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FRIEDRICH DURRENMATT 

POSŁOWIE 

„W i z y ta starszej pa n i" jest historią ro~ywającą się w ma
łym miastec~u. gdzieś w śroó.lkowej Europie. Autor tej historii bynaj
mniej nie odgradza się od postaci w niej występujących i wcale nie jest 
pewien, czy postąpiłby inaczej niż one. Tego, co historia ta ponadto 
zawiera, nie trzeba tu określać 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 piEi_kny. Ale dzieje się tak dla
tego jedynie, że gi.illeńczycy wzbogacili się i jako parweniusze wyrażają 
się w sposób bardziej wyszukany. 

Opisuję ludzi, nie m~rionetki; tworzę akcję, nie alegorię. Buduję świat, 
a nie system moralności, jak to we mnie niekiedy wmawiają. Więcej: 

nie staram się nawet skonfrontować mojej sztutki ze światem, bo taka 
kon1rontacja następuje samoczynnie za sprawą publiczności, która wy
pełnia teatr. 

Według mnie sztuka teatralna rozg.rywa się w ramach możliwości 

scenicznych, nie zaś w kostiumie jakiegokolwiek stylu. Kiedy glilleńczycy 
grają drzewa, to nie jest to surrealizm, lecz dzieje się tak, aby trochę 
p;:.zykrą historię miłosną, rozgrywającą się wśród tych drzew - próbę 

zbliżenia starego mężczyzny do starej kobiety - umiejscowić w poetyc
kiej scenerii i w ten sposób uczynić bardziej znośną. 

U podłoża tego, co piszę, tkwi immanentne zaufanie do teatru i do 
aktora. Jest to główny impuls mego ·pisarstwa. Nęci mnie tworzywo. 
Aktorowi niewiele trzeba, aby przedstawić człowieka; trzeba mu tylko 
zewnętrznej powł~i. czyli tekstu, który co prawda musi być adekwatny. 
Innymi słowy: język jest zewnętrzną powłoką sztuki teatralnej, podobnie 
jak skóra jest ·zewnętr1lI1ą powłoką organizmu. Autor sztuki teatcalnej 
daje tylko tekst; ostatecznym rezultatem jego pracy jest język. Toteż 

nie można pracować nad językiem jako takim, lecz tylko na-d tym, co 
tworzy języ;k, a więc np. nad ideą, nad akcją. Nad językiem samym 
w sobie, nad stylem, pracują tylko dyletanci. Zadanie aktora iPOlega, jak 
mi się wydaje, na tym, aby rezultat ten osiągnąć na nowo. Sztuka musi 
jawić się jako natura. Wystarczy trafnie grać mój tekst - podtekst 
znajdzie się sam. 

Nie zaliczam siebie do dzisiejszej awangardy. Oczywiście i ja mam 
swoją teorię sztuki, bo własna teoria należy przecież do tych rzeczy, 
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które sprawiaJą pisarzowi 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 au
tora pozbawionego właściwego poczucia formy. 

Trzeba mnie inscenizować- na modłę sztuk ludowych, traktując mnie 
jako pewnego rodzaju świadomego Nestroya; da to najlepsze rezultaty. 
Należy poprzestać na moich pomysłach i zrezygnować z „głębi". Należy 
dbać o płynne zmiany dekoracji, unikając przerw i nie dzielić scen kur
tyną. Również i scenę z samochodem należy zagrać jak najprośc : ej, ko
rzystając ze zwykłego wózka teatralnego, na którym znajduje się tylko 



to, co konieczne: siedzenia, kierownica, zderzak. Wóz powinien być 

widoczny z przodu, tylne siedzenia muszą być nieco podwyższone. Wszyst
ko musi być nowe, jak błyszczące nowością żółte buty. (Scena ta nie ma 
nic wspólnego z Wilderem - dlaczego? Oto ćwiczenie dialektyczne dla 
krytyików). 

Klara Zachanassian nie uosabia ani sprawiedliw.ości, ani planu Mar
shalla, ani tym bardziej Apakalipsy. Powinna być jedynie tym, czym 
jest - najbogatszą kobietą świata, która dzięki swemu majątkowi może 
działać jak bohaterka greckiej tragedii, jak dajmy na to Medea: w spo
sób ostateczny i okirutny. Może sobie na to pozwolić. 

Ta starsza pani ma humor, trud.no tego nie dostrzec, cechuje ją dystans 
wobec ludzi, których traktuje jak towar na sprzed.aż. Cechuje ją ta:kże 

dystans wobec siebie i osobliwy wdzięk, pomieszany z groźnym urokiem. 
Wobec tego, że działa ona nie zważając na wszelkie normy społeczne, 

stała się istotą skostniałą i hieratyczną, niezdolną do rozwoju, może co 
najwyżej przemienić się w kamienne bóstwo. 

Klara Zachanassian jest - podobnie jak jej świta - zjawiskiem po
etycznym. Dotyczy to nawet eunuchów, których nie należy grać w spo
sób realistycznie drastyczny, wyposażając ich w głosy kastratów, lecz jako 
nierzeczywiste, baśniowe, upiorne i przeżywające sugestyw.ną błogość 

- ofiary totalnej zemsty, logicznej jak kodeksy prawne zamierzchłych 
epok. Dla ułatwienia eunuchowie mogą mówić na przemian, ale wtedy 
bez J)owtarzania kwestii). 

Gdy Klara Zachanassian jest od samego począt•ku niezmiennie boha
terką, jej dawny kochanek staje się dopiero bohaterem. Ten nędzny 
kramarz jest początkowo jej bezwiedną ofiarą; chociaż winny, sądzi, że 

życie samo zdjęło zeń winę. Bezmyślny prostak, któremu pod wpływem 
strachu i przerażenia, zaczyna objawiać się jego przyszły los. Pojmując 

swoją winę, poddaje się sprawiedliwości. Staje się wielki przez swoją 
śmierć (śmierć ta nie powinna być pozbawiona pewnej monumentalno
ści). Smierć Illa jest równie sensowna, jak bezsensowna. Sens mogłaby 
mieć jedynie w mistycznym świecie antycznej polis. Ale historia roz
grywa się w Giillen, współcześnie. 

Obok bohaterów występują glilleńcz.ycy, którzy są takimi ludźmi, jak 
my wszyscy. Nie 1należy ich ukazywać pod żadnym pozorem, jako ludzi 
złych. Początkowo są oni zdecydowani odrzucić ofertę. Zaciągają wpraw
dzie długi, lecz nie dlatego, że zamierzają zabić Illa; są lekkomyślni 

i wierzą, że wszystko jakoś się ułoży. Tak należy inscenizować akt II 
i scenę na stacji. Tylko Ill, który zrozumiał swoją sytuację, boi 
się w tej scenie. Jeszcze nikt nie wymówił groźnego słowa; zwrot do
kona się dopiero w Petersowej stodole. Los Illa jest już przyipieczętowany. 

Teraz gtilleńczycy zaczynają się przygotowywać do mordu, piętnują 
przewinienia Illa itd. Tylko rodzina wmawia sobie do końca, że wszyst-
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ko się jednak pomyślnie ułoży. Również i rodzina nie jest zła, lecz słaba 
jak wszyscy. Gtilleńczycy powoli poddają się pokusie, tak jak Nauczyciel, 
ale ten proces musi się ukazywać publiczności jako reakcja naturalna. 
Pokusa jest z.byt wielka, zbyt gorzka nędza. 

„W i z y ta starszej pa n i" jest sztuką okrutną i właśnie dlatego 
nie wolno jej grać w sposób okrutny, lecz jak najbardziej ludzki - ze 
smutkiem, nie z gniewem, ale również z humorem, bo nic nie może bar
dziej zaszkodzić tej komedii, która kończy się tragicznie, niż zwierzęca 

powaga. 



ANDRZEJ WIRTH 

-ew AGI o TEATRZE vV NIEMCZECH (3) 

Co .najbardziej uderza w sztukach Di.irrenmatta, kiedy porównujemy je 
ze współczesną europejską twórczością dramatyczną, to przede wszystkim 
ogromna ·inwencja w wynajdywa·niu fabuł. Zwraca ona uwagę zwłasz~ 
cza na tle rozkładu fabuły i impotencji fabularnej współczesnego dra
matu, który swoje niedostatki w tym wzglęC:nie usiłuje zamaskować 

aforystyczną elegancją i „intelektualnymi napięc:ami" dialogu. W od
różnieniu od wielu innych głośnych sztuk współczesnych utwory sce
niczne Di.irrenmatta nie są dziełami do cytowania. Cechuje je w tej 
mierze jakby programowe ubóstwo nie uszczkniesz w nich aforyzmu ani 
zdGbiącego dialog powiedzonka. Pisarz pragnie oddziaływać syutacjami, 
nie frazeologią. Sztuki Di.irrenma tta są u tworami do streszczania. Już 

samo streszczenie ukazuje wielkość pomysłu. Są zarazem sztukami ak
cyjnymi w najbardziej pierwotnym sensie tego słowa - ich bohaterzy 
przede wszystkim działają - działanie, a nie przeżywanie, wystarcza 
do wyłożenia sensu fabuły. Autcr zdaje się sob'e uświadamiać tę właś
ciwość, kiedy •pisze: „Wystarczy trafnie grać mój tekst - podtekst znaj
dzie się sam". 

Mamy tu do czynienia z poetyką bardzo behav;orystyczną, zbl'żoną 

do tego, co Amerykanie uprawiają w powieści, z poetyką nastawioną 

bardzo antytradycjonalistycznie. Zauważmy, jak programowo ignoruje 
autor element zaskoczenia w „Wizycie starszej pani". W zasadzie już 

pierwszy akt odsłania epilog tragedii. Pisarz tak kształtuje twcrzywo, 
jakby chciał powiedzieć do widza: tu, proszę p3ństwa, nie chodzi o żadne 
niespodzianki, tu chodii o mech3nizm„. 

Sens fabuły „Wizyty starszej pani" nie daje się jednak zamknąć 

w jednej formule. Sztuka ta, jak każde dzieło wybitne, dopuszeza wiel
tkość interpretacji i prowokuje do najbardzi.ej różnych wykładni. Można 
ją tłumaczyć jako wyraz kompleksu winy, powstałego na tle zaWTotnej 
powojennej koniunktury, Hochkoniunktur. Wtedy „Wizyta" przedstawia
łaby .postawę bardzo typową dla przesyconych dobrodziejstwami cywili
zacji 'Przemysłowej społeczeństw zachodnich, w których krzewi się irracjo
nalne przekonanie, że każdy dobrobyt okupiony jest jakimś jednostko
wym nieszezęściem. Genezy sztuki należałoby wówczas szukać w psy
chologicznych konsekwencjach planu Marshalla. Klara Zach3nassian 
byłaby zaś' tego planu teatralną personi'ikacją. Szukając dalej interpre
tacji genetycznej można by zauważyć, że proces przyzwyczajenia się do 
dobrobytu jest złożony, obfituje w sprzeczności i opory. Dotyczy to 

r ' 
ł 
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zwłaszcza Niemiec Zachodnich, z którymi autor aluzyjnie kojarzy sztukę. 
Kraj ten żyje w nieustannym oszołomieniu, wywołanym nagłym skokiem 
prosperity. Nie potrafi ogarnąć intelektualnie przyczyn tak raptownej 
odmiany swego losu. Zawsze pozostaje jaikaś irracjonalna reszta, jakiś 

Wirtschaftswunder. Nie darmo słowo to 'Pojawia się nawet w ustach 
niemieckich ekonomistów. Przeciętny obywatel zauważa nagle, że jego 
możliwości stały się większe od jego środków. Wszystko zachęca do nie
frasoblit>: . .-ego życia na kredyt, możliwości stają się czymś istotniejszym 
od środków. Ale ten stan ekonomicznej euforii podszyty jest niepokojem 



Ci, którzy składają wizytę: 

Klara Zachanassian, miliarderka 

Jej małżonkowie VII-IX 
Ochmistrz 
Toby \ 
Roby ( żujący gumę 

Koby \ ślepi 
Loby f 

Ci, którym złożono wizytę: 

Ill . 
Jego żona 
Jego córka 
Jego syn . 
Burmistrz 
Burmistrzowa 
Ksiądz 

Nauczyciel 
Lekarz 
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i niepewnością. Odmiana przyszła zbyt niespodziewanie, aby możina było 
uwierzyć w jej trwałość. Ludzi, którzy zaczynają żyć na wyrost, gnębi 
purytański „Verschwendungskomplex", nie tak łatwo przyzwyczaić się, 

że luksus może być celem samym dla siebie; talka myśl wydaje się grze
szna, trzeba raczej na każdym kroku kłamliwie uzasadniać przed samym 
sobą, że luksus ten jest życiową potrzebą. Postawę taką i jej psycholo
giczne konsekwencje znają dobrze p.sychologowie amerykańscy. Z jej 
istnieniem liczy się nowoczesny aparat reklamy. W kraju, w którym 
60 procent budżetu miesięcznego wystarcza na zaspokojenie potrzeb ży
_ciowych nie można już sprzedawać butów i pomarańcz. Sprzedawca ofe
ruje więc ,;piękne nogi" i „siłę witalną". Je6t to jedna z metod zagłu
szania kompleksu rozrzutności. Chodzi o to, żeby wydawać pieniądze 
bez poczucia winy. A to przecież jeden z ·pr.oblemów trzeciego aktu 
„Wi.zyty" i jej epilogu! 

Kto chce, może dojrzeć w tej sztuce równ,ież refleks epoki Wielkich 
Procesów, próbę rozpoznania mechanizmu społecznego w&półczesnych 

ustrojów totalitarnych. Piszę próbę rozpoznania - bo sztuka Diirren
matta służy raczej nie tradycyjnej katharsis, lecz ·społecznej autodiagno
zie. Któż odważyłby się nie v-rzyłączyć do rozbrzmiewających fałszywym 
patosem · chórów końcowych, głoszących upokorzenia nędzy ·i chwałę do
brobytu? A •przecież tu właśnie zakres poruszonej problematyki staje 
się najszerszy - już nie o dobrobyt chodzi, le.cz o wielkie nadzieje, jak~e 

rnz.bu·dzają w masach w~ipółczesne programy społeczne, o uwodzącą dy
namikę ruchów politycznych i systemów państwowych. Nawet autor 
- mówi Diir.renmatt - pisał tę sztukę jak współwinny. Ostatnim akcen
tem „Wizyty" jest oskarżenie - ludzkości? społeczeństwa? syiStemu? ru
chu społecznego? Jest to oskarżenie wyrażone w sposób niezwykle wy
rafinowany przez typową dla Diirrenmatta inwersję - właśnie przez 
uroczystą i patetyczną afirmz<::ję ludzkości, która morduje. Jest w tym 
gryząca ironia: jednostka, ktĆ'rej udało się przezwyciężyć naturalny lęk, 
przyrodzone tchórz"Ostwo, pada ofiarą lęku z.bior.owego, który w pewnych 
okolicznościach stać się może silą morderczą. 

W talkim ujęciu główny konflikt sztuki rozgrywa się między Illem 
i zbiorowością. I rzeczywiście, nie zjawi9kowa, potwornie nierealna Star
sza Pani jest główną .postacią tragedlli, lecz właśnie małomiasteczlmwy 
Don Juan, sprytny i obrotny sklepikarz. Klara Zachanassian ma wszyst
kie cechy absolutu - jest jak absolut ponadczasowa, niezniszczalna, jest 
robotem sprawiedliwości, jest, chciałoby się powiedzieć, samą sprawiedli
wością. Nie przypadkiem zapewne podporządkowuje jej autor wszystkie 
nierealne, groteskowe rysy sztuki: czarneg.o lamparta, lektykę, sarkofag, 
kastratów i dziewięciu mężów, przestępców z Sing-Sing. Jako absolut 
Klrura Zachanassian posiada cechy sprzeczne: jest zarazem tragiczna 
i komiczna, groteskowa I wzniosła, liryczna i kiczowato sentymentaln::i. 
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Jest ideą eksperymentu .społeczneg-0, ukazującego, jak możliwa jest 
sprawiedliwość absolutna, i jest zarazem po prostu najbogatszą kcb :etą 

świata, która może sobie pozwolić na to, aby być tragiczną. 

Takiej Klarze Zachanassian przeciwstawia Diirrenmatt Ilia, małą po
stać, której nie można nazwać ani dobrą, ani .złą. Jest to oportunista na 
skalę pięciotysięcznego miasteczka. Stawką był sklepik z towarami mie
szanymi. Ili wyrzeka się miłcści dla sklepiku, ale przecież nie cz.uje się 

uwikłany w czyn niemoralny. Zachowuje poczucie godności osobistej, 
więcej - z latami nabiera cech obywatela s.zacownego, prawego i głę-



boko uczuciowego. Także pod względem moralnym ma wszystkie cechy 
przeciętności: jest w miarę występny i w miarę rzetelny. Jest to, jak 
możemy sądzić, gtilleńczyk typowy w każdym calu; przez przypadek tylko 
Sprawiedliwość absolutna uczyniła go obiektem swych doświadczeń. Ill 
ma poczucie tej swojej przeciętności i typowości zarazem. Przeżywa 

istne piekło strachu, jest to strach człowieka słabego. Ale jednocześnie 
uświadamia sobie, że gdytby był na miejscu gtilleńczyków, działałby tak 
samo. Ta świadomość dodaje mu sił, dzięki niej zdobywa się na to, ąby 
być ·sprawiedliwym. Kiedy ginie samotny, osaczony przez sfanatyzowany 
tłum i wsz_echwładny absolut, on, nędzny sklepikarz, jest przez chwilę 
nosicielem jakiejś wartości: jest sprawiedliwy. Fasada pozorów przesła
nia obustronne tchórzostwo: ofiary i mordercy. Dtirrenmatt, wielki iro
nista, znajduje tu iście przewrotną pointę - ofiara nie zostaje bynaj
mniej w tym Wielkim Procesie potępiona. Przeciwnie - proces kończy 
się Wielką Apoteozą ofiary jako bojownika i szermierza sprawiedliwości. 
Jest w tym zakończeniu drwina szczególnie gryząca i okrutna: sprawied
liwość uśmiercając tego, który pod jej naciskiem stał się sprawiedliwy, 
sama przemienia się w krzyczącą krzywdę. Oto dialektyka, jakże współ
czesna! 

Dtirrenmatt wywodzi swój teatr z Grabbego, Wedekinda, Brechta, · tak 
jak proza jego wskazuje na świadomą kontynuację wzoru Kafki. Jest 
krytycznym obserwatorem epoki, chce być 'poetą drugiej połowy naszego 
wieku, ale rozumie, że nie sposób być nim nie używając drwiny, satyry, 
ironii i „głębszego" podtekstu. Humanistyczna orientacja Dtirrenmatta 
wyraża się w stałej tendencji do demaskowania „skandalu" epoki. Jed
nak nie uprawia on krytyiki społecznej w przyjętym sensie tego słowa. 
Krytyce tej .nadaje wymiaT wyżs.zy, mitologizuje ją, nadaje jej charakter 
ponadczasowy, egzystencjalny. Klara Zachanassian jawi się widzowi 
w teatrze jak grecka mojra, jest również boginią przeznaczenia, jest 
samym Przeznaczeniem. Autorowi bardzo zależy na utrzymaniu tej aso
cjacji, podkreślają ją jeszcze stylizowane na Sofoklesa chóry i atmosfera 
udziwnienia i wsniosłości otaczająca działanie kapitału? systemu? losu? 
W tej warstwie treściowej konkretyzuje się owo „głębsze znaczenti e". su
gerowane przez sensacyjne pomysły fabularne autora. 

Dtirrenmatt jest wyrafinowanym poetą. Buduje nastrój na elementach 
sprzecznych; ·balansując na wątłej granicy między komizmem i liryzmem 
brutalnością i wzruszeniem, potrafi wykrzesać poezję z sytuacji najbar
dziej dla niej ryzykownych. Pełne estetycznego ryzyka są sceny miłosne 
między pairą starców, miłosny szczebiot staruchy i wymuszone zaloty nie
wczesnego Don Juana. btirrenmatt pokafi wydobyć z tych obraa:ów ła
godną poezję przemijania. Brutalność i wyrachowanie, małość i nagie 
pożądanie nabierają w tej perspektywie niespodziewanych walorów wzru
szeniowych. Albo przeżycie przyrody, które - jakby się wydawało -

nie może się pojawić w dramacie współczesnym nie budząc poczucia ana
chroniczności i nie wywołując nudy. U Durrenmatta !Pojawia się ono 
w poetyckim cudzysłowie, ulega wyobcowaniu, jest re.renem sceny mi
łosnej. Koncepcję tę pogłębiają jeszcze środki teatralne - las jest umow
ny, drzewa są grane przez ludzi, przyroda staje się żywym komponentem 
tragedii i czynnikiem neutralizującym naturalizm zalotów. 
Sztukę Dtirrenmatta widziałem w Dtisseldortie, w wyikonaniu znakomi

tego teatru Diisseldorfer Schauspielhaus, pozostającego pod dyrekcją 

K. H. Strouxa. Przedstawienie utrafiło w trudny genre „komedii tragicz
nej''. Wstrząsało grozą, ale nigdy nie straszyło „zwierzęcą powagą", przed 
którą ostrzega insceni.a:atorów autor. W r·oli tytułowej wystąpiła sławna 
Hermina Korner. Obnoszono ją po scenie jak ozdobną monstrancję. Tak 
właqi~e. jaik wynika z tekstu - była bardziej symbolem absolutnej spra-

v<,..Tied1iwości niż owładniętą jej ideą milionerką. Dtisseldorfski Ill był do
brodusznym gtilleńczykiem, obdarzonym pewną dozą sprytu. Każdy gest 
podkreślał jego przeciętność, uzmysławiając, że w Wielkim Procesie nie 
o ma chodzi, lecz o jednego z wielu. Spektakl w Dtisseldorfie dał za
smakować poezji tkwiącej w tekście. Skandowany, muzyczny, niesamo
wity refren kastratów, recitativ drzew, wreszcie chór końcowy - były 

majstersztykami subtelnej Toboty scenicznej. Reżyseria !kładła nacisk na 
wydobycie surowej konsekwencji w rozwoju przedstawianyeh zdarzeń. 

Dało to efekt zaskakujący, śmierć Illa zyskała wymiar tragedii antycznej. 
Dtirrenmatt jest moim zdaniem najciekawszym z żyjących autorów 

dramatycznych niemieckiego obszaru językowego. Ale i jego proza zdra
dza pisanza wybitnego. Jej poetyka ma wiele wspólnych cech z drama
turgią wszechstronnego pisarza. I tutaj uderza przede wszystkim wy
nalazczość fabularna; fabuły prawie zawsze sensacyjne, pomysły dobre 
na kryminał. Nie przyipadkiem zapewne Dtirrenmatt uchodzi za wziętego 
autora !książek kryminalnych takich, jak „Der Verdacht" czy „Richter 
und sein Henker". Nawet takie świetne opowiadanie, jak „Die Panne" 
(Kraksa) czy wspomniane już słuchowisko „Abendstunde im Spatherbst", 
gdyby oceniać je tylko z punktu widżenia fabuły - należą do literatury 
sensacyjnej, ·niemal kryminalnej. Ale są to właśnie utwory, tak jak 
„Wizyta", z szerokim wyjściem na problemy moralne, estetyczne, z pyta
niami tyczącymi spraw ostatecznych, egzystencjalnych, ponadczasowych. 
Zwłaszcza w „Die Panne" widoczny jest Kafkowski rodowód prozy 
Dtirrenmatta. Jest to ja~y „Proces" Kai'ki, ale mniej udziwniony, 
zawsze dbały o prawdopodobieństwo sytuacyj~e i bardziej ... sensacyjne. 
Bohater Dtirrenmatta nie jest „neurastenikiem w ogóle", ale człowiekiem 
interesu równie przeciętnym, tuzinkowym, jak 111 w „Wizycie". Ale jest 
również osobnikiem typowym w sensie społecznym. Jest to jedna z ty
sięcznych postaci wyniesionych pmez falę Wielkiej Koniunktury. Kon
iunktury tak przychylnej, że nawet jednostka mierna, kiedy uchwyci 



kierunek fali, żegluje bezpiecznie wśród wciąż nowych ponęt, ja.kie otwie
ra pr.t.ed nią życ,e. Bohater ,,Kraksy" odbywa poaroż „Studebakerem"; 
jeszcze niedawno odbywał tę samą trasę w skromnym „Volkswagenie". 
Oto precyzyjna skala awansu społecznego i ekonomicznego! I do tego 
jeszcze kró,ka informacja: „In der Textilbranche bescha .ugt". 

Diirrenmatt chętnie tworzy filozodę własnej twórczości, jej zarys moż
na już znależć w posłowiu do „Wizyty". Autodiagnoza •pis=a pckrywa 
się mniej więcej z tym, co uznaliśmy za typowe dla jego metody twórc-ej. 

Jeszcze ciekawsze s.Lormułowanie zadań literatury znajdujemy we wstę
pie do „Die Panne." Zagadnienie to jest postawione po kantowsku -
Di.i.rrenmatt pyta, jark możliwa jest dzisiaj literatura („G;bt es nach o
gLiche Geschichten, Geschichten iiir Sch<riltsteller?"). „Kraksa" nosi zrta
mienny tytuł „Eine nicht mogliche Geschichte". Autor wyjaśnia, i,Y'I to 
znaczy, historia je3zcze możliwa. „Los zeE:zedł ze sceny, na której t:Ócz'.r 
się gra, aby czaić się za kulisami, poza obowiązującą dramaturgią; n3. 
pierwszym planie wszystkó jawi się jako katastrefa, chorob:i, kryzys. 
Nawet wojna zaczyna być zale:ma od tego, czy mózgi eiektronowe :,>rze
powiedzą jej rentowność; wiadomo jednak, że to nigdy nie nastąpi, jeśli 

maszyny rachunkowe fulllkcjonują prawidłowo; klęski można sobie już 

tylko wyobrazić matematycznie, lecz biada, jeśli do sztucznych mózgów 
zaikradn;e się jakieś fałszerstwo, jeśli zostaną zastosowane niedozwolone 
chwyty; to wszystko jeszcze nie jest tak przykre, jak sama możliwcść, 
że nag:e puszcza jakaś śruba, psuje się cewk3., jak'ś guzik błędnie reaguje 
i już mamy koniec świata z powodu technicznego krót1kiego spięcia lub 
włączenia niewłaściwej dżwigni. Tak więc n :e grozi już żaden Bóg, żadna 
sprawiediwość, żadne iatum - jak w Piątej Symfonii - tylko wypadki 
drogowe, m~y walące się na skutek zastosowania wadliwej kons,ruk
cji; eksplozja"iabryki bomb atomowych spowodowana przez roztargnie
nie laboranta, źle wyregulowane wylęgarnie . Nasza droga prowadzi w ten 
świia t katastrof, na jej zakurzonym cbrzeżu, obok ścian wypełnionych 

reklamami, butów „Bally", „wozów Studebakera", lodów śmietankowych 
i tablicami pamiątkowymi :z:naczącymi miejsca spoczynku nieszczęśliwych 
ofiar wypadku, zdarzają się je:;zcze historie możliwe, w których z tuzin
kowej twarzy wyziera nagle ludzkość, czyjś pech nabiera sensu ogólne
go, sąd d sprawiedliwość nagle stają się widoczne, może i łaska, przy
padkiem wyjednana, przeglądająca się w monoklu pijanego". 

We wspomnianym już słuchowisku „Abendstunde im Spatherbst" „Au
tor" przemawia słowami, które uznać można również za częściowy wy
kład estetyki Diirrenmatta. „Prawdziwa literatura ma do czynienia nie 
z literaturą, lecz .z samym życiem, z życiem ndezwykłym, i stało się prze
maczeniem nas.zej epoki, że musimy żyć coraz bard"ziej przestępcza, aby 
znaleźć nowe treści. Bo ludzk-0ść spragniona jest nie nowej formy i nie 
językowych eksperymentów„. Ludzkość czuje już od dawna, że bynaj-

mniej nie wiedzy jej brakuje: gdyby o wiedzę szlo, byłaby już dawno 
uratowana. Rzecz w tym, że ona tej wiedzy nie stosuje. A ponieważ po
jęła to, straciła wszelką nadzieję. Teraz pożąda życia, które nie wymaga 
nadziei, życia tak ob..itującego w spełnienia, w doznania chwilowe na
pięcie, przygodę, źe nie ma w nim miejsca na problemy, na Boga. Ludz
kość pragnie nowych treści". 

~alką literaturę pozornie aproblematyczną tworzy Diirrenmatt ukry
WaJąc w rozległym i głębokim podtekście .problemy istotne i jak najbar
dziej współczesne, wysuwając na plan pierwszy sensację, napięcie, przy
godę. Zwabiając widzów i czytelników nowymi treściami (jak pok:l:!a
liśmy, nie są one nigdy tylko wykoncypowane, zostały ·Odkryte w wyni
ku rozpoznania rzeczywistości), podprowadza ich w p.abliże spraw, któ[·e 
czas narzuca człowiekowi, ale również i takich, które wciąż nie roz
"'.'i~zane, odwiecznie mu towarzyszą. Jak każdy wielki pisarz, jest wyra
z1c1elem niepokoju moralnego ludzkości, chociaż bynajmniej n:e chce być 
moralistą . 

Przedruk z Dialogu 10 - październik i957 r. 

Eugeniusz 
Paukszta 

Roman 
Sykała 

Paukszta 

Sykała 

Z rozmów o „Wizycie starszej pani" 

- Pomysł wystawienia sztuki Diirrenmatta uważam za 
szczęśliwy, jest to pozycja ambitna, umożliwia nam pozna
nie wybitnego autora, a przed teatrem otwiera interesu
jące możliwości realizacji scenicznej Ważne jest także to 
źe w tej sztuce, dającej przejaskrawiony obraz współczes~ 
nego świata, metaforyka nie zaciemnia fabuły, która roz
wija się jasno i czytelnie. 

- No a przytem nie jest to sprawa mijającej aktualności. 
Jest w tej sztuce problem na miarę antyczny, pokazany 
w ramie współczesnej. 

Z przewijających się wątków możnaby zrobić nawet dra
mat psychologiczny, ale wtedy zgasłyby paradO!ksy, a sztu
ka, przedstawi-ona jako tragedia byłaby nie do zniesienia. 

~oją inscenizację chciałem oprzeć na dewizie aut.ara „ży
cie poważne - sztuka wesoła", dlatego też w.prowadziłem 
dużo takich elementów, które stwarzają komediowość sy
tuacji. 



Stanisław Ten utwór, pozornie tylko chaotyczny, jest jednak wy-
Hebanowski raźnie skomponowany, autor często ucieka się do efektów 

surrealistycznych. 

Paukszta Występujące postacie nie są tutaj 2lbudowane na zasadzie 
psychologicznej. Nie ma tu tzw. „charakterów"„. 

Sykała Ciągle konkret przeplata się z abstrakcją . 

Paukszta Mnie interesuje najbardzej to, w jalki sposób na tym tle 
dojrzewa człowieczeństwo Illa. Jak Ill ipod koniec pod
daje się sprawiedliwości. 

Hebanowski W procesie lila dochodzi wtórnym echem wielki „Proces" 
Kafki. Dramat Illa jest dramatem człowieka osaczonego. 
A poza tym jest w tej sztuce jakaś atmosfera protestan
tyzmu, kalwiński podział świata. 

Sykała 

Paukszta 

Sykała 

Paukszta 

Sykała 

Moralna słabość jednostki... 

a jednocześnie zwycięstwo Illa w przełamaniu strach 
kiedy sam pozbył się lęku, uznał potrzebę 
stwierdziwszy „i ja jestem winien". 

Sztuka jest skomponowana w ten sposób, że szczegóły 

realistyczne prowadzą efo symbolicznego uogólnienia. Dla
tego chciałbym, ażeby Klara Zachanassian przypominała 
swoimi czynami antycmego bohatera, ale nie zachowa
niem. Motywy groteskowe ,przecinają sentymentali-zm 
nien1iecki. W kolejnych fazach przechodzi satyra, liryka 
i proza, przypominając jakieś widowisko ludowe. Nie ma 
tu suchej fi.lozofii, banalne bytowanie mieszkańców Gi.il
len demonstruje ponadczasową prawdę. 

Możnaby rozważać sztukę także pod 1kątem psychologii 
zbiorowości. I znów nie mamy w tym wypadku charak
terów, ale niejako reakcje pawłowowskie.„ 

Nie możemy też zapomnieć o tym, że każda z poruszonych 
spraw ma .głębsze znaczenie. Di.irrenmatt jest moralistą, 
od szczegółu ciągle przechodzi do uogólnień. Miliard Klary 
Zachanassian rzutuje na całą współczesną cywilizację. 

Autor mówi o cywilizacji, której grozi zagłada. Przy
pomnijmy sobie kwestię z epilogu: tak rozbity i daleko 
przez fale zagnany okręt daje ostatnie sygnały. 


