wszechzwiązkowej 1Wystaw1e Scenografii w Wilnie Lieder 
został nagrodzony złotym medalem za dekoracje do spektakli 
Makbet i Kariera Arturo Ui. W 1978 roku w Pradze jego szki
ce do dziel A. Czechowa zyskały również wysoką nagrodę. 
Każda nowa praca arlysty to synteza twórczych poszuki

wan. Suma teatru i aktywnej wyobraźni. 

TLUM. URSZULA DĘBEK 
FOT IGOR STANISLAWSKI 

~--·· 
„ 

Friedrich Dii:rrenmatt urodzi! się w 1921 r. w Kunolfł.n
gen (kanton Bern). Jego ojciec byl protestanckim pasturem. 
Studiowal w Bernie i Zurychu filozofię, teologię i historię 
sztuki.. Zajmował się też krytyką teatralną. Do najbardziej 
znanych dramatów Dii.TTenmatta należą: „Wizyta starszej 
pani", „Fizycy", „Romulus Wielki.", „Frank V". Za swoją 
twórczość otrzymał wiele znaczących nagród, m. in. Schiller
-Preis miasta Mannheim, Wielką Nagrodę kantonu Bern, 
wloską 11.11grodę Premio LetteTario Interna.zionale Mondello. 

W Polsce po październikowym przełomie Di.Lrrenmatt 
stal się jednym z najbardziej gł.ośnych dramaturgów. Wy
stawiały go wszystkie znaczące sceny naszego kraju. Polska 
prapremiera „Wizyty starszej pani" odbyl.a się w Teatrze 
Nowym w Lodzi w reżyseri.t Kazimierza Dejmka 26 stycz
nia 1958 r. W miesiąc później (2 marca) wystawił tę sztukę 
Teatr im. J. Sł.owackiego w Krakowie w Teżyserii Lidii 
Zamkow, która wystąpi.la. również' w roli Klary Zachanas
sian. Ten spektakl i wielka kreacja akturska Zamkow prze
szły d-0 legendy polskiego teatru. 

W paźd.zie?"miku 1963 r . Friedrich Diirrenmatt odwied~t 
Pol:;kę, SPotykając się ze środowiskiem akturskim i publi
cznością Warszawy i Krakowa. Spotkani.om tym towarzt1-
szyt ogromny entuzjazm. 

n 
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