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Cl, KTÓRZY SKŁADAJĄ WIZYTĘ: 
KlARA ZACHANASSIAN, 
z domu Wiischer, miliarderko: 

HALINA PASEKOVA 
JEJ MAŁŻONKOWIE VII-IX: 

TOMASZ KlAPTOCZ 
OCHMISTRZ: 

JERIY LESZCIYŃSKI (gośc.) 
KOBY (ŚLEPY) : • 

RÓZAMICZKO 
Cl, KTÓRYM ZŁOŻONO WIZYTĘ: 
ILL: 

RUDOLF MOLIŃSKI 
JEGO ŻONA: 

JANINA BUlAWA 

JEGO CÓRKA: 
PATRYCJA CZERWIEC 

JEGO SYN: 
TOMASZ KlAPTOCZ 

BURMISTRZ: 
KAZIMIERZ SIEDLACZEK 

KSIĄDZ: 
RYSZARD POCHROŃ 

NAUCZYCIEL: 
RYSZARD MALINOWSKI 

LEKARZ: 

PIERWSZA KOBIETA: 
ANNA PAPRIYCA 

PANNA LUIZA: 
BARBARA 

SZOTEK-STONAWSKI (gośc.) 
POZOSTALI 
KIEROWNIK POCIĄGU : 

JERIY BATYCKI 
N A T R Ę T N I 
DZIENNIKARZ: 

LIDIA CHRZANÓWNA 
WITOLD RYBICKI (gośc.) O R A Z 

POLIUANT: 
JANUSZ KACZMARSKI 

MAlARZ: 
PAWEl NIEDOBA 

EWA BARSONY, PAVEL PASEKA, 
STANISUW KUPCZAK, MAREK 
SLOSAR, BOHUMIL KURAN 
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„Świat jest 

dla mnie czymś 

niesamowitym, 

zagadkq zła, 

które trzeba 

przyjqć, 

przed którym 

jednak 

nie wolno 

kapitulować." 

B
ył dramaturgiem szwajcarskim, tworzqcym w języku niemieckim. Jego ojciec był protestanckim 
pastorem. Diirrenmall studiował w Bernie i Zurychu filozofię, teologię i historię sztuki. Zajmował 
się też krytykq teatralnq. Debiutował w 1947 roku dramatem Es steht geschrieben. W następnych 
utworach scenicznych Diirrenmalla dominujq motywy tragikomiczne, przybierajqce niekiedy formę 

makabrycznej groteski. Pozostaje to w zwiqzku z koncepcjq pisarza, w myśl której tragiczna komedia i ironia 
sq jedynq moiliwościq wyrażenia problematyki współczesnego świata. W twórczości Diirrenmatta jednostka 
w walce ze zbiorowościq społecznq zawsze stoi na straconej pozycji. Jej konflikt z otoczeniem demaskuje 
bezsens świata i nieodwracalność zła. Równocześnie jednak, mimo nieuchronnego zwycięstwa zła i zbrodni, 
utwory Diirrenmalla ukazujq szansę pozostania sobq w świecie chaosu. Owa konieczność podejmowania 
daremnej walki przypomina sytuacje bohaterów Franza Kafki, z tym, ie u Diirrenmatta tragizm często 
przechodzi w sarkastycznq ironię. Kafkę przypomina takie powracajqcy często motyw zbrodni, niejednokrot
nie kolektywnej, i kata. 

Diirrenmall jest takie autorem dramatów: Romulus Wielki (1949), Anioł zstąpił do Babilonu {1953}, 
Frank V {1959}, Fizycy (1961) oraz słuchowisk radiowych: Herkules i stajnia Augiasza, Stranitzky i bohater 
narodowy, Proces o cień osła. Napisał również powieści i nowele kryminalne o problematyce moralno
filozoficznej: Obietnica {1958}, Kraksa {1959}. 

Za swojq twórczość otrzymał wiele znaczqcych nagród, m. in. Schiller-Preis miasta Mannheim, Wielkq 
Nagrodę kantonu Bem, włoskq nagrodę Premio Letterario lnternazionale Mondello. W Polsce stal się jednym 
z najbardziej głośnych dramaturgów. Wystawiajq go wszystkie znaczqce sceny. Polska prapremiera Wizyty 
starszej pani odbyła się w Teatrze Nowym w Łodzi w reżyserii Kazimierza Dejmka 26 stycznia 1958 roku. 
W miesiqc później wystawił tę sztukę Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie w reżyserii Lidii Zamkow, która 
wystqpiła również w roli Klary Zachanassian. Ten spektakl i wielka kreacja Zamkow przeszły do legendy 
polskiego teatru. 
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5 
woje poglądy na teatr współczesny i własną twórczość pisarz sformułował w odczycie 
„Problemy teatru", wygłaszanym w latach 1954-55 w kilku miastach Szwajcarii i Niemiec. 
Oto jego fragmenty (cały tekst odczytu znajduje się w miesięczniku Dialog nr 9 rok 1961): 

„W sztuce, tok jak się ją dzisiaj uprawia, uderza dążenie do czystości. Trosko dotyczy czystego pisar
stwo, czystej liryki, czystej epiki, czystej dramatyczności. Lecz bardziej jeszcze osobliwe w naszych czasach, 
które bynajmniej nie odznaczają się czystością jest to, iż każdy mniema, że znalazł swoją szczególną, jedynie 
słuszną czystość . 

Chciałbym tedy prosić, oby nie dostrzegano we mnie przedstawiciela jakiegoś określonego kierunku drama
tycznego, jakiejś określonej techniki dramatycznej. Scena nie jest dla mnie areną dla teorii, światopoglądów, lecz 
instrumentem, którego możliwości próbuję poznać grając no nim. Problemy, wobec których staję jako dramaturg, 

są praktycznymi problemami roboczy
mi, nasuwającymi mi się nie przed, 
lecz podczas procy, o nawet - przeważ

nie po ukończeniu procy. 
Chodzi o reguły empiryczne, 

o możliwości teatru - ponieważ ży

jemy jednak w czasach, w których kwit
nie literaturoznawstwo i krytyka lite
racko, nie całkiem potrafię oprzeć się 
pokusie zerknięcia z boku no teorię 

dramatu. Artysto nie potrzebuje 
wprawdzie nauki. Nauka wywodzi 
swoje prawo z czegoś już istniejące-

go, lecz odkryte w ten sposób prawa 
nie posiadają dla artysty żadnej war
tości, nawet gdy są słuszne. Artysto 
nie może bowiem przejąć żadnego 

prawo, którego sam nie odkrył. 
Lecz czym w istocie jest dzisiaj 

teatr? Skoro film ma być nowocze
sną formą dawnego, dworskiego 
teatru, czym jest sam teatr? Stał się 
on dzisiaj - czego nie można prze
milczać - w dużej mierze muzeum, 
w którym pokazuje się skarbiec po
chodzący z dawnych epok teatralnych. 
I nie sposób temu zapobiec. W naszej epoce bowiem, zwróconej ku przeszłości, a zdającej się posiadać 
wszystko, oprócz teraźniejszości, jest to oż nadto naturalne. 

Fakt, że teatr współczesny jest po części muzeum, wywiera pewien określony wpływ na zatrudnionych 
w nim aktorów. Stoli się oni urzędnikami, częstokroć uprawnionymi do pobierania renty, jeśli proco w filmie 
pozwala im w ogóle jeszcze grać w teatrze; zresztą cały ten, wzgardzony niegdyś stan, ludziom miły, choć 

artystycznie podejrzany, przeniósł się już od dawno w sferę mieszczaństwa i znajduje się obecnie na szczeblu 
drobiny społecznej pomiędzy lekarzami a drobnymi przedstawicielami wielkiego przemysłu . Niektórzy z nich 
stali się czymś w rodzaju profesorów na gościnnych występach. Nastawia się na to i przedsiębiorstwo, coraz 
częściej dostosowując plan swego repertuaru do gości: co zagramy, gdy ta czy inna sława w tym czy innym 
czasie będzie do naszej dyspozycji? 



Pozycjo reżysera stało się ważna, dominująca, jak nigdy dotąd, reżyser stał się tym, czym dyrygent 
w orkiestrze. Zarysowuje się, czy też powinno zarysowywać się, żądanie właściwej interpretacji dzieł dawnych, 
lea teatry nie przyjęły jeszcze zasad wierności dziełu, tok oczywistej dla niektórych dyrygentów. Ai. nazbyt często 

dokonuje się nie interpretacji, lecz 
egzekucji klasyków, o opadająco kur
tyno zasłania okaleczone zwłoki. Nie 
ma w tym jednak niebezpieaeństwo, 
bowiem no podorędziu jest zawsze 
owo zbawao konwencjo, traktująca 
wszelką klasykę jako coś doskonałe
go, jako coś w rodzaju złotej woluty 
w kulturze. Publiczność garnie się 
do klasyki, czy grono jest dobrze czy 
źle, oklaski są pewne, więcej nawet: 
są one obowiązkiem sfer wykształ

conych. 
Cóż wreszcie do się powiedzieć 

o widzach, bez których żaden teatr 
nie jest możliwy? Stoli się oni anoni
mowi, stoli się po prostu publicznoś
cią, o gorsza to okolianość, niż może 

się wydawać w pierwszej chwili. Współczesny autor nie zna już żadnej określonej publiczności, jeśli nie chce pisać 
dla teatrów wiejskich, co też w końcu nie byłoby dlań przyjemnością. Tworzy więc sobie fikcyjną publianość, 
w rzeczywistości zaś sam nią jest, o niebezpieano to sytuacja, której nie sposób zmienić oni obejść." 





ERWIN AXER: 
DURRENMATT. SZKIC DO PORTRETU. 
Siedział na swojej górze. Oglqdał swoje aparaty, które przepowiadały pogodę wskazujqc wilgotność powietrza, temperaturę, ciśnienie. 
Puko/ w szkło i obstukiwał mosiężne obramowania. Odsuwał okulary na aoło i patrzy/w okna na przestwór, na dalekie góry, na jezioro 
w dole. Porównywał rezultat pracy instrumentów z pracq przyrody. Op usmoł okulary i zagłębiał się w swoich lekturach. W tym aasie, 
z końcem lat sześćdziesiqtych, rzadko spotykał się z ludźmi i jego teksty miewały nieco abstrakcyjny charakter. 

On sam, kiedy rozmawia z nielianymi gośćmi , jest pełen energii. Przewiduje i obmyśla kataklizmy, gigantyczne wybuchy 
w przestrzeni kosmianej, każe ginqć światom . Z entuzjazmem śledzi zarodki nowych form, utajone w nowych obyaajach młodzie
ży, pełen gotowości akceptuje nowe obyaaje teatru. Sypie proszki najnowszej produkcji do swojego basęnu, który żywi przeczystq 
wodq spływajqcq spod wierzchołka góry, i objaśnia (znany każdemu) mechanizm działania tych proszków z tq samq lascynacjq, 
z jakq kontroluje obliaenia astronomów i rysuje trajektorie gwiazd. Chichocze ... Podejrzewam, że w konstrukcji wszechświata 
dopatruje się chytrego planu, nie wiem, diabelskiego czy Bożego, i chichoae z uciechy, że uchylił rqbka kurtyny i widzi coś, aego 
inni nie mogq zobaczyć. Zaokrqgla wargi, jak wtedy, gdy w czasie posiłku bierze do ust kawałek melona. To czyni go podobnym 
do ryby. Wyglqda jak niemowlę i karp zarazem. Dziecko i ryba. 

W latach sześćdziesiqtych Diirrenmall dość często przyjeżdża/ do Warszawy. Pięć, siedem, może nawet dziesięć razy się lu 
zatrzymywał. Jego losy w ojczyźnie bywały rozmaite. Wielkie sukcesy, waesne pieniqdze, relatywnie waesne, błyskotliwe zwycię
stwa i na przemian z tryumfami niepowodzenia i katastrofy. Zbyt dużo powiedział szokujqcych rzeczy, zbyt wiele złośliwości, 
za szeroki zdobył rozgłos świętokradczymi pomysłami, żeby nie mieć potężnych wrogów. Bankierzy i pr9ducenci broni sq zazwyaaj 
ludźmi wysokiej moralności, dbałymi o nieposzlakowane imię swoje i ojczyzny. Nie majq wyrozumiałości dla tych, którzy skalali 
własne gniazdo. Z kolei Niemcy, największy rynek teatralny Europy, ściślej - prasa niemiecka, decydujqca o powodzeniu i klęsce, 
to kapryśnica obdarzajqca łaskq rozrzutnq, ale niepewnq i zawsze niestalq. Szybko się nudzi swoimi zabawkami. W tej sytuacji 
daleka Warszawa wystawiajqca sztukę po sztuce Diirrenmalla, wysoka i pewna pozycja, jakq pisarz zajqł w sercach polskiej 
publiczności i na szpaltach polskiej prasy, to był miód kojqcy serce. 

J 

Przez kilka lat ciqgnęla się ta warszawska znajowość. Widywaliśmy się w kawiarni, w knajpach, ale także w domu. Najaęściej 
towarzyszyła mu jego żona Lotti. Miał w Polsce sporo pieniędzy pochodzqcych z tantiem i Lotti się tym zajmowała. Pomagali 
ludziom, z resztq było trzeba coś zrobić. Więc Lotti robiła zakupy i rozporzqdzała . W końcu byli Szwajcarami. Przy winie i piwie 
rozmawiało się głównie o teatrze. O jego teatrze przede wszystkim. 

Tymaasem baraszkował w basenie. Spędzało się tam codziennie sporo godzin. Tu jesme bardziej niż gdzie indziej widoana 
była symbioza, w jakiej żyli z Lotti. Był urodzonym monogamistq i nie trzeba było wielkiego daru obserwacji, żeby spostrzec, kiedy 
się bawili piłkq jak dwie loki, niewinnie i zmysłowo, że sq we dwoje jednym, a Fritz bez Lotti, tak podejrzewam, byłby jak dziecko 
bezradny. 

Potem umarła Lotti, czyli Charlotta. Potem Diirrenmall ożenił się znowu; z Charlottq oaywiście. Potem skońay/ siedemdziesiqt 
lat i wysłałem depeszę . 

Pewnego dnia zadzwonił attache szwajcarskiej ambasady: Diirrenmall jest w Warszawie. Zaprasza na kolację kilka osób, 
mnie pomiędzy nimi. 

Byłem już stary wtedy, więc siedziałem przy nim, naprzeciw Charlotty. Nie przypominał niczym artysty i demiurga z Neuchiitel, 
rozpartego w fotelu, z kielichem w ręku, w rozchłestanej koszuli z rozluźnionym kołnierzem, w miękkiej marynarce. Zeszczuplał, 
widoanie pił niewiele, był starannie przyaesany, patrzył uważnie. Znikł birbant, nie rozbrzmiewał tubalny śmiech . Nikogo nie 
tykał, choć ze wszystkimi z obecnych, poza dyplomatami oczywiście, bywał na "ty". Ze mnq po trzydziestu latach konfidencji także 
przeszedł "na pan". Nie ulegało wqtpliwości, że zrobiono z niego ałowieka. Na czyj obraz i podobieństwo? Nie wiem. Lotti pozwa
lała mu być sobq. A Charlotta? Siedziała naprzeciwko grzeczna, chłodna, uprzejma. 

Wymieniliśmy z Diirrenmattem kilka uwag na temat dawnych znajomych i wspólnych przyjaciół. Potem zapytałem, czy 
pamięta, jakie wino piliśmy na pożegnanie w Neuchiitel. Bez wahania wymienił rocznik i markę. Po chwili dodał: „Nie ma już 
w schronie wina. Przed tygodniem wypiliśmy ostatniq Raszkę." 

Potem pożegnaliśmy się. Wydawało misie, że chciał mi coś powiedzieć, tak mi się wydawało, ale teraz już nie wiem na pewno. 
Może w ogóle tak wtedy patrzył, jakby chciał coś powiedzieć. 

W kilka miesięcy później umarł. To było do przewidzenia. Powinienem był wiedzieć od chwili, w której poinformował mnie o 
wyaerpaniu rezerwy ze schronu. Może zresztq wiedziałem . 

(fragmenty pochodzq z posłowia E. Axera zomieszaonego w ksiqżce F. DOrrenmotto Dolino zapomnienia) 
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R O Z A M I C Z K OPochodzi 

z Cieszyna. Ukończyła studium wokalno-baletowe przy 
Operetce śląskiej w Gliwicach, gdzie występowała przez 
dwa lata. Następnie przez osiem sezonów była związa
na z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, gdzie zagrała rolę 
Hudel i Chowy w spektaklu Skrzypek na dachu, siostrę 
Foster w Oknie na parlament R. Cooneya, Puka w śnie 
nocy letniej W. Szekspira, Anię w spektaklu Ania z Zielo
nego Wzgórza na podstawie powieści LM. Mongomery. 
Występowała w muzikalach Evita, Czarowdziej z Oz, 
Cabaret. Zagrała również w nowatorskim spektaklu 
Tango Oberiu - 1920 Łukasza Czuja. 
Jej największym hobby jest praca z dziećmi. Od dziesię
ciu lat pracuje jako instruktor zuchowy w ZHP. 

TOMASZ KŁAPTOCZ Poch~dz_i 
z Mazancow1c 

koło Bielska-Białej . Ukończył krakowskie dwuletnie studium 
teatralne SPOT: Równolegle ze studiami pracował nad rolą Deme
triusza w śnie nocy letniej W. Szekspira wyreżyserowanym przez 
Zbigniewa Najmołę w Teatrze im. Solskiego w Tarnowie. 
W Teatrze Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie zagrał 
Gustawa w Ślubach panieńskich A. Fredry, Kamila w Niekochanej 
A. Rudnickiego, Kota w butach i Szewczyka Dratewkę. W zespole 
muzycznym "Akurat" gra na trąbce i śpiewa. 

Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Pracował w teatrach w Gorzowie 
(7 lat) i Zielonej Górze (2 lata). Z jego najważniejszycj ról należy wymienić 
Edmunda w Damach i huzarach A. Fredry, Demetriusza w śnie nocy letniej 
W. Szekspira, Wacława w Zemście A. Fredry, Gustawa w Dziadach A. Mickiewi
cza. Współpracuje z łódzką telewizją przy produkcji popularnego programu 
telewizyjnego "997". Wystąpił również w filmie telewizyjnym Straszydełka wraz 

z Krzysztofem Kowalewskim. J A N u s z K A 



Alclłsandcr 
Ukończył Liceum Sztuk 
Plastycznych w Jarosławiu 
(grafika, malarstwo, rzeź
ba). Jest absolwentem 
PWST Wydziału Lalkar
skiego we Wrocławiu. Pra
cuje jako aktor, reżyser, 

scenograf. Od lat 80 . 
współpracuje jako reżyser 
i scenograf z Jadwigq 
Mydlarską-Kowal w te
atrach dramatycznych, 
lalkowych i TV. Reżysero
wał w teatrach Polski, Fin
landii i Chorwacji. Jest 

matyczne). W 1993 r. otrzy
mała Nagrodę Miasta Wro
cławia za wybitne osiągnię
cia artystyczne, w 1999 r. 
"Złotą Maskę" w Katowicach 
za trzy scenografie do sztuk 
w reżyserii J. Bunscha: Ope
ra za trzy grosze, Rewizor 
i Przemiana. Współpraco
wała z teatrami w Niem
czech, Finlandii i Danii. 
Dwa razy reprezentowała 
Polskę na międzynarodo
wej wystawie scenografii 
„Ouadriennale Praskie" 
w Pradze w 1994 i 1999 roku. 
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