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Friedrich 
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DURRENMATT 
Urodzony w 1921 roku w Szwajcarii 
dramaturg, prozaik, teoretyk teatru 
i eseista. Zmarł w 1990 roku. Obok Maxa 
Frischa uznany za najwybitniejszego 
twórcę teatralnego drugiej połowy XX 
wieku w niemieckim obszarze języko
wym. Zgodnie ze swą koncepcją współ
czesnego dramatu (2 zbiory tekstów 
teoretycznych z 1960 i 1977 roku) uważał, 
iż aktualną problematykę można wyrazić 

jedynie w tragikomedii. 
Diirrenmatt bywa często uznawany za 
krytyk.a społeczeństwa i porównywany 
do Bertolda Brechta. Sam posługiwal się 
groteską, parodią i tragifarsą. Jest uznany 
również za pisarza moralistę. 
Najbardziej cenionymi utworami 
dramaturga są „Romulus Wielki" (1949), 
„Frank V", „Anioł zstąpił do Babilonu" 
(1953), „Fizycy" (1962) oraz ,'Wizyta star
szej pani" (1956). Napisany w 1983 roku 
„Achterloo" nawiązywał do polskiego 
stanu wojennego. 

Opisuję ludzi, nie marionetki; tworzę akcję, 
nie alegorię . Buduję świat, a nie systenJ 
moralności, jak to we mnie niekiedy 
wmawiają. Więcej: nie staram się nawet 
skonfrontować mojej sztuki ze światem, bo 
taka konfrontacja następuje samoczynnie za 
sprawą publiczności, która wypelnia ieatr. 

Friedrich Diirrenrnatt 

Krytycy nazywają pisarstwo Diirrenmatta 
komediami politycznymi, tragifarsami, 
faktycznie są to dramaty oscylujące 

świadomie na granicy różnych stylów 
i konwencji - publicystyki, pl"lypowieści, 
wreszcie sztuki o sensacyjno-kryminalnej 
fabule, często tak drastycznej w swej 
moralnej wymowie, że ociera się ona 
o makabrę. Blisko im zarówno do 
moralitetu jak i do tragedii antycznej. 
Sam pisarz uważał, że człowieka nie da 
się zmienić, ośmieszał wszelkie 
propozycje naprawy świata. Nie taił 

jednak, że ze światem bez moralności 
trudno się pogodzić . W }Nizycie starszej 
pani' ukazał całą nicość i brutalność 
świata tęskniącego do dobrobytu. Nigdy 
nie dawał pouczeń. Stawiał tylko pytania. 
Lecz odpowiedzi na nie są równie 
okrutne. 

„.Ozlowieczeństwo jest czymś więcej niż 
frazesem: jest ryzykiem, i aby ryzyko to nie 
stalo się glupotą, wymaga ono wysilku 
wszystkich ludzi. 

Friedrich Diirrenrnatt 

Ta sztuka nie jest jednoznaczna pod 
żadnym względem, nie jest jednoznaczna 
moralnie. Dlatego tak jątrzy, tak drażni, 
dlatego nie można jej zapomnieć. Nasze 
doświadczenie mówi nam o współczes
ności tej sztuki, bo ta sztuka pokazuje 
daleko idącą niejednoznaczność zjawisk 
i od strony moralnej również. (.„) Jest 
niesłychanym pl"leciwieństwem wszelkiej 
literatury jednoznacznej. („.) 
Pod pewnym względem ta sztuka 
przypomina wielkie kompozycje roman
tyczne, nasuwające wiele interpretacji, 
równocześnie pl"lypomina jakiś średnio
wieczny moralitet, przy czym jest tak 
zbudowana, że otrzymujemy moralitet 
szyderczy. („.) Wreszcie ta sztuka się 

opiera na schemacie antycznym. 
Prawdopodobnie liczba mieszkańców 

miasteczka Giillen jest taka sama, jak 
starożytnego greckiego polis-miasta. Tam 
się właśnie odgrywaly antyczne tragedie. 
Nieszczęście spadło na miasta i potem się 
okazywało, że pl"lyczyna nieszczęście jest 
jakaś dawna przewina znacznego 
obywatela miasta. 'fym obywatelem jest 
kandydat na burmistl"la. I wtedy, w anty
cznej tragedii, przechodziło przezna
czenie, a raczej zemsta pl"leznaczenia
nemezis, potem było odkupienie
katharsis, i wtedy znowu spadal dobrobyt 
na miasteczko. Tak się kończyła tragedia. 
Tu jest nad czym się zastanowić . Ten sam 
schemat jest użyty przez autora jako 
narzędzie wielkiego absurdu, wielkiego, 
groteskowego, grożnego absurdu. 

Adam Ważyk: fragmenty 
„ Rozmowy o dramacie'; „ Dialog' 1958 nr 5 

- Aby śmiać się z rzeczy; które dzieją się na 
świecie, trzeba do pewnego stopnia znaleźć 
się poza światem, a to wlaśnie jest komedia. 
Podaje wszystko w formie widowiska, jakbyś 
wcale nie /JraJ w tym udzialu. 
-Ale zaraz powracamy do tego, z czegośmy 
żartowali i zaczynamy na nowo brać w tym 
udzial. 

Fontenelle 



Przy całej drapieżności, całej jadowitości 

sztuki, wychodzi się z teatru z poczuciem 
grozy, ale nie beznadziejności świata. Nie 
śmiejcie się! ,Y/izyca starszej pani" jest 
w pewnym sensie optymistyczna, tak jak 
optymistyczne są najbardziej krwawe 
tragedie szekspirowskie. Świat toczy się 
dalej. Tu właśnie kryje się wie.l.eznacz
ność sztuki. Wyobraźcie tylko sobie inne 
zakończenie . W połowie trzeciego aktu 
burmistrz, ksiądz i sierżant policji 
dochodzą do wniosku, że jednak lila zabić 
nie wolno, przychodzą do starszej pani 
i odrzucają jej propozycję. Starsza pani 
wyjeżdża. Miasteczko, które zabłysło 

neonami, w którym zaczęto się nowe 
życie, które poczuło smak dobrobytu, 
z powrotem pogrąża się w nędzy. 

Wartości moralne Gilllen zostaly ocalone 
i oto z powrotem jest nędza, ubóstwo 
i smród. Wyobraźmy sobie Gullen tonące 
znowu w tej płaskiej biedzie i nędzy. To 
dopiero byłoby zakończenie pesymis
tyczne. Wychodzilibyśmy z teatru ze 
smutkiem w duszy, z przekonaniem 
o beznadziejności śWiata. A jednocześnie 
byłoby to zako'ńczenie trywialne („.) 
Tu właśnie ·est rozerwanie starego 
schematu - winy i kary jednostki - od 
losów polis. 
(.„) DÓbrobyt skojarzony jest ze zbrodnią, 
dobrobyt podszyty zbrodnią. Ale gdyby 
zamiast dobrobytu pr"lyszła nędza? Czy 
byśmy odczuli katharsis? To nie sztuka 
Durrenmatta jest jadowita, to 
współczesność jest jadowita moralnie. 
I wlaśnie niejednoznaczna. 

Jan Kott: fragmenty „Rozmowy o dramacie"; 
„Dialog" 1958 nr 5 

Durrenmatt napisał wiele sztuk 
teatralnych, ale międzynarodowy sukces 
przyniosła mu ,Y/izyca starszej pani" (.„). 
To odkrywcze i oryginalne warsztatowo 
arcydzieło, którego wartość potwierdziły 
różnorodne interpretacje, od psycholo
gicznych i społeczno-ekonomicznych do 
chrześcijańskich i metafizycznych (.„) 
Równie pełne pesymizmu, choć bardziej 
ironiczne, są satyryczne dramaty. 
Podobnie jak Frisch, interesował się 

epicki} twórczością Brechta i Wildera. 
W wykładzie 11 Problemy teatru" w 1954 
roku w Zurychu oświadczył, że w dzisiej
szych czasach tragedia nie jest możliwa, 
gdyż postać bohatera tragicznego zakłada 
istnienie jednostkowego światopoglądu 

i indywidualnej odpowiedzialności, 

a w XX wieku istnieje tylko wina 
zbiorowa. 

J. Styan, Dramat wspó1czesny, 1990 

Nie ma sztuk absolutnie jednoznacznych. 
Można sztukę opleść komentarzami - widz 
mimo to odbiera ją indywidualnie. Próbę 

narzucenia mu jednoznacznej wymowy 
sztuki odbiera jako fatsz1 jest urażony, że 

autor uważa go za durnia. 

Friedrich Dlirrenmatt 

Jacek 
BUNSCH 

Reżyser. Urodzony w Krakowie w 1954 r. 
Ukończyi filologię polską i teatrologię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, później Wydział 
Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. 
Debiutował w Teatrze im. J. Slowackiego 
w Krakowie, reżyserując „Odejście głodomora" 

T. Różewicza. 
Od 1981 r. byl związany z Teatrem Polskim 
we Wroclawiu, gdzie zrealizowal szereg przed
stawień, z których najważniejsze to dramaty 
Witkacego: „Szewcy", „Oni", „Janulk.a, córka 
Fizdejki" oraz W Gombrowicza „Historia", 
a także „Śmierć Dantona" G. Bi.ichnera, 
A. Rybakowa ,Dzieci Arbatu", A. Czechowa 
„Iwanow", „Biesiada u Hrabiny Kotlubaj" 
wg W Gombrowicza oraz „Gracz" 
wg F. Dostojewskiego. 
W latach 1985-1990 byl dyrektorem Teatru 
Polskiego we Wrocławiu. Od roku 1991 
rozpoczął współpracę z teatrami 
zagranicznymi (Dania, Czechy). 
Na scenie teatru w Odense, jednego 
znaj 'ększych teatrów w Danii, wystawi! 
;;Wariata i zakonnicę" Witkacego, ,Iwonę'' 

Gombrowicza i ,,Wesołe kumoszki z Windsoru" 
Szekspira. Prowadzi! również wyk.lady 
w szkole teatralnej w Odense. 
W roku 1990 podjąl współpracę z Teatrem 
Polskim w Poznaniu, gdzie zrealizował 
,J.K.M. Wścieklicę". Ponownie „Szewców' 

itkac go i „Król umiera" E. Ionesco. 
Wystawił tez „Dekruneron" wg Boccaccia, 
który zaprezentowano na Festiwalu Teatru 
Polskiego w Rydze, a także adaptację „ Don 
Kichota" Cervantesa. 

• 
li 

W katowickim Teatrze Śląskim zrealizowai 
„Wariata i zakonnicę" Witkacego 
(Złota Maska dla odtwórcy glównej roli ), 
a także ,Dziewictwo. Na kuchennych 
schodach" wg W Gombrowicza i ,fuemianę" 

wg F. Kafki. 
W teatrze w Sosnowcu wystawil „Operetkę", 
, Ferdydurke" i „ Ślub' Gombrowicza. 
Wiele jego przedstawień bylo prezentowa,nych 
na festiwalach w Polsce i za granicą m.in. 
we Francji, Hiszpanii, Rosji, Czechach i na 
Łotwie. Zostal nagrodzony „Złotą statuetką 
Fredry" za najlepszy spektakl sezonu -
„Szewcy" we Wrocławiu. 
Na Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka 
Polska' w Opolu otrzymał nagrodę za 
przedstawienie „Janulka' oraz za spektakl 
„ Biesiada u Hrabiny Kotlubaj". Jego 
„Operetka" zostala uznana za spektakl roku 
i nagrodzona „ Złotą Maską"- Katowice 2002. 
Za spektakl „Ferdydurke" otrzyma! nagrodę 
„Kreaton" oraz ,Złotą Maskę' dla najlepszego 
reżysera - Katowice 2003. 
Podejmuje także realizacje Tv, 
m.in. ,Szalona lokomotywa" Witkacego, 
„Babok" wg Dostojewskiego, „Gyubal 
Wahazar" Witkacego, 8-odcinkowy serial 
11 Konwencje Teatralne' oraz wiele programów 
muzycznych. 
Od maja 2003 sprawował funkcję dyrektora 
artystycznego Teatru im. W Siemaszkowej 
w Rzeszowie. 
,Wi'zyta starszej pani" jest pierwszą realizacją 
Jacka Bunscha na scenie, której od września 
jest dyrektorem. 
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