
•• 

FRIEDRICH DURRENMATT 

FIZY 
(Die Physiker) 

komedia w dwóch aktach 



Friedrich Diirrenmatt 
21 punktów w związku z FIZYKAMI 

1. Punktem wyjścia dla mnie nie jest jakaś teza, tylko pewna historia. 
2. J eś li punktem wyjścia jest jak aś historia , należy ją przemyśleć do końca. 
3. HistoTia jest przemyślana do końca, gdy przybiera możliwie najgorszy obrót. 
4 . Najgorsze z możliwych zakończeń nie jes t do przewidzenia. Jest wynikiem przypadku. 
5. Kunszt dramaturga polega na tym, żeby przypadek odegrał w akcji możliwie najwic;kszą rolę . 
6. Nosicie lami dramatyczn ej akcji są ludzie . 
7. Przypade k w akcji dramatycznej polega na tym , kiedy i gdzie , kto i kogo spotka przypadkiem . 
8. Im bardziej planowo ludzie działają. tym skuteczniej uderza w nich przypadek. 
9. Ludzie działający planowo chcą osiągnąć jakiś określony cel. Przypadek uderza w nich najmocniej, 

gdy osi<Jgają przeciwieństwo swojego celu i to. czego się obawiali, czego usiłowali uniknąć (np. Edyp). 
10. T ego rodzaju historia jest groteskowa, ale nie absurdalna (bezsensowna). 
11. J e~t paradokse m. 
12 . Dramaturdzy podobnie jak logicy , nic mogą unikn<JĆ paradoksów. 
13. Fizycy. podobnie jak logicy. nie mogą uniknąć paradoksów. 
14. Dramat na temat fizyków musi być paradoksalny. 
15. Nic może on mieć na celu fizyki , tylko jej skutki. 
16. Treść fi zyki dotyczy fizyków , jej skutki dotyczą całej ludzkości. 
17. To , co dotyczy wszystkich ludzi, może być rozwiązane tylko przez wszystkich ludzi. 
18. Każda próba jednostki , aby rozwiązać na swój sposób to , co dotyczy wszystkich łudzi, musi być skazana 

na niepowodzenie . 
19. W paradoksie ujawnia si({ rzeczywistość. 
20. Kto się przeciwstawia paradoksom, ten przeciwstawia się rzeczywistosc1. 
21. Dramaturgia może chytrze zmusić widza. aby stan<!ł w obliczu rzeczywistości , ale nie może go zmusić , 

by stawił jej czoła lub zgoła narzucił jej swą wolę . 

,.FIZYCY to nie tyle sztuka o bombie 
wodorowej , ile o samej nauce i niemożli
wości uci eczki od ko nsekwencji własnego 
myśle nia . Skoro naukowiec raz obrał jaki ś 
kie runek myślenia, nie może on już wywi
nąć się od jego konsekwencji , od rezulta
tów praktycznych. B yłoby to aktem tchó
rzostwa.. . Bodźcem do napisania FIZY
KÓW nie była wcale pol ityka . Intereso
wała mnie syt uacja , któ ra przybie ra możli
wie najgorszy obró t; fascynuje mnie też 
zawsze działanie przypadku... w gruncie 
rzeczy chciałem w FIZYKACH ująć nowo
czesną wersję mitu Edypa - łańcuch wyda
rzeń, w których bohater zadaje sobie wicie 
trudu , by uniknąć katastrofy , jakiej się 
obawia. a tymczasem wszystko, co robi, by 
uniknąć tc..:j katastrofy , czyni ją nieodwraca-
111<1 . .. ·• 

Friedrich Durrenmatt 

„Tragedia wymaga winy , umiaru , stanowi1ska, odpowie
dzialnośc i . W farsie naszego stulecia , w obł<;dnym tańcu 
białej rasy, nie ma już winnych , nie ma odpowiedzialnych. 
Nikt nie jes t niczemu winien i nikt niczego nie chciał. 
Wszystko odbywa się bez niczyjego udziału. Wszystko 
wprawione jest w ruch i wszystko nagłe się zatrzymuje. 
Wina nasza jesz zbyt kolektywna zbyt kolektywnie związano 
nas z grzechami naszych ojców i praojców. Jesteśmy już 
tylko dziećmi dzieci. To jes t nasz pech, nie nasza wina: 
wina i s tnieć może już tylko jako czyjś osobisty czyn o 
charakterze religijnym . Pozostała nam tylko kom edia. Nasz 
świat doszed ł w równym stopniu do groteski jak i do 
bomby atomowe(. 

Friedrich Durrenmatt 

FRIEDRICH DURRENMATT 

FIZYCY 
Przekład - Irena Krzywicka i Jan Garewicz 

Reżyseria i opracowanie muzyczne - Ryszard Krzyszycha 

Scenografia - Marek Tomasik 

Konsultant muzyczny - Wiesława Walaszczyk 

Asystent reżysera - Zbigniew Bebak 

Osoby: 

Doktor Matylda von Zahnd, psychiatra - Czesława Monczka 

Marta Boli, przełożona pielęgniarek - Małgorzata Chojnacka 

Monika Stettler, pielęgniarka - Agata Ochota-Hutyra, Beata Przewłocka 

Uwe Sievers, starszy pielęgniarz - Janusz Skoneczny 

McArthur, pielęgniarz - Marian Florek 

Murillo, pielęgniarz - Bonifacy Dymarczyk 

Herbert Georg Beutler, zwany Newtonem, pacjent - Marek Ślosarski 

Ernest Henryk Ernesti , zwany Einsteinem, pacjent - Jerzy Przewłocki 

Jan Wilhelm Mobius, pacjent - Tadeusz Morawski 

Misjonarz Oskar Rose - Andrzej Iwiński 

Lina Rose, jego żona - Cecylia Putro 

Adolf Fryderyk } - Adam Hutyra 

Wilfryd Gaspar ich synowie - Robert Rutkowski 

Jorg Lukas - x x x 

Ryszard Voss, inspektor policji - Zbigniew Bebak 

Lekarz sądowy - Tadeusz Krasnodębski 

Guhl, policjant - Andrzej Redosz 

Blocher, policjant - Witold Burakowski 

In spicjent - Bonifacv D ymarczyk 

Sufler - Anita Szamocka 

Premiera - Czerwiec 1992 r. 
Siódma premiera sezonu 1991/92 



Friedrich Di.irrenmatt (1921-1990) 
wybitny szwajcarski dramaturg prozaik i eseista tworzący w języku 
niemieckim. 
Syn pastora protestanckiego, studiował w Bernie i w Zurychu 
teologię, filozofię i językoznawstwo. Laureat wielu międzynarodo
wych nagród literackich. Największą stawę przyniosły mu dramaty 
m.in. „Romulus Wielki", „Małżeństwo pana Mississippi'', „Anioł 
zstąpił do Babilonu'', „Wizyta starszej pani'', „Frank V", „Fizy-
cy", „Anabaptyści". Di.irrenmatt jest również twórcą słuchowisk 
radiowych m.in. „Nocna rozmowa z człowiekiem, którym się 
gardzi", „Akcja Wega", „Herkules i stajnia Augiasza", ,,Jesienny 
wieczór". Wydał także szereg powieści i opowiadań kryminalnych 
m.in. „Kraksa'', „Obietnica", „Sędzia i jego kat". „Grek szuka 
Greczynki". Di.irrenmatt jest pisarzem moralistą podejmującym 
ważne problemy świata współczesnego. W myśl jego koncepcji 
(wyrażonej najpełniej w odczycie „Problemy teatru" - 1955 r.) 
jedynie komedia, groteska i ironia dają możliwość wyrażenia sy
tuacji człowieka we współczesnej dobie. Jednostka w walce ze 
zbiorowością społeczną, z amoralnymi mechanizmami społecznymi 
stoi na straconej pozycji. Obrona wartości humanistycznych wobec 
świata niepoprawnych iluzji, niebezpiecznych fetyszów i absurda-
lności praw moralnych jest daremna. z góry skazana na niepowo
dzenie. Nie sposób zachować twarz w konflikcie z bezwzględną 
machiną bez twarzy. Wymowa utworów Di.irrenmatta jest więc 
tragiczna i gorzka. Jedyną szanse; zachowania człowieczerlstwa 
widzi pisarz w nieustannej manifestacji prawdy odwołującej się 
do sumienia ludzkiego i do czujności w świecie coraz głębiej 
zrujnowanych wartości. 

„FIZYCY to moralitet bez morału, komedia na 
temat moralnych rozwiązań i niemożliwości pod
jęcia w zwi<!zku z nimi moralnych decyzji. Funk
cją tej sztuki jest stawia nie pytarl, a nie udziela
nie odpowiedzi. Krótko mówiąc. jest to teatralna 
rozrywka, nie więcej i nic mniej, drażniąca, lekka 
i zręczna jako próba intelektualnego Grand-Gui
gnolu". 

„Ta sztuka ma coś z zegarka - szwajcarska robota - w którym poszczególne. 
precyzyjnie wykonane kółeczka obracają się, zazębiają o siebie i urucha
miają mechanizm, który działa bezbłędnie. Niemniej, ten zegarek, który 
stwarza pozory, ja koby wskazywał rozstrzygającą godzinę świata, pozostaje 
tylko zabawką. W tych granicach. oczywiście jest niezniszczalny, jest nie 
do odparcia, tak jak paradoks jest nie do odparcia i nie daje się rozłożyć 
przy pomocy logiki. Wbrew jednak twierdzeniu Di.irrenmatta, zawartemu 
w dziewiętnastym punkcie jego uwag korlcowych, w tym wypadku rzeczy
wistość nie przejawia się w paradoksie. Dlaczego? Gdyby tak miało być, 
elementy paradoksu musiałyby być substratem czegoś rzeczywiście istnieją
cego. Tymczasem Di.irrenmatowskie pojęcie „paradoksu" ma charakter 
często formalistyczny. Jego paradoks to nic innego, jak tylko planowo 
włączony przypadek, coś w rodzaju wynaturzonego zrządzenia losu, które 
wyciska z akcji maksimum efektu. Albowiem - jak brzmi punkt piąty -
„kunszt dramaturga polega na tym, żeby przypadek odegrał w akcji możli
wie największą rolę". 

Cz.Z.G (1()lJ I )- IJ )- tJ 2 r. JliiuJ egz 

Ernst Wendt 
fr. recenzji z „Theater heute" 
Xll 1962 r. 

John Russel Taylor 
fr. recenzji z „Plays and Players" 
III 1963 r . 

„Być może, że problem niemocy człowieka w obliczu wyzwolonych 
przez niego sił zniszczenia jest zbyt obszerny , by zmieścił się 
zadowalająco w ciasnych ramach sceny. Nie to jednak uznać 
należy za bezpośredni<! przyczynę pewnego chłodu, z którym łączy 
się podziw dla bezkompromisowej zuchwałości tej sztuki. Przeko
nywająca jest też absurdalna sytuacja wyjściowa. Sęk w tym , że 
- choć można znaleźć wytłumaczenie na to, iż główne postacie 
traktowa~c są w pewnym stopniu jak marionetki - egzemplifikują 
one bezsilność jednostki. Oi.irrcnmattowi nie udało si<.( w pełni 
skonstruować tych postaci dostatecznie gęsto , by niebezpieczna 
sytuacja. w jakiej się znalazły wydawała się realna i nieodwraca
lna. W zestawieniu z ANDORRĄ Frischa. FIZYCY sprawiają 
tylko wrażenie rozprawki na tematy aktualne - rozprawki. której 
efekty są świetniejsze od efektu". 

fr. anonimowj recenzji 
z „The Times Literary Supplement" 
10 1 1963 r. 

„Sztuka Di.irre nmatta gra nam na ne rwach i 
poprzez nerwy dosięga mózgu. Posługuje sit( 
techniką powieści kryminalnej. aby przeka
zać apokaliptyczne przesłanie; rezultat przy
pomina Hitchcocka. który stałby się proro
kiem. 

„Niewątpliwie wymyślona przez Di.irrcnmatta historia zo
stała przemyślana konsekwentn,ic do korlca. Doskonałość 
konfliktu - z estetycznego punktu widzenia - polega na 
tym, że wszelkie zmiany i zwroty wydarzeń są nieoczeki
wane. że stałe zaskakiwanie trwa aż do końca (jest to 
jeszcze spotęgowane przez skrupulatne przestrzeganie je
dności czasu, miejsca i1 akcji). Doskonałość narysowa
nego przez Di.irrcnmatta konfliktu wynika jeszcze z jed
nego: decydują się tu losy całej ludzkości. Di.irrenmatt 
chyba istotnie wziął za punkt wyjścia nie tezę, ale histo
rię, w innym nieco sensie. niż to nazwał w programie 
przedstawienia. Wybór tematu zmusił go w tej histori i 
dramatycznej do przemyślenia do końca historii w ogóle. 
Historii ludzkości dał istotnie najgorsze z możliwych ro
zwi<1zarl ostatecznych: o losach fizyków i całego świata 
decyduje wariatka. Takie rozwiązanie konfliktu jest naj
bardziej trafne z dramatycznego punktu widzenia. ele
ment zaskoczenia działa w sposób idealny . Jest to równo
cześnie najbardziej „tanie '· rozwiązanie z punktu widze
nia histori1i. Di.irrenmatt opowiadający historię dramaty
czną wyrc;cza w ten sposób Di.irrenmatta snującego refle
ksje historyczne. Tylko z pozoru historia została przemy
ślana do korlca". 

Ernst Schumacher 
fr. recenzji z „Theater der Zeit'' 
V 1962 r. 

Sztuka pomyślana i wykonana jest na wzór 
problemu szachowego. Zarys jest stały i nie~ 
wzruszalny; czuje się, że Di.irrenmatt nigdy 
nie pozwala podejść się swoim postaciom. 
Ale pod lodowat<! pokrywą rozumowania wre 
namiętne zaangażowanie w spraw(( przetrwa
nia rodzaju ludzkiego, i ten mariaż logiki z 
miłosierdziem skłania mnie do nazwania tej 
sztuki najlepszym dziełem Di.irrenmatta". 

Kenneth Tynan 
fr. recenzji z „The Observer" 
13 I 1963 r. 

W programie wykorzystano rysunki Daniela Mroza z ksi <1żki 
„Mróz, Mrożek, Lem i inni ... " Wyd. Literackie, Kraków 1988. 



PAŃSTWOWY TEATR DRAMATYCZNY 
IM. A. MICKIEWICZA 

W CZĘSTOCHOWIE 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Ryszard Krzyszycha 

Zastępca Dyrektora - Jan Kempa 

Koordynator Pracy Artystycznej - Alicja Serwa 

Kierownik Techniczny - Stanisław Kulczyk 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej - Stefania Witas 
perukarska-fryzjerskiej - Anna Bednarczyk 

elektrotechnicznej - Piotr Kuzior 
malarsko-modelatorskiej - Genowefa Stępień 

stolarskiej - Krzysztof Pacan 
ślusarskiej - Zdzisław Chęciński 
szewc - Franciszek Adrianowicz 
Studio Nagrań - Dariusz Mokwa 

Biuro Obsługi Widzów - Maria Bakuła 

Zamówienia na bilety zbiorowe oraz informacje na temat spektakli 
- Biuro Obsługi Widzów w godz. od 8.00 do 15.00 (z wyjątkiem 
wolnych sobót. niedziel i świ<!t). Przedsprzedaż w kasie biletowej 
teatru ul. Kilińskiego IS czynnej w godz. od JO.OO do 18.00. W 
niedziele i święta oraz w wolne soboty kasa czynna trzy godziny 
przed spektaklem . W poniedziałki kasa nieczynna, chyba, że jest 
przedstawienie, wtedy - trzy godziny przed spektaklem. 

W repertuarze teatru: 

A. Osławska „Plajta" 
M. de Gelderode ,.Escurial" 

Molier .,Świętoszek " 
J. Przybora i J. Wasowski „Piosenka jest dobra na wszystko" 

S. Piasecki „Zapiski krasnoarmiejca" 
B. Hertz „Czupurek" 

W przygotowaniu: 

A. Mickiewicz „Dziady" 

Redakcja program~· - M a rta Rudzińska 
Opracowanie graficzne - Iwona Pasternak 


