
Friedrich Durrenmatt 

Wizyta 
• • starszej pani 



Friedrich Durrenmatt 

Wizyta 
starszej pani 

• • • • • 



Wiztyla J/arruj pa11i 

Friedrich Diirrenmatt 

Wizyta starszej pani 
w przekladzie Marcela Reicha-Ranickiego i Andrzeja Wirtha 

:: REŻYSERIA: Michał Zadara 
:: SCENOGRAFIA: Thomas Harzem 
:: KOSTIUMY: Julia Kornacka 
:: REŻYSERIA ŚWIATŁA : Ewa Garniec 
:: OPRACOWANIE MUZYKI: 

Jacek Szymkiewicz i Michał Zadara 

:: GRA ZESPÓŁ W SKŁADZIE: 
An na Januszewska 
Iwona Kowalska 
Grażyna Madej 
Marta Szymkiewicz 
Mirosław Guzowski 
Grzegorz Młudzik 
Konrad Pawicki 
Jacek Piątkowski 
Przemysław Walich 

:: IN SPICJE NTKA : Jolanta Szadkowska 

• • 

premiera: 1 marca 2008 
178 premiera Teatru Współcze snego 

:: PIOSENKI: 
Chłopcy z Placu Broni »O, Ela" 
Lombard „Przeżyj to sam" 
Kobranocka »Kocham cię jak Irlandię" 
Wojciech Gąssowski „Gdzie się podziały tamte prywatki" 
Perfect »Autobiografia", »Nie płacz, Ewka" 
Tom Petty „Free falling" 



Wiuyta starsuj ptmi 

Sławomir Shuty 
W paszczy konsumpcji (fragmenty) 

Kiedy bylem małym chłopcem, hej. Zawsze chciałem, po 

pierwsze napić się koli za wszystkie czasy, po drugie nażreć 

się na zaś tych smacznych frykasów w lubieżnie kolorowych 

papierkach, które przysłał koledze jego stary z USA, po 

trzecie zobaczyć jak najwięcej kreskówek Disney'a - a dla

tego też tak bardzo czekało się na święta, bo podczas świąt 

jakąś animację made in USA zawsze wycisnęli, no trzeba 

tutaj powiedzieć, że nierzadko człowiek był piekielnie roz

czarowany, kiedy po raz setny puszczali bajkę o fasolce, albo 

o tym, jak Myszka Miki z całą resztą podróżowała furgo

netką krętymi drogami i im się przyczepa kempingowa no-

torycznie odczepiała, a to i tak było sakramencko śmieszne 

- zazwyczaj podawali w kółko te same nieświeże, leniwe, 

ruskie, polskie, rusko-polskie, a wiadomo, że co polskie, 

co ruskie, co polsko-ruskie to niedobre, bo jakieś takie 

niedorobione, wieśniackie, bez smaku i zapachu, no może 

jeszcze „Wilk i zając", może Krtek (choć nie ruski, ale ten 

sam obszar ówczesnej kultury politycznej). to ostatecznie 

się nadawało, ale już od samej czołówki „Misia Uszatka" 

dostawałem mdłości, - co ja tam jeszcze chciałem?, posiadać 

chciałem, że ai się z tego pragnienia trząsłem jak nakręco

ny i rozkręcony, posiadać te przeróżne plastikowe historie, 

lego, modele samochodzików, modele samolocików, mode

le stateczków, gumowe imitacje Godzilli, i innych postaci, 

pistolety, takie tam gadżety związane z życiem i tragiczną 

śm iercią Bruce'a Lee. 

Nie było mnie stać na większość rzeczy. Większości tych 

rzeczy po prostu nie było. Na przykład wspomnianej po-

wyżej koli, wów

kola, była oran-

czas nie było, była pepsi 

żadka w proszku do 

ro z puszcz a n i a w wodzie, a ja ją tę 

oranżadkę sypałem z gestem na dłoń i językiem ją do ust, 

a ona się pieniła jak vibovit, a tego ostatniego też niełatwo 

było dostać, na receptę, czy coś w tym rodzaju. Potrzeba nie

stety jest matką wynalazków, dlatego brat wymyś lił swoją 

wersję lemoniady: soda oczyszczona, kwasek cytrynowy (bo 
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cytryny nie było), cukier chyba i z pewnoś cią woda równa s ię 

wspaniała ochłoda na cieple letnie dni, a w smaku syf i na 

dodatek niezdrowe. Takie były czasy. 

Do Ameryki wyjechał na zarobek ojciec mojego kolegi. 

A Wyjec~al i_ nie w,ródł , 
WJ wracac nie usm1e

oplacało. Czasem coś 

a bo mu się widać 

W ) chało, czy nie 

przys ł a ł. Wówczas 

konieczn ie zjawia li śmy się u szczęśliwca kolegi z niezapo

wiedzianą wizytą. Kolega, gdy miał dobry humor, zapraszał 

nas do pokoju, otwie rał szafę, a w szafie była cala Ameryka . 

Czekolady takie, śm a kie, długie , krótkie , w celofanie, bez 

celofanu, s łodki e czekoladowe pieniążki w sreberku , ciastka, 

gumy, wypełnione cukierkami parasole, jadalne gwizdki, no 

cudawianki i wiele, wiele innych. Oczywiście w pokazie nie 

uwzględniono nigdy degustacji. 

Kolekcja upo rząd kowa ł a moje życie wewnętrzne. W szyst

kie ks i ążki, potopy, krzyża ki, lalki, pany tadeusze, pany 

samochodzki , encykloped ie PWN i katech izmy z poprzed

nich klas, z trzypoziomowej biblioteczki zosta ł y upakowa

ne w sza fie z ubraniami, a ich miejsce zaję ł y ustawiane na 

pólkach w różnych wariantach puszki . Raz dwa rządki, raz 

jeden i co druga puszka do przodu, raz ciasno, raz rzadko, 

raz na sobie, raz przy sobie, w za leżności od dnia i nastroju. 
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A potem jeszcze pamiątkowe zdjęcia wśród puszek, zdjęcia 

z puszkami w tle, zdjęcia z puszką w dłoni, że niby teraz s ię 

pije i jest git, jest po amerykańsku, a cala ta kolorowa reszta 

za plecami, to też została wypita. Że niby jakimś się nie jest 

przebolkiem, przedpolskimhipisem. 

Minęło kilka ładnych lat, w międzyczasie widziało się to 

i owo na telewizji, upadek reżimu w Rumunii live, zamiesz

ki tu, zamieszki tam, rządy, stoły, wybory, filmy, trochę się 

liznęło tamtego, wreszcie wszelakie pozy tywne afirmacje 

ziściły s ię i oto stałem s ię szczęśliwym posiadaczem, na po

czątku nie mogłem uwierzyć w swoje szczęśc ie . 

Powtórzmy: Zachód, to nieprzebrane siedlisko dóbr mate

rialnych, łono fajnych filmów i programów telewizyjnych, 

ojciec chrzestny zdrowego, obfitego tłustego kapitalizmu, 

niewyczerpane źródło pustych, pozbawionych cudnej za

wartości opakowań, marek symboli, znaków towarowych, 

kraina mityczna , w któ- rej pierwszy, złoty 

- wiek ludzkości , jesz- e cze s ię nie skoń-
czy!. Ten zachód przyszedł do nas. 

Ziarnko do ziarnka i przebrała się miarka . Ale o tym za 

chwilę. Pierwszy haust tej wybujałej erotycznie rzeczywisto

śc i był zabójczy. Mogłem umrzeć z przejedzenia. Dosłow

nie. Bez żartów. Potrafiłem na przykład przez pięć godzin, 
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z zegarkiem w ręku, jeść bez ustanku, różne szmatławce jeść, 

różne kolorowe gówna pić i oglądać o podobnej wartości 

kalorycznej programy telewizyjne na kablówce lub uganiać 

się po korytarzach w jakiejś prymitywnej grze video. Boże, 

cierpiałem wtedy na kurewskie gazy i zaparcia, nie chciał-

bym tutaj o tym szerzej wspominać, bo może 

A nie czas i miejsce, 

• tylko, że te rzymskie 

talne w bloku w M3, 

szczęście, powiem 

sesje eksperymen-

nie potrwały zbyt 

długo i uniknąłem zjawiska przytycia ze skutkiem trwałym, 

choć złośliwi twierdzą, że tak jest. 

Wszystko to przyszło. I stał się kac. Mówiłem już? Powtó-

rzę; wszystko to wyszło jak z balonu helu syk. Wypełnione 

po gardło póki hipermarketów, pięknymi i uprzejmymi pro

duktami, o znaczeniu monstrancji podczas podniesienia, ale 

jednocześnie produktami o symbolicznej tylko jakości, półki 

uginające się od kiełbas (pamiętacie nocne kolejki do mię

snego?), posmarowanego plastikiem mięsa wątpliwej war

tości spożywczej, szynek nafaszerowanych antybiotykami, 

pasztetami, których podstawowym składnikiem smakowym 

jest polepszacz smaku i zapachu, pasztetów produkowanych 

z całych, nieoczyszczonych piór i kości, częstokroć z pa

dłych od mutagennych chorób brojlerów, indyków tuczonych 

sterydową paszą których nie wrzuciłbyś nawet wrogowi do 
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owsianki, bo tak śmierdzi i wyglądem przypomina smolę, 

ryby ciężkie od rtęci i arsenu, jogurty, w których środkiem 

konserwującym jest płyn do zmywan ia podłóg, przedatowa

ne sałatki, owoce bez smaku i zapachu. 

f 

Chciałoby się zrzucić winę za ten syf i frustrację spożywczą, 

na zgniłą Amerykę - siedlisko konsumpcji, macicę grzechu 

konsumpcyjnego, na chciwego producenta, na obłudnego 

hurtownika, na leniwego sprzedawcę detalicznego, na ze

psutego do cna speca reklamowego, na świnię copywritera, 

na krzywych aktorów, reżyserów, scenarzystów, na innych, 

na wypaczony materialistyczny Zachód, na zepsutą pop kul

turę, ale nigdy na siebie . To właśnie do nas należy ostatnie 

słowo . Właśnie my mamy silę decyzyjną . Filtry selekcyjne 

niestety muszą być budowane w umysłach przez nas sa

mych . 

Inaczej wszyscy skończymy w ciuchlandzie. Amen. 

Sławomir Shuty, W paszczy Romumpcji, w: Frustracja: młodzi o Nowym Wspaniałym 

Św ierit, red. Piocr Marecki i Jan Sowa, Korporacja H a!art, Kraków 2003. 
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Friedrich Diirrenmatt 

Posłowie do „Wizyty starszej pani" 

.Wizyta starszej pani" jes t historią rozgrywającą 

się w małym miasteczku, gdzieś w środkowej Europie. Autor 

tej historii bynajmniej nie odgradza się od postaci w niej wy

stępujących i wcale nie jest pewien, czy postąpiłby inaczej niż 
one. Tego, co historia ta ponadto zawiera, nie trzeba tu okre

ślać, ani inscenizować w teatrze. Dotyczy to również epilogu . 

Wprawdzie ludzie mówią w nim bardziej uroczyście i mniej 
naturalnie, niż mówiliby w rzeczywistości, w sposób bliższy 

temu, który się określa jako poezję, jako język piękny. Ale 

dzieje się tak dlatego jedynie, że giilleńczycy wzbogacili s ię 

i jako parweniusze wyrażają się w sposób bardziej wyszukany. 
Opisuję ludzi, nie marionetki; tworzę akcję, nie ale

gorię. Buduję świat, a nie system moralnośc i , jak to we mnie 

niekiedy wmawiają. Więcej: nie staram się nawet skonfronto

wać mojej sztuki ze światem, bo taka konfrontacja następuje 
samoczynnie za sprawą publiczności, która wypełnia teatr. 

Według mnie, sztuka ta rozgrywa s ię w ra-

mach możliwośc i sce- nicznych, nie zaś 

w kostiumie jakie- gokolwiek stylu. 

Kiedy giilleńczycy gra- ją drzewa, to nie 

jest to surrealizm, lecz dzieje się tak, aby trochę przykrą hi

s torię miłosną, rozgrywającą się wśród tych drzew - próbę 

zbliżenia starego mężczyzny do starej kobiety - umiejsco

wić w poetyckiej scenerii i w ten sposób uczynić bardziej 

znośną. 

U podłoża tego, co piszę tkwi immanentne za

ufanie do teatru i do aktora. Jest to główny impuls mojego 

pisarstwa. Nęci mnie tworzywo. Aktorowi niewiele trzeba, 

aby przedstawić człowieka; trzeba mu tylko zew nętrznej 

powłoki , czyli tekstu, który co prawda musi być adekwatny. 

Innymi słowy: język jest zewnętrzną powłoką sztuki teatral-

nej, podobnie jak skóra jest zewnętrzną 

powloką orga- nizmu. Autor sztuki 

teatralnej daje ty!- ko tekst; ostatecznym 

rezultatem jego pracy jest ję zyk. Toteż nie można pracować 

nad językiem jako takim, lecz tylko nad tym , co tworzy ję

zyk, a więc np. nad ideą, nad akcj ą. Nad językiem samym 

,;, sobie, nad stylem, pracują tylko dyletanci. Zadanie aktora 
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polega, jak mi się wydaje, nad tym, a by rezultat ten osiągnąć 

na nowo. Sztuka musi jawić s ię jako natura. Wystarczy traf

nie grać mój tekst - podtekst znajdzie s ię sam. 

Nie zaliczam się do dzisiejszej awangardy. Oczy-

wiście i ja mam swoją teorię sztuki, bo waśnie teoria należy 

do tych rzeczy, które sprawiają pisarzo-

wi przyjemność. Nie ujawniam jednak 

mojej teorii uważając ją za mój pogląd 

prywatny. (Wtedy musiałbym się nią kierować). Już wolę 

uchodzić za nieco chaotycznego i żywiołowego autora po

zbawionego właściwego poczucia formy. 

Trzeba mnie in s cenizować na modlę sz tuk ludo

wych, traktując mnie jako swego rodzaju świadomego Ne-

---------e 
stroya; da to najlepsze rezultaty. Należy poprzes tać na moich 

pomysłach i zrezygnować "z głębi ". Należy dbać o płynne 

zmiany dekoracji, unikając przerw i nie dzielić scen kurtyną . 

Również i scenę z sa mochodem należy zagrać jak najpro

ściej, korzystając ze zwykłego wózka teatralnego, na którym 

znajduje s ię tylko to, co konieczne: siedzenie, kierownica, 

zderzak. Wóz powinien być widoczny z przodu, tylne sie

dzenia muszą być nieco podwyższone. Wszystko musi być 

nowe, jak błyszczące nowością żółte buty. (Scena ta nie ma 

nic wspólnego z Wilderem -dlaczego? Oto ćwiczenie dia

lektyczne dla krytyków). 

Klara Zachanass ian nie uosabia ani sprawiedli

wości, ani planu Marchalla, ani tym bardziej Apokalipsy. 

Powinna być jedynie tym, czym jest - najbogatszą kobietą 

świata, która dzięki swemu majątkowi może działać jak bo

haterka greckiej tragedii, jak dajmy na to Medea: w sposób 

ostateczny i okrutny. Może sobie na to pozwolić. 

Ta starsza pani ma humor, trudno tego nie do-

strzec, cechuje ją dystans wobec ludzi, 

których traktuje jako towar na sprze-

daż. Cechuje ją także dystans wobec 

siebie i osobliwy wdzięk, pomieszany z groźnym urokiem. 

Wobec tego, że działa ona niezważając na wszelkie normy 

społeczne, stała się i s totą skos tniałą i hieratyczną, niezdolną 

do rozwoju, może co najwyżej przemienić się w kamienne 

bóstwo. 
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Klara Zachanassian jest - podobnie jak jej świ

ta - zjawiskiem poetycznym. Dotyczy to nawet eunuchów, 

których nie należy grać w sposób realistycznie drastyczny, 

wyposażając ich w glosy kastratów, lecz jako nierzeczywi

ste, baśniowe, upiorne i przeżywające sugestywną błogość -

ofiary fatalnej zemsty, logiczne jak kodeksy prawne zamierz

chłych epok. (Dla ułatwienia eunuchowie mogą mówić na 

przemian, ale wtedy bez powtarzania kwestii). 

Gdy Klara Zachanassian jest od samego początku 

niezmiennie bohaterką, jej dawny kochanek staje się dopiero 

bohaterem. Ten nędzny kramarz jest początkowo jej bez

wiedną ofiarą; chociaż winny, sądzi, że życie sa mo zjęlo zeń 

winę. Bezmyślny prostak, któremu pod wpływem strachu 

i przerażenia, zaczyna objawiać się jego przyszły los. Pojmu

jąc swoją winę, poddaje się sprawiedliwości. Staje s ię wielki 

przez swoją śmierć (śmierć ta nic powinna być pozbawiona 

pewnej monumentalności) . Śmierć Ilia jest równie sensow

na, jak bezsensowna. Sens mogłaby mieć jedynie w mi tycz-

nym świcie antycznej 

rozgrywa się w Giil

Obok bohaterów wy-

polis. Ale historia 

len, współcześnie. 

stępują giilleńczy-

cy, którzy są takimi ludźmi jak my wszyscy. Nie należy ich 

ukazywać pod żadnym pozorem, jako ludzi złych. Początko

wo są oni zdecydowani odrzucić ofertę. Zaciągają wprawdzie 

długi, lecz nie dlatego, że zamierzają zabić Ilia itd. Tylko 

rodzina wmawia sobie do końca, że wszystko się jednak po-
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myślnie ułoży. Również i rodzina nie jest zła, lecz słaba jak 

wszyscy. Gulleńczycy powoli poddają się pokusie, tak jak 

Nauczyciel, ale ten proces musi się ukazywać publiczności, 

jako reakcja naturalna. Pokusa jest zbyt wielka, zbyt gorzka 

nędza. 

„Wizyta starszej pani" jest sztuką okrutną i wła

śnie dlatego nie należy jej grać w sposób okrutny, lecz jak 

najbardziej ludzki - ze skutkiem, nie z gniewem, ale również 

z humorem, bo nic nie może zaszkodzić bardziej tej komedii, 

która kończy się tragicznie, niż zwierzęca powaga. 

Friedrich Diirrenmatt, Posłowie do „Wizyty starszej pan i ", 

• Dialog" 1959, nr 9 

20 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Michał Zadara - (ur. 19 pażdziernika 1976 r.) reżyser te

atra lny. Studiował w Warszawie, USA (Swarthmore Col

lege) i Krakowie (PWST). Wydział reżyserii Krakowskiej 

Szkoły Teatralnej skończył w 2005 roku, ma na swoim 
koncie kilkanaście realizacji teatralnych i kilka filmowych. 

Uznanie krytyków i rozgłos pojawiły się po premierach 
w gdańskim Teatrze Wybrzeże - „From Poland with love", 

„Wałęsa . Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna" Paw
ła Demirskiego oraz „Ks iądz Marek" Juliusza Słowackiego 

i „Fedra" Racine'a wystawiane w Starym Teatrze w Krako

wie. Najnowsza realizacja reżysera to „Operetka" Gombro

wicza w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu z muzy
ką Leszka Możdżera . 

Michał Zadara pojawił się w Teatrze Współczesnym 

w pierwszej edycji Inwazji Barbarzyńców przygotowując sce
niczne czytanie sztuki „Próby z jej życ ia" Martina Crimpa. 

W październiku ubiegłego roku w szczecińskim teatrze od

była się premiera jego autorskiej sztuki inspirowanej filmem 
„Pól żartem, pól serio" - „Na gorąco". „Wizyta starszej pani" 

jest pierwszym spektaklem Michała Zadary zrea lizowanym 

po 

11 za 

Paszportu „Polityki" A 
aktywność twórczą, -

za przedstawienia przywracające wiarę 

w to, że teatr jest przestrzenią artystycznej wolności". 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 21 
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