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Janusz Majcherek 

Przypisy do „ Wizyty starszej pani" 

Czterdzieści, a nawet trzydzieści pięć lat temu - mniej więcej - Warszawa kochała 
Diirrenmatta. Miał tu nawet, jak mówiono, swój „dom". Domem Diirrenmatta nazwa
no Teatr Dramatyczny, gdzie z wielkim powodzeniem szły kolejne premiery: Wizyta 
starszej pani, Romulus Wielki, Fizycy, Anioł zstąpił do Babilonu, Frank V„. Reży
serował Ludwik Rene, ale także Konrad Swinarski. Role Wandy Łuczyckiej (Klara 
Zachanassian), Aleksandra Dzwonkowskiego 011) czy Jana Świderskiego (Romulus) 
należą do historii polskiego teatru. 
Zresztą, grywano Diirrenmatta w całej Polsce; jego sztuki można było obejrzeć w 

Teatrze Telewizji i wysłuchać w Teatrze Polskiego Radia. Pod koniec lat sześćdzie
siątych polska kariera szwajcarskiego pisarza nieco zbladła, choć, i wtedy, i potem 
powstawały jeszcze spektakle godne uwagi: telewizyjna Wizyta w reżyserii Gruzy z 
Krafftówną i Borowskim, Play Strindberg Wajdy z Krafftówną, Łomnickim i Łapi
ckim, Wspólnik Warmińskiego czy Zwłoka Dejmka. 

Wizyta starszej pani nabrała dziś niepokojąco aktualnych znaczeń. Zupełnie in
nych niż te, które odczytywano w Polsce lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych . 

Wtedy szukano aluzji i metafor, czasami tak odległych, że Diirrenmatt stawał się 
kimś w rodzaju Koestlera, a Wizyta - groteskową wersją Ciemności w południe. 
Czyli: mówiła o tym, jak możliwy był Wielki Terror, czystki i procesy moskiewskie 
1938 roku; mówiła, rzecz jasna, nowocześniej niż proza Koestlera: Diirrenmatt znał 
i stosował chwyty Brechta, wykorzystywał poetykę groteski, prawie że przypomi
nał teatr absurdu. I jeszcze ten swój niepowtarzalny eintopf podlewał kafkowskim 
sosem, a Kafka był wówczas świeżym, odwilżowym odkryciem polskiej inteligencji. 

Ci, którzy nie gustowali w wyszukanych metaforach i próbowali ściągnąć 
Diirrenmatta na ziemię, mówili o „klimacie NRF", o planie Marshalla, „gorączkowej 
koniunkturze" i „gwałtownym dobrobycie, który przyszedł po trupach". Tak czy 
inaczej, polska publiczność przymierzała sens Wizyty starszej pani do własnych 
doświadczeń , te zaś uczyły, że istnieją mechanizmy, które mogą z ludźmi zrobić 
wszystko. I były to mechanizmy ówczesnej Europy Wschodniej. Mówiąc otwarcie i 
najkrócej: powodzenie Diirrenmatta w Polsce brało się, jak myślę , ze swoistej tran
skrypcji znaczeń: odczytywano go politycznie, podobnie zresztą jak większość 
wystawianych wtedy autorów, od Szekspira do Mrożka. 

Dziś jesteśmy, zdaje mi się, znacznie bliżej tych doświadczeń, do których Diirren
matt odwoływał się bezpośrednio. Możemy odkryć nowe, czy w każdym razie inne 



niż kiedyś, sensy Wizyty, która po czterdziestu z górą latach od napisania okazuje 
się sztuką świeżą i drapieżną. Rzec by można, iż polska transformacja ustrojowa 
wpłynęła na jej interpretację. Przynajmniej o tyle, że przywróciła nas światu, 
którego Wizyta dotyczy: powiedzmy, że chodzi o świat europejskich norm i 
wartości, o europejski kanon moralny i europejską rzeczywistość liberalnego kapi
talizmu. Drwina Durrenmatta, jakkolwiek metaforyczna i wieloznaczna, wyrosła z 
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realiów: szwajcarskich, niemieckich, jednym słowem - zachodnich. Od paru lat to 
są także nasze realia, nawet jeśli na razie sprowadzają się raczej do mechanizmów 
wytwarzania dobrobytu niż do jego najbardziej wyrafinowanych wykwitów. Tym 
lepiej: łatwiej uchwycić potencjalne zagrożenia. Durrenmatt wychwytuje je z prze
nikliwością bystrego obserwatora. Nie miałbym nic przeciwko temu, by towarzy
szył nam teraz w teatrze: zawsze psuł europejskie samozadowolenie; dziś chodziło
by o to, żeby w Europie bez granic nie było ono bezgraniczne. 
Oczywiście Wizyty nie należy redukować do nazbyt jednoznacznej krytyki. Nie jest 

to sztuka antykapitalistyczna, choć w punkcie wyjścia ukazuje biedę i bezrobocie, 
a w finale szydzi z gospodarczego cudu, okupionego ofiarą z ludzkiego życia. Dur
renmatt był Szwajcarem, a na dodatek synem pastora, wolno więc sądzić, że dobrze 
znał protestanckie poglądy na temat bogacenia się . Wiadomo, że te poglądy niejako 
stworzyły kapitalizm. Pisał o tym Max Weber w klasycznej rozprawie o etyce pro
testanckiej i duchu kapitalizmu. Najkrócej ujmując, Bóg wyznaczył człowiekowi los, 
a częścią tego losu jest praca, która przynosi zysk i prowadzi do wzbogacenia. W 
tym sensie bogactwo jest miłe Bogu, jest nie tylko moralnie dozwolone - jak pisze 
Weber - ale wręcz zalecane. Z jednym wszelako zastrzeżeniem: istotny jest cel bo
gacenia. Pracować wolno dlatego, aby być bogatym dla Boga, ale nie dla ciała i grze
chu. „Bogactwo - powiada Weber, rekonstruując światopogląd protestantów - jest 
czymś wątpliwym tylko wtedy, kiedy stanowi pokusę do lenistwa i do korzystania 
z grzesznych rozkoszy życia, dążenie do niego zaś tylko wówczas, gdy zdobywa się 
je, by prowadzić później beztroskie i wesołe życie" . 

W Wizycie starszej pani nie ma Boga, a zatem nie ma celu, dla którego pobożny 
protestant mógłby się bogacić . A przecież chciałby, pragnie być bogaty i gotów jest 
ponieść moralne koszty, ulec presji, byle tylko zapewnić sobie komfort i wygodę. 
Luksusowa beztroska jest wszelako nieetyczna, zdradza etykę protestantyzmu. 
Państwo dobrobytu musi być z natury swojej państwem zeświecczonym czy zgoła 
ateistycznym: kapitalizm bez ducha.W Wizycie starszej pani nie ma Boga, ale jest 
Klara Zachanassian, która domaga się sprawiedliwości i w gruncie rzeczy słusznie: 
została skrzywdzona. W zamian za głowę llla daje mieszkańcom Gullen szansę życia 
w dobrobycie. Kontrakt nie ma nic wspólnego z ideałami, którymi szczyci się 

Europa, na przykład , z normami prawnymi, ma natomiast wiele wspólnego z euro
pejską praktyką, która potrafi bardzo elegancko schować trupa w szafie, zwłaszcza, 
gdy w grę wchodzą pieniądze. Żeby nie daleko szukać: ile szwajcarskie banki zaro
biły na depozytach żydowskich ofiar nazizmu? 
Można powiedzieć, że Durrenmatt obnaża naturę zachowań społecznych, ukazu

jąc mechanizm samozakłamania, ukryty za fasadą wzniosłych frazesów i komu
nałów. Krytyka tego mechanizmu też jest zresztą komunałem, bo tak naprawdę, ilu 
z nas z otwartymi ramionami przyjęłoby jakąś Klarę Zachanassian, gdyby tylko 
zechciała przyjść i złożyć nam ofertę . W życiu , a nie w teatrze. 



KRONIKA 
1921 
5 stycznia w Konolfingen (kanton berneński) przychodzi na świat syn pastora i chłopki, 
przyszły dramaturg i prozaik, reżyser i teoretyk teatru Friedrich Diirrenmatt. 

1934 
Przenosi się wraz z rodziną do Berna, zdobywa zawód rysownika. Na uniwersytetach w 
Zurychu i Bernie studiuje literaturę, filozofię, przyrodoznawstwo. 

1945 
Debiutuje opowiadaniem w berneńskim czasopiśmie „Bund". Ogłasza pierwsze szkice 
prozatorskie; juwenilia zebrane w tomie Die Stadt (Miasto) ukazały się w 1952 r. 

1947 
Ukazuje się pierwsza sztuka Es steht geschrieben (Jest napisane). 

1947 - 1967 
Decyduje się żyć z literatury, otrzymuje niewielkie stypendia, uprawia krytykę teatralną, 
jest autorem tekstów kabaretowych. Pisze powieści kryminalne, uprawia rysunek i 
malarstwo. Zostaje jednym z najgłośniejszych, najliczniej wystawianych dramaturgów 
świata. Ogłasza m. in. sztuki: Der Blinde (1948, Ślepiec), Romulus der Grosse (1949, 
Romulus Wielki), Die Ehe des Herm Mississippi (1952, Małżeństwo pana Mississippt), Ein 

Engel kommt nach Baby/on (1953, Anioł zstąpił do Babilonu), Frank der Fiinfte (1959, 
Frank \!),Die Physiker (1962, Fizycy), Herkules und der Stall des Augias (1963, Herkules i 
stajnia Augiasza), Der Meteor (1966, Meteor), Die Wiedertdufer (1967, Anabaptyści- nowa 
wersja sztuki, którą debiutował). 

1955 
Ukazuje się esej Diirrenmatta Problemy teatru. Powiada w nim m. in. , że światu - którego 
zło jest ewidentne i którego nie da się już naprawić - sprawiedliwość można wymierzać 

jedynie poprzez komedię. 

1956 
Prapremiera Wizyty starszej pani (Der Besuch der a/ten Dame) w Zurychu. 

1972 
Adaptuje sztuki klasyczne (Król Jan Szekspira, Play Strindberg wg Tańca sm1erci 

Strindberga), współpracuje z reżyserami swoich szwajcarskich prapremier m. in. z 
Andrzejem Wajdą. Powstają Stoffe (Tworzywa) - autobiografia filozoficzna. 

1990 
Umiera 14 grudnia w Neuchatel (Szwajcaria). 
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O „WIZYCIE" 

. C..). Wizytę starszej pani można interpretować na bardzo wiele sposobów, 
1 z ~oz~ych punktów widzenia: ekonomii politycznej, moralistyki, teologii, 
pohtyk1 etc. Dla autora nie jest to już ważne, dostarczył konkretnego mate
ri~łu ?~ rozważań tego typu, opowiedział tę historię, którą chciał opo
w1edz1ec, zaprezentował zdarzenie dramatyczne. Interpretacja jest komen-

tarzem do rzeczy gotowej, niczym więcej ; nie 
może zmienić istoty wydarzenia dramaty
cznego. To, co się dzieje na scenie, budzi 
różne reakcje w zależności od konkretnej 
sytuacji na widowni. Padają różne 

odpowiedzi na pytania postawione na 
scenie; odpowiada widz, który jest za 
każdym razem inny, którego nie 
można zmusić do ocen jednoznacz
nych, idących po linii rozumowania 
autora. Autor przedstawia widzowi 
zdarzenie dramatyczne, nie może 
jednak przewidzieć, jak zostanie ono 
przyjęte, zrozumiane, ani nie ma pra
wa o tym decydować . Widz chce sam 
wszystko domyśleć do końca, chce 
mieć możliwość własnej oceny. Płaci 
za bilet i odczytuje sztukę tak, jak 
każe mu ją odczytać określona sytu-
acja, jego własne doświadczenia, 
własne obsesje. Teatr, to zderzenie 
się ze sobą dwóch rzeczywistości: 
tej, w której żyje widz, i tej, która 
jest pokazana na scenie. Właśnie 
to, co wyniknie z tego zderzenia, 
decyduje o wartości sztuki. ( ... ) 

Friedrich Diirrenmatt 
Z rozmowy w Dialogu 

Dialog nr 4, 1963 r. 

• 

O TRAGEDII I KOMEDII 

( ... )Tragedia zakłada istnienie winy, nieszczęścia , umiaru, odpowiedzial
ności. W powszedniej krzątaninie naszej ery, wśród owych odpadków 
białej rasy nie ma już ani winnych, ani odpowiedzialnych. Nikt za nic nie 
odpowiada i nikt niczego nie chciał. I doprawdy można się obejść bez 
każdego. Wszyscy bowiem zostają porwani, i zawisają na jakimś haku. 
Jesteśmy zbyt kolektywnie winni; zbyt kolektywnie pogrążeni w odmętach 
win naszych ojców i praojców. Jesteśmy już tylko potomkami. Ale to nasz 
pech, nie wina: wina istnieje jeszcze jedynie jako czyn osobisty, jako akt 
religijny. Nam zaś przystoi tylko komedia. ( ... ) 

( .. . ) Komedia jest pułapką na myszy, w którą publiczność nieustannie 
wpada i wciąż wpadać jeszcze będzie. ( ... ) 

( ... ) Komizm natomiast uchodzi za coś pomnie1szego, wątpliwego, 

nieprzystojnego, co uznaje się jedynie wówczas, gdy człowiek wpada w 
ludożercza-świński zachwyt do pięćsetnej potęgi. Lecz z chwilą , gdy 
komizm rozpoznany zostaje jako element niebezpieczny, demaskatorski, 
wymagający i moralizujący, porzuca się go niczym kawał rozpalonego 
żelaza, ponieważ sztuka może być sobie wszystkim, czym chce, byle tylko 
była wygodna. ( ... ) 

O FILOZOFII I RELIGII W DRAMACIE 

( ... ) A skoro niegdyś pouczała filozofia, że szczególne należy 

wyprowadzać ze spraw ogólnych, ja nie mogę już zbudować dramatu 
takiego, jak Schiller, który wychodzi od spraw ogólnych, z chwilą, gdy 
wątpię w to, żeby kiedykolwiek dojść można było od owych spraw ogól
nych do szczególnych: wątpliwości te są jednak moimi własnymi wątpli
wościami, a nie na przykład wątpliwościami katolika, który trzeba przyz
nać , posiada w dramaturgii możliwości, jakich nie ma nikt oprócz niego, 
chociaż, jeśli sam siebie poważnie traktuje, zamknięte są przed nim 
możliwości inne, jakie poza nim posiada każdy; a całe niebezpieczeństwo 
tego twierdzenia polega na tym, że nieustannie trafiają się artyści, którzy 



polegając na nim, zmieniają wyznanie: osobliwy to krok, o tyle niefortunny, 
że nie zdaje się on na nic. Trudności , z jakimi boryka się protestant w dra
maturgii , są właśnie trudnościami jego wiary. Stąd też wywodzi się moja 
zasada niedowierzania temu, co nazywamy budową dramatu i szukania 
dojścia do niego od strony szczegółu, pomysłu, a nie od strony spraw ogól
nych, od planu. ( ... ) 

Friedrich Diirrenmatt Problemy teatru, 
przełożył Witold Wirpsza 

Dialog nr 9, 1961 r. 

• 



O SAMYM DURRENMATCIE 

Diirrenmatt, człowiek chory, ustawicznie konfrontowany ze śmiercią, nie 
potrafił już jak dawniej, śmiać się ze swoich komedii. Jeżeli bowiem, ( ... ) , 
winę przedstawia się jako niedbalstwo, brak odpowiedzialności, jako 
zwykłe uchylanie się od obowiązków, zdradę zaś uznaje się za świadectwo 
pragmatyzmu - nie ma szans na to, by widownia przeżyła katharsis. 
Owszem jest tu miejsce na rozrywkę i na nudę, ale moralista nie ma tu 
czego szukać. W ostatnim czasie Diirrenmatt coraz bardziej zżymał się na 
wiadomość o kolejnych sukcesach Wizyty starszej pani: znał Giilłen zbyt 
dobrze, by mógł się jeszcze z niego śmiać ... 

Hans Mayer o Friedrichu Diirrenmatcie, Kronika 
Dialog nr 7/1991 r. 
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