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Friedrich Diirrenmatt 
urodził się 5 .1.1921 w 
Kondfingen w Szwajcarii. 
Zmarł w 1990 r. 

"( ... ) Wychowałem się 

na wsi, właściwie było to 
coś pośredniego między 

wsią a małym miastecz
kiem: wielka fabryka prze
tworów mlecznych, a 
dookoła chłopskie zagro
dy, wsie i przysiółki, które 

dostarczały temu przemysłowemu centrum produ
któw. Mój ojciec był tam pastorem, wychowywałem 
s ię poniekąd w społecznej izolacji bo na wsi syn pa
stora to coś całkiem szczególnego ... 

Kiedy miałem trzynaście lat, przeprowadziliśmy 
się ze wsi do miasta. To był dla mnie wstrząs. Znala
złem się w wielkim mieście i nie rozumiałem nic z te
go, co mnie otaczało. Ten stan dezorientacji popychał 
mnie do rysowania. W młodości więcej rysowałem niż 
czytałem. Rysowanie było dla mnie obroną, w ten spo
sób tłumiłem to, czego nie rozumiałem. Mogłem to, co 
mnie przytłaczało, jakoś obrazowo przedstawić. Obra
zowo, ale nie językowo .... Żyłem w przekonaniu, że 
zostanę malarzem, i po to, żeby zostać malarzem, ale 
nie zostałem. To bardzo ważne; to prawdopodobnie je
den z najważniejszych momentów mojego życia. 

Postanowiłem iść na studia i wpadłem na absurdal
ny pomysł studiowania filozofii, (teologii i germani
styki) .... Osobiście ciągle jeszcze tego żałuję, ciągle 

jeszcze wściekam się, że nie poszedłem wtedy na aka
demię sztuk pięknych, że nie nauczyłem się rysować 
jak każdy malarz . 

... Chciałem pozbyć się obrazów. Ale obrazy nie 
odchodziły, wracały do mnie ciągle i właściwie w ten 
sposób doszedłem do pisania, a potem do dramatu. To 
było jak wybawienie. 

Romulus Wielki - 1949 (nowa wersja 1957) 
Małżeństwa pana Mississippi - 1952 
Anioł zstąpił do Babilonu - 1953 
(nowa wersja 1957) 
Wizyta starszej pani - 1956, 
7 .III.1958 prapremiera polska w Teatrze Dramaty
cznym w Warszawie, reż. L. Rene 
Frank V - Opera Bankierska - 1959 
Meteor - 1966 
Król Jan według Szekspira - 1968 
Zwłoka - 1977 
Achterloo - 1983 
Słuchowiska radiowe: 
Nocna rozmowa z człowiekiem, którym się gardzi 

- 1957, Akcja Wega - 1958, Herkules i stajnia Augia
sza - 1954, Proces o cień osła - 1958, 

Nowele: Kraksa - 1956, Obietnica, Podzwonne po
wieści kryminalnej - 1958, Sędzia i jego kat - 1969 

Friedrich Diirrenmatt- rozmowa z Heinzem 

Ludwigiem Arnoldem. 
Literatura na świecie 1978 nr 5 
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Wizyta starszej pani 

„ Wizyta starszej pani jest historią rozgrywającą się 
gdzieś w Europie środkowej, w jakimś małym mie
ście, a spisał ją ktoś, kto bynajmniej nie dystansuje się 
od ukazanych w niej ludzi i wcale nie czuje się taki 
pewny, czy postąpiłby inaczej . ... Dla mnie osobiście 
sztuka teatralna rozgrywa się zgodnie z możliwościa
mi scenicznymi, nie zaś według konwencji jakiegoś 
stylu. Kiedy każę giileńczykom występować w roli 
drzew, to nie płynie to z surrealistycznych założeń, 
lecz z dążenia, żeby trochę żenującą sytuację miłosną 
w lesie, a mianowicie próbę zbliżenia się starego męż
czyzny do starej kobiety - umieścić w poetyckiej sce
nerii i w ten sposób uczynić bardziej znośną. Piszę w 
oparciu o właściwe mi zaufanie do teatru, do aktora. 
To główny motor mojego pisarstwa! ... Klara Zacha
nassian nie personifikuje ani sprawiedliwości, ani pla
nu Marshalla, ani tym bardziej Apokalipsy, niech 
będzie wyłącznie tym, czym jest: najbogatszą kobietą 
świata, która dzięki swemu majątkowi może działać 
jak bohaterka greckiej tragedii , powiedzmy jak Medea 
- bezwzględnie i okrutnie. Ale ponieważ obraca się 
poza obrębem ludzkiego porządku, przestała się roz
wijać, skstniała, straciła zdolność do jakiejkolwiek 
przemiany, wyjąwszy przemianę w kamienne bóstwo. 
Klara Zachanassian jest zjawiskiem poetyckim, podo
bnie jej świta. W przeciwieństwie do niej, która od 
pierwszej chwili jest niezmienna, bohaterska, jej daw
ny kochanek dopiero staje się bohaterem. Nędzny 
sklepikarz początkowo jest jedynie nieświadomą ofia-

rą starszej pani, będąc winnym sądzi, że życie samo 
zmazało wszelkie jego winy. Potem jednak bezmyśl
ny, prosty człowiek, któremu pod wpływem strachu, 
pod wpływem przerażenia zaczyna coś świtać, coś jak 
najbardziej osobistego, w sobie samym przeżywa dzia
łanie sprawiedliwości, uznaje własną winę i staje się 
wielki przez swoją śmierć, której nie brak pewnych 
znamion monumentalności . Śmierć ta jest sensowna i 
bezsensowna zarazem. Rzeczywisty sens miałby jedy
nie w mitycznym świecie antycznej p o l i s, ale rzecz 
dzieje się w Giillen, w naszych czasach. Obok bohate
rów występują giilleńczycy, tacy sami ludzie jak my 
wszyscy . Gmina powoli ulegnie pokusie, ale proces 
ten musi być dla widzów całkowicie zrozumiały. Po
kusa jest zbyt wielka, bieda zbyt dokuczliwa. Wizyta 
starszej pani to sztuka okrutna, właśnie dlatego trzeba 
ją grać nie w sposób okrutny, lecz jak najbardziej Ju
dzki, ze smutkiem, nie z gniewem, a także z humorem, 
bo nic nie może bardziej zaszkodzić tej tragiczie koń
czącej się komedii niż zwierzęca powaga." 

*** „Sprawiedliwość jest sprawą indywidualną czło-

wieka. Każdy inaczej rozumie pojęcie „sprawiedliwo
ści". Mnie jako dramatopisarza interesuje najbardziej 
ów konflikt sprawiedliwości, jaki powstaje między 
jednostką a ogółem. W Wizycie starszej pani mamy do 
czynienia z podobną sytuacją, co w tragedii antycznej, 
tyle że pokazaną w odwrotnym układzie. W Edypie 



pokazane zostało miasto, w którym wybuchła zaraza. 
Okazuje się, że zaraza jest karą za to, że ktoś zabił 
swojego ojca i ożenił się z własną matką. Rozpoczyna 
się śledztwo, winny zostaje odkryty, ponosi karę i od
chodzi. Związek łączący jednostkę i społeczeństwo ma 
charakter metafizyczny, jest pełen metafizycznych ta
jemnic. W Wizycie starszej pani nie ma żadnej metafi
zyki. Jest za to szalona kobieta - szalona nie znaczy w 
tym wypadku niespełna rozumu - która rozumie w 
bardzo prosty sposób. Miasto zrobiło ze mnie dziwkę, 
zostanie teraz ukarane, zrobię z jego mieszkańców 
również sprzedajną dziwkę. Żąda wydania jej Ilia. To, 
co w Edypie miało charakter metafizyczny, tu staje s ię 
namacalnie konkretne. Wszystko rozgrywa s ię między 
mieszkańcami Giilen, Illem i Klarą . Ili zostanie ukara
ny czyli zamordowany, ale wymierzenie mu sprawied
liwości wymaga dokonania zbrodni. Zbrodni świa

domej, a zarazem usprawiedliwionej frazesem spra
wiedliwości. Przez co właśnie okrutnej. Giillenczycy 
nie mają odwagi nazwać rzeczy po imieniu . Gdyby od 
początku mieli odwagę powiedzieć, że chcą śmierci Il
ia dlatego, że są w nędzy, że nie mają już sił żyć tak 
dalej tak jak żyli dotychczas ; gdyby mieli odwagę po
wiedzieć, że śmierć Ilia jest dla nich konieczna - Ili 
zabiłby się sam, sam wymierzyłby sobie sprawiedli
wość. Nie mogą się jednak na to zdobyć, muszą więc 
sami zabić, muszą udawać, że czynią to gwoli spra
wiedliwości. I dlatego stają się sprawcami zbrodni. 
Rzecz ma się jednak odwrotnie niż w Edypie: miasto 
staje się bogate wskutek popełnienia zbrodni. Aktem 
oskarżenia staje się dopiero końcowa modlitwa o spra
wiedliwość, pokój i dobrobyt." 

TIA'flt DRAMATYCZNY M. ST. WARSZAWY 

Jan Lenica - plakat z 1958 r. do prapremiery polskiej 
„ Wizyty Starszej Pani " w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 

l_ 

*** 
„Tragedia zakłada istnienie winy, umiaru, orienta-

cji, odpowiedzialności. W powszedniej krzątaninie na
szego stulecia, w tym ostatnim tańcu białej rasy, nie 
ma już ani winnych ani odpowiedzialnych. Nikt za nic 
nie odpowiada i nikt niczego nie chciał".[ ... ] 

*** 
„Moje przeżycia są niezwykle silne w chwili, gdy 

przeżywam, ale potem znikają, zapominam o nich i 
dopiero później pojawiają się znowu. Wszystko prze
chodzi przez filtr. Wszystko, co przeżywam, co mi się 
przydarza, zapada jak gdyby w mrok i wyłania się po
tem w zmienionej, prawie obcej postaci, w której do
piero znacznie później mogę się rozpoznać. 

Przefiltrowana rzeczywistość zostaje zafałszowana, a 
moja twórczość jest przejawem całej mojej osobowo
ści i wszystkich moich problemów." 

*** 
„Jestem, oczywiście, dramatopisarzem i nie intere-

suje mnie prowadzenie teatru. Mógłbym odpowiedzieć 
na pytanie jak w moim pojęciu powinien wyglądać te
atr dzisiejszy. Teatr nie może się dziś utrzymać włas
nymi siłami, to niemożliwe. Nie znam żadnego 

poważniejszego teatru, który obywałby się bez subwe
ncji. Weźmy na przykład Anglię czy Francję, gdzie 
obecnie jest również więcej teatrów subwencyjnych 
niż było dawniej." 

Friedrich Diirrenmatt 

Premiera Wizyty, która poprzez Niemcy, zdobyła 
autorowi za jednym zamachem światowy sukces, ran
gę klasyka etc. - odbyła się w Zurychu w 1956. W 
Polsce prapremiera odbyła się w 1958 r. w Teatrze 
Dramatycznym. Reżyseria Ludwik Rem\ Klara Za
chanassian - Łuczycka, stacja w Giiłlen i całe scenicz
ne Giiłlen z okolicami - Jan Kosiński. Wizyta w 
innych miastach. Zachwyt jaki budziła, i opory: że 

drzewka, że protezy Klary, że udziwnienie, że finał 
niesamowity wręcz i niepotrzebny. Wszystko można 
przeczytać w starych recenzjach teatralnych, gdzie za
pisana jest jeszcze i fascynacja granicząca z oburze
niem, i zaskoczenie drażniącą niejednoznacznością 

sztuki, która trafiała tak celnie, choć nie wiadomo, w 
co właściwie. Diirrenmatt zdumiewający i przewrotny! 
Wszędzie chyba, ale może w Polsce bardziej niż gdzie 
indziej. Dzieciństwo nasze sielskie, socrealistyczne i 
oczarowania młodych lat... Ani Romulus Wielki w rok 
później, ani Anioł, ani Fizycy, to już nie było to. Nie 
tylko w Polsce, także w całej Europie, choć dzieje 
Diirrenmatta w Polsce, to osobne dzieje. Jak szybko 
Diirrenmatt stał się „nie tym"! Czemu? Trochę pewnie 
dlatego, że miał, jak dotąd, wiele znakomitych pomy
słów, lecz tylko jeden genialny, więcej niż pomysł, 
Wizytę. A trochę dlatego, że ze zbyt wielkim zapałem 
zaczęsto oglądać inne rzeczy. 

opr. na podst. Friedrich Dii.rrenmatt: "Teatr", 

Dialog: 195811. 196314, 196812, 197315, 198618, 
199117) 
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Prowadzi usługi w zakresie: 
*dozoru mienia (magazynów, budynków publicznych, 

sklepów, zakładów pracy, parkingów) 
* zabezpieczania obiektów w okresie dozoru własnym 

systemem alarmowym. 
* radiowego monitorowania systemów alarmowych z 
natychmiastową reakcją grup interwencyjnych . 

*sprzedaż i montaż absolutnie bezprzewodowego, ra-
diowego systemu alarmowego "LOGISlY" francuskiej 

firmy "ATRAL". Syste.m korzysta ze specyficznej często
tliwości fal radiowych z zakodowanym sygnałem prze
ciwdziałającym rozszyfrowaniu systemu 
* sprzedaż i montaż alarmów przewodowych i alarmów 
samochodowych . 

* pełny zakres ekspertyz kryminalistycznych 
* ochrona wszelkiego rodzaju imprez 
• ochrona agencji towarzyskich 
• wykonywanie innych zleceń związanych z zabezpie

czaniem i ochroną zgodnie z obustronną umową 

CODZIE~~„\ TROSK.\ JEST OCHRO~.-\ \\'.-\SZEGO 
DO:Ul1• RODZI~\' I '.U.\J. TKl1 ! 
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