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lRom.ulus ugustus 
Jerzy Stuhr 

GwiazJy9 R (J>n:m.J1UIS i mtJ>rae 
Giovanni Pampiglione 

Pamięci Friedricha Diirrenmatta 
Fryderyku, jadąc samochodem z Zurychu do Fryburga, 
aby spotkać cię po raz pierwszy, uśmiechałem się 
mimowolnie, myśląc, że to również moja okolica, bo tu 
przyszła na świat i moja matka, i babka. 
Może dlatego, ledwie cię zobaczyłem w twym pięknym 
domu na wzgórzu, wydałeś mi się tak bliski, zwłaszcza 
gdy przyjąłeś me zaproszenie do Włoch . Aby uczcić nasze 
porozumienie, zaciągnąłeś mnie też z punktu na poddasze, 
do owego niezwykłego obserwatorium astronomicznego, 
aby tam wtajemniczyć gościa w mowę gwiazd, w której 
ukryty jest sens wszystkich rzeczy. 
Jednej z tych gwiazd, która odtąd często nawiedzała 
wieczorami nasze niebo, dałeś imię Romulusa. 
Ilekroć Romulus zniża swój bieg ku naszej ziemi, odkrywa 
przed nami świat zaczarowany i nieszczęśliwy, pełen 
zarazem rozpaczy i światła, temu to światu poświęciłeś 
swój kunszt i swój talent. 
Przybyłeś do Rzymu w towarzystwie Charlotty Kerr, 
twojej przyszłej żony i Egona Kartera, twego przyjaciela 
i wydawcy, w porze najbardziej odpowiedniej, by ruszyć 
na obiad do nadmorskiej restauracji. Pamiętam ten stół, 
pełen małżów, muszli i ryb, dopiero co wyjętych z sieci. 
Gdy przyszła pora na toasty zlekceważyłeś szampana, 
kazałeś podać jaja na twardo i dopiero wtedy podniosłeś 
się, aby zdumionemu i rozbawionemu towarzystwu 
zaproponować stuknięcie się jajkami na cześć Romulusa. 
Premiera miała miejsce w Gaecie, portowym mieście, 
które swoje imię zawdzięcza Caiecie, mamce Eneasza, 
pochowanej - jak chce legenda - na dnie zatoki, 
do której zawinął trojańczyk Eneasz, po ucieczce 
z Kartaginy. 
Feta po premierze zyskała wiele na udziale wykonawców 
tak wybitnych jak Mario Scaccia, Jerzy Stuhr, Carla 
Cassola, Lidia Koslovich, Gianpaolo Saccarola, jak 
kompozytor Alvin Curran i całej masy artystów 



i przyjaciół teatru Atelier, który udało mi się stworzyć na 
brzegu tego mitycznego morza. 
Ale prawdziwym animatorem naszego święta byłeś ty, 
Fryderyku. Wzruszony przedstawieniem i sukcesem, jaki 
przypadł twojej sztuce, zdumiony wręcz afektem, którego 
ni e szczędzili ci otaczający - a także iście cesarską 
obfitością bankietu na twoją cześć ( 45 dań, bagatela!), 
wpadłeś w prawdziwy trans rysując portrety, szkice, 
dedykacje, pokrywając nimi wszystko, co trafiło ci do 
rąk i rozdając potem na prawo i lewo te twoje capricci, 
utrwalone na książkach, manuskryptach, programach, 
serwetkach, obrusach i biletach . Salę bankietową 
opuściłeś o świcie, ostatni. 
Mam cię w pamięci talciego-wyczerpanego i szczęśliwego, 
jak znikasz wśród palm, dzierżąc w ręce kilka butli 
toskańskiego wina, które nosi twoje imię . 
I nikt nie odbierze mi pewności, że w tej chwili, 
rozświetlonej migotaniem gasnących już gwiazd i blaskiem 
niezmierzonego morza, to ty byłeś Romulusem Wielkim. 

Ad astra - Twój Giovanni 
(przekład: Jerzy Pomianowski) 

L'Aldin di Form&a c il 

·r..-aaru Slabik dd Friuli-Vcnaia Gml„ lno 1ir 

ldłc&P-no "IS' 12 11m ..:.mhrc llłłD 

~-ua la mC9N 111 łtt'.ft.l 1.h • K<>mo iu 11 CiP.afs..k 

("(>N QUUTO \ '1NO l'll.0001 lll 

I~ • • \ klCłUNO \.'AL OTL\A . FfllE:NLI::. 

da PAOLA c STEFANO GIOLITfl 

unu o,TJU 

NaDważniiej&'Ze fo :mii&ć sii ze >'Y8:Z)' tl~iiego 
Paolo Cervone 

Jest piękny słoneczny dzień. „Bardzo lubię morze" -
mówi Friedrich Dtirrenmatt patrząc w dal na półwysep 
Gaety. Pisarz szwajcarski, jeden z najważniejszych ludzi 
teatru tworzących w języku niemieckim, przybył do 
Włoch (w 1983 roku - przyp . red .) aby zobaczyć 
Romulusa Wielkiego w teatrze Ariston w Gaecie 
w reżyserii Giovanniego Pampiglione. ( ... ) 
„Rzadko chodzę oglądać moje przedstawienia. Przybyłem 
ponieważ spodobał mi się ten reżyser, wydaje się być 
osobą inteligentną, a nie ma ich wiele. Powiedział mi, że 
jest zainteresowany przedstawieniem mojego tekstu, a nie 
swoich poglądów -wyjaśnia Durrenmatt- to rzecz raczej 
rzadka. Dzisiaj, a przed wszystkim w Niemczech, 
dominuje teatr reżyserów, którzy chcą wystawiać tylko 
siebie samych . Robią to z Hamletem, z pisarzami 
współczesnymi, ze wszystkim. To mnie nudzi".( ... ) 
Teatr Dtirrenmatta został zdefiniowany jako teatr absurdu, 
ale on woli nazywać go teatrem groteski i paradoksu; 
Historia i Życie są dla niego niczym innymi jak 
przerażającą i groteskową farsą, niczego nie można brać 
na serio. Został zdefiniowany jako głos absurdalny, 
ekstrawagancki, czasami monstrualny, ale bardzo często 
pełen prawdziwej i oryginalnej poezji.( ... ) 
Od lat Dtirrenmatt nie zmienił swojej koncepcji świata: 
nie ma ocalenia, kat może pojawić się zawsze, 
okrucieństwo jest wszędzie, upadające imperium rzyrnslcie 
natychmiast jest zastępowane innym, równie nędznym, 
a przyszłość to zawsze katastrofa.( ... ) 
Ale Dtirrenmatt od zawsze wydaje się wskazywać 
rozwiązanie, wystarczyłoby aby wszyscy, począwszy od 
Wielkich, mieli poczucie własnej śmieszności. ( ... ) 
„Największą rzeczą jest zdolność śmiania się z samych 
siebie, wyśmiewania wszystkiego. Tylko wtedy jest się 
naprawdę wolnym". 

Corriere della Sera, 13. 11.1983 

( przekład: Beata Bakalarz) 



P ebi wścielldości, ]pefui inraiłości 
Rita Sala 

Friedrich Dilrrenrnatt jest chodzącym paradoksem, tak jak 
jego dramaty i jego proza. Nieliczne anarchiczne włosy, 
wyraz marzycielski, bystry i skryty jak sowa a la Disney, 
uśmieszek wiecznie błądzący po ustach, przeczą 
przekonaniom bezlitosnym i niewygodnym, wściekłym 
treściom , ukochanym katastrofom które głosi Di.irremnatt. 
W wieku 63 lat, jest człowiekiem zdolnym do wściekłości 
i do miłości , deklaruje to bez ogródek, śmiejąc się: 
„Poczucie humoru czyni znośnym to co jest bezlitosne". 
Jego wkład do losów Przeznaczenia polega na rozpoznaniu 
gł u poty, która dręczy człowieka od zawsze. Napisał: 
„Katastrofy będą coraz większe, zbrodnie coraz 
straszniejsze, prawa coraz bardziej drakońskie; człowiek 
jednoczy się z ludzkością tylko w śmierci; oczywistość jest 
najbardziej racjonalną strukturą którą można sobie 
wyobrazić , i w której ludzie powinni się odnaleźć". 
Zapytany o swoją sztukę, swój teatr, o przyczyny 
szaleństwa i groteski, przemocy i potworności, paradoksu 
i absurdu zawartych w jego pisarstwie, wraca zawsze do 
początków. Wspomina młodość w neutralnej Szwajcarii: 
„U nas nie było wojny, ale byliśmy otoczeni przez wojnę, 
czuliśmy się trochę jak na łodzi . Chc iałem być tylko 
malarzem, studiowałem za to filozofię, oddawałem się 
zainteresowaniom matematycznym i fizycznym, żeby 
znaleźć sposób wypowiadania się również za pomocą 
środków odmiennych od malarstwa. Moje rysunki były 
uważane za szalone, kiedy ludzie na nie patrzyli zaczynali 
się śmiać. „ w Szwajcarii, wtedy, były modne inne rzeczy„. 
Więc zacząłem pisać, ćwiczyć wyobraźnię, wyjaśniając 

świat, cały świat, z wnętrza kraju który nie cierpiał , 
podczas gdy reszta ziemi była ogarnięta katastrofą. 
Dokonałem wszystkiego z wyobraźnią, pamięcią, 
ćwiczeniem logiki , luźnymi skojarzeniami''. („.) 
Szwajcaria jako inteligentny Eden, ucząca obrony pokoju 
(temat drogi poetyce Dilrrenmatta), ale także Szwajcaria 
- mistrzyni kontrastów. Oto jak pisarz opisuje „konieczny" 

poHion 
Marek Litewka 



koniec ładnych łaciatych krów które są chlubąjego kraju : 
„Wszystkiego tego co jest idylliczne nie mogę oddzielić 
od tego wszystkiego co jest okrutne. Na przykład, blisko 
domu moich rodziców była rzeźnia: od dziecka widziałem 
jak się zabija zwierzęta" . Stąd-może-szczególna zażyłość 

z wydarzeniami strasznymi, morderstwami i kazirodztwem, 
torturami i krwią, które Di.irrenmatt pokazuje w swoich 
dramatach . Wystarczy przypomnieć dwóch fałszywych 
świadków wykastrowanych i oślepionych przez ich „ofiarę" 
w Wizycie starszej pani . 
Teatr jest niewątpliwie środkiem wyrazu który ten 
wszechstronny intelektualista przedkłada nad inne 
i przyznaje mu przywileje: „Robiłem wszystko, kabaret, 
audycje radiowe, powieści kryminalne, dlaczego nie? 
Pisanie jest moją pracą, byłem żonaty, miałem rodzinę 

i musiałem zarabiać. Ale zawsze uważałem teatr za Wielką 
Formę, w której wszystko co Możliwe jest realne. To jest 
sztuka, która może wymyślić wszystko to co chce , 
kompozycja symfoniczna. Kiedy piszę sztukę teatralną 
staję się pewnego rodzaju kompozytorem, przykładam się 
z przekonaniem że wykonuję pracę umysłową - ponieważ 

jestem pisarzem myśli- ale myśli innej , nie abstrakcyjnej, 
nie czystej". Durrenmatt przeciwstawia ten swój postulat 
autonomii teatralnej, wolnej konwencjonalności, 
wyobraźni, tym którzy chcieliby utożsamiać teatr 
z rzeczywistością i na odwrót: „Nie rozumieją ani teatru 
ani rzeczywistości, mylą obydwie rzeczy. To co mają 
wspólnego - i to dlatego teatr stara się zawsze przenieść 
na scenę rzeczywistość- to nierealność jednego i drugiego. 
Teatr czyni coraz bardziej desperackie wysiłki aby 
dotrzymać kroku nierealności dzisiejszej rzeczywistości , 
ale co by nie wymyślił: rzeczywistość go przerasta" . 
Polemizując z Brechtem, Di.irrenmatt mówi o wynalazcy 
teatru politycznego: „Brecht jest wielkim poetą, wielkim 
lirykiem. Ale kiedy chce robić politykę, z teatru i teatrem, 
brzmi fałszywie. Był prawdziwym anarchistą, i jak każdy 
szanujący się anarchista odczuwał potrzebę samookreślenia 
ideologicznego, dlatego został komunistą. Napisał 
arcydzieła , niektóre z nich uważam za klasykę, jak Dobry ) 'lar es 

Jacek Romanowski 



człowiek z Seczuanu i Matka Courage i jej dzieci, 
a również pozycje szkolne jak Życie Galileusza. Ale chylę 
czoło przed Brechtem, jak przed każdym wielkim poetą. 
Gdyby ktoś chciał napisać, dzisiaj, książkę zatytułowaną 
«Brecht umarł» byłby totalnym głupcem". I dodaje prawie 
natychmiast: „Nie należy b'rać serio wszystkich słów 
krytyki jakie wyraża się w stosunku do innych. Pisarze, 
w szczególności, są złymi krytykami, bardzo złymi kiedy 
rozprawiają o rzeczach osobistych. Ich zawód nie polega 
na wydawaniu osądów. Ale wybaczmy im, jeśli w to 
popadną: również Goethe był niesprawiedliwy co do 
Kleista. Jego werdykt to rzecz smutna, ale należy zrozumieć 
też Goethego. Każdy jest nieuchronnie zbyt zamknięty w 
swojej sztuce". Dalej mówiąc o „kolegach", przyznaje: 
„Mało czytam dzieł innych, zarówno powieści jak 
i dramatów. Poświęcam się bardziej moim zaintere
sowaniom przyrodniczo-naukowym, filozofii. Ale mogę 
powiedzieć że wśród pisarzy włoskich interesuje mnie 
bardzo Italo Svevo, oprócz Pirandella, naturalnie. 
I uważam Borgesa za wielkiego". 
Nauka, filozofia, historia. Dyscypliny, które Di.irrenmatt 
ogłasza kochanymi ponad literaturę, pierwsze dwie 
z powodu odbytych studiów, trzecią z racji powołania: 
„Zawsze historia poruszała mnie bardzo. Historia jest 
czymś w rodzaju pamięci. A pamięć jest czymś bardzo 
smutnym. Niedawno wróciłem z Grecji, napisałem wiele 
na temat Grecji, a pojechałem tam po raz pierwszy dopiero 
teraz, wracając bardzo smutnym. Grecja to świadectwo 
głupoty Historii, głupoty człowieka, Greków, którzy 
zniszczyli się sami, klasyczny przykład, który jest syntezą 
wszystkich innych przykładów głupoty ludzkiej. W Delfach 
wypisano słynny imperatyw: „poznaj siebie samego". 
Jedzie się tam, czyta, i trzeba przyznać że Człowiek 
więdząc już dużo o Naturze i próbując ją zdominować 
poprzez naukę, nie uczynił postępu w poznaniu samego 
siebie". 
A jednak, ten analityk pojęć podstawowych mówi, że 
nienawidzi problemów: „Co to znaczy problem? Nie 
istnieją problemy. Istnieje problem tej czy innej osoby, są lPl1y la.· 

Stefan Szramel 



to tylko przypadki szczególne. Dla kogoś problem Hamleta 
może być fascynującą zagadką kryminalną, dla innego Don 
Kichot może być ważniejszy od Karola V. Dla wszystkich 
wspólne jest jedno: szansa życia na ziemi po tymjak nauka 
odkryła że kosmos jest okrutny i świadomość że ziemia 
nie jest zbyt mała, dlatego jedyna prawdziwa zgryzota to 
zdanie sobie sprawy z tego co robi się przeciwko tej ziemi, 
to zdanie sobie sprawy że marnuje się jedyną szansę". Ale 
Apokalipsę można poskromić. I Diirrenmatt mówi: 
„Jesteśmy pełni wściekłości, tak, ale jesteśmy ludźmi 
mającymi nadzieję. Jesteśmy pełni złości, tak, ale również 
pełni miłości". 

Jl Messaggero, 14. Il. 1983 

(przekład: Beata Bakalarz) 
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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 
do kawiarni „MASKA" 

otwartej od godz. 9 do ostatniego gościa 
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Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
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31-010 Kraków 

Sekretariat 
tel. 21 29 77 
fax 21 33 53 
telex 32 64 83 
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ul. Jagiellońska 1, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 
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ul. Sławkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagiellońska l 
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Organizacja Widowni 
ul. Jagiellońska 1 
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- w soboty 900 - 14oc> 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 

Biuro Promocji Zagranicznej Starego Teatru 
ul. Wołodyjowskiego 67a 
02-724 Warszawa 
tel./fax (22) 43 48 99 

Muzeum Starego Teatm 
ul. Jagiellońska 1 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
czynne na godzinę przed przedstawieniami i w czasie spektaklu 
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Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Ryszard J. Skrzypczak • Kierownik Muzyczny Mieczysław Mejza 

in;,picjent 
sufler 

kostiumy: 
pracownia krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 
dekoracj e: 

pracownia buta/orska 
pracmvnia malarska 
pracownia stolarska 
pracownia :Husarska 

pracownia lapicerska 
charak1eryzacja 

;·1viatlo 
d:owięk 

g lówny brygadzis ltl 
kierownictwo tei:.hnicznc 

koordynacja pracy artystycznej 

i\1arta Kaczmarc=yk 
Joanna Afonkiewh.:.z 

Halina Dra/ws 
F1ydery k Kalkus 

Barbara Nowak 
A1algorzata Talaga 
IYies/aw Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Teresa Nied1 ygas 
Marek Kos 
Andrzej Kaczmarczyk 
Bronis ław Nawrot 
Jer:y Kalak. Anna Kamme1; Andr;:cj Starzyk 
Urszula Wręcek, Afalgorzata Piotrowska-Jarosz 

!li PREMIERA NA DUŻEJ SCENIE' DNIA 16 M4RCA 1996 ROKU'" 




