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ROZMOWA Z AUTOREM • METEORA:. 

Miesięcznik Theater heute za
mieścił w lutym 1966 r . rozmowę 
z Dli.rrenmattem, przeprowadzoną 
prz 7 Ursa Jenny. Przyta zamy ją 
w obszernym streszczeniu . 

JENNY : W pańskiej nowej komedii, od pier wszej do 
ostatniej chwili, dominuje na scenie jeden człowiek: Schwitter, 
słynny pisarz, który chce i nic może umrzeć , choć n około niego 
ciągle umierają inni. Tytuł sztuki zupełn ie na to nie przy
gotowuj . W przeciwieństwie do bardz precyzyjnych i rze
czowych tytułów poprzednich pańskich sztuk , Meteor brzmi 
zgoła symbolicznie. 

DURRENMATT: Powiedzmy raczej: metaforycznie. Meteor 
jest elementarnym zjawiskiem natury, podobnie jak Schwitter, 
który zresztą widzi sam siebie w rakcie upadku. 

JENNY: Na pierwszy rzu t oka wydaje się, że ta sztuka 
jes t tylko pomysłem , pomysłem - że tak powiem - pełno

spektaklowym ; nie ma w niej ani akc ji, ani p r zeciwakcji. 

D GRR ENMATT: Twierdzenie, że ztuk i żyją dzięki ak ji, 
jPst niedorz cznym przesądem . Sztuki żyją dzięki postaciom. 
Nap isać sztukę znaczy rozstawić postaci na scenie. Oczywiście, 

między nimi do hodzi potem do akcji. Dla mnie Meteor jes t 
przeciwieństwem Fizyków: Fizycy to dramat akcji. Mete01' to 
dra mat sytuc ·j i. Właśnie to m nie nęciło . Chciałem się prze
konać, czy sytuacja sama może unieść sztukę . Zazwyczaj udaje 
się to tylko w jednoaktówkach . Dodam jeszcze, że obie sztl'lri , 
Fi zycy i Meteor, zostały poczęte i rozpoczęte w tym ~n1:nym 

cz sie. 
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JENNY: A zatem Meteor nie jest «odpowiedzią» na sztuki 
a la Jedermann powstałe \V ostatnich latach, jak np. sztuki 
Becketta czy Król umiem Ionesco? 

DO'RRENMATT: Oczywiście, że nie! żywo interesuję się 
tym, co robią inni, ale nie wynika z tego żaden impuls pro
duktywny. Nic jestem przecież rywalem Becketta i Ionesco, 
zanadto ich obu szanuję, a z Ionesco jestem nawet poniekąd 
zaprzyjaźniony. 

JENNY: Czy jednak Sc:hwitter nie jest Jedermannem a re
bours'? 

DURRENMATl': Powiedziałbym raczej: Łazarzem. Treścią 
tej sztuki nic jest przerież umieranie, lecz zmartwychwstanie. 
Tak, Schwitter to współczesny Łazarz. W teatrze nieboszczycy 
powstają zazwyczaj wtedy, kiedy opada kurtyna; Schwitter 
natomiast zmartwychwstaje z chwilą, gdy kurtyna idzie 
w górę. To jest pomysł decydujący, i w moim pojęciu \vybitnie 
teatralny. 

JENNY: Nawet absolutnie teatralny; nieprawdopodobny, 
a wiPc tylko teatralny. 

DURREN!vlATT: Każdy dobry pomysł jest czysto teatralny. 
Idzie tylko o to, ile tkwi w nim - ile odbija on z rzeczywi
stości; w przeciwnym razie rzecz schodzi na manowce, traci 
sens. Sytuacja może być „nieprawdopodobna", ale nie jest 
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nieprawdop oclobn to, o z nie j wyn ika. Sytuacja, jak każdy 
„cud", wprawia v zakłopotanie. 

JENNY: Jak ani ł, który zstąpił do Babilonu„. 

DDRRENMATT: Zmartwychwstanie Schwittera jest bar
dziej zdumiewające i szokujące, ponieważ dzieje się dziś. 

wśród nas. Nic byłby to materi::.l zdatny dla buddysty, czy dla 
wyznawcy hinduizmu; my natomiast otrzymaliśmy w spadku 
inną tradycję i wyrzec się jej nic sposób. Inne religie mają 
inne mity o przezwyciężaniu śmierci, że wspomnę tutaj Gil
gamesza i Orfeusza; z wiarą chrześcijańską związane j st zmar
twychwstanie: albo się w nie wierzy, albo w każdym razie udaje 
się, ż sic; wierzy. Co jednak stałoby się, gdyby ktoś r zeczy
wiście zmartwychwstał? O tym właśnie mówi mo ja komedia. 
Pomysł t atralny prowadzi do weryfikacji rzeczywistości 

i prawdziwości, wiary. Problem polega na tym, czy człowiek 
w og ' le dorósł do tego, w co wierzy? 

JENNY: Wierzący niełatwo wybaczą panu, że zrobił pan 
z tego niemal .farsę. Lud zie będą próbowali odgadnąć na pod
s tawie tej sztuki pana wiarę i odczytać z niej bądź jakieś 

credo, bądź b luźnierstwo. 

DDRRENMATT: Oczywiście. Tak ja k każdy fakt , jak każ e 
zdarzenie, tak też .i sztuka skazana jes t na różn nieporozu
mienia ; ludzi szukają w niej albo problemów, albo rozstrzyg-
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nięcia t eh problemów. D la mni p unktem wyJSCia nie jest 
pr oblem ; s ta ram się na scenic zbudować świ t. 

JENNY: Nie jest eh ba przypadkiem, że zmartwy h wstaje 
ktoś, kto ak ur a t w zmar twychwstanie nie wierzy, kto się na to 
oburza. 

D'ORRENMATT: W przeciwnym razie cala h istoria nie 
byłaby komiczna. A poza tym Schwitter jest p tworem i jego 
zmartwy hwstanie ma w sobie coś oburzającego. 

JENNY: Nazwał go pan «potworem» a le przecież Schwitter 
nie jest czlowi kicm zlym; jest on najbardziej ambiwalentną 

z pańskich post~1ci... 

DURRENMATT: Schwitter jest uczciwy - to czyni z niego 
pot.wora i «prawdziweg człowieka» w rodza ju Ryszarda III . 
J es t on j ednostką absolutną, bezwzględną niszczyci Jską , nihi
listyczną. Zmartwychwstał - i sam w to nie wierzy, co spra
wia, że zosta j wysadzony z wszystkich kategorii moralnych . 
W nim trium fu je samoniszczycielska s t rona złowieka, on 
pragnie śmier·i, potrzebuje jej jako usprawi liwien ia dla 
swego brutainego egoizmu. 

JENNY: A dlaczego ten Łazarz jest właśnie pisarzem? 

DURREN ATT: Literat ura tworzy w tym wypadku anty
-świat, coś ni rzeczywistego po prostu. casus Schwittera 
wykazuje1 że ów świat, tam, gdzie idzie poważnie o sprawy 
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życia i śmierci, jest nader kruchy: rzeczywistość śmierci prze
kreśla wynalazld, którymi Schwitter zapobiegliwie się obstawił. 

W ostatniej scenie, w dialogu Schwittera z teściową, dochodzi 
do zderzenia tych światów. 

JENNY: W dialogu laureata nagrody Nobla z babką klo
zetową... Dlaczego szuka pan zawsze tak jaskrawych, tak 
skrajnych przeciwieństw? 

DURRENl\tIATT: To uteatralnia całą sprawę. Człowiek 

szuka i wybiera kontrasty tak, jak malarz dobiera farby. Sztu
kę nie tyle się konstruuje, co komponuje na zasadach mu
zycznych. 

JENNY: Jak rozwiia się w trakcie pracy ten system 
związków i zaleźności? Czy pan to planuje, oblicza? 

DURRENMA TT: Krok po kroku.. Pomysł jest czymś zu
pełnie spontanicznym, potem zaczynam wokół niego układać 
fabuł . To tak jak w szachach : gracz ma pełn swobodę wy
boru pierwszego ruchu; potem już partia coraz bardziej de
terminuje się sama. Czasem nie wychodzi i trzeba zaczynać 
od nowa. 

JE1\1NY : To wszystko dzieje się, zanim pan jeszcze za
siądzie do pisania? 

DORRENMATT: Nie, piszę sta1e. Ile warte jest pociąg

nięcie w tej grze i dokąd ono prowadzi, widzę dopiero wted , 
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kiedy je zrob ił m . Każdą z rn ich osta tnich sztuk pisałem 

mniej więcej po piętnaście razy, za każdym razem in czej z in
nymi postaciami. To przegrywanie różnych możliwości trwa 
dopóty, dopóki nie ujrzę dokład nie, co i jak mi się na początku 
roiło . 

J ENNY: Czy prawdą jest, że zmienia pan tekst jeszcze 
w czasie prób? 

DURRENMATT: Trzeba to robić. Jak długo jakiś obraz 
może i p winien trwać , widać dopiero na scenie. Czasami ob
sada zm usza lub zachęca do zmian. 

JENNY: Czy myśli pan o obsadzie j uż w trakcie pisania? 

DORRENMATT: To niemożliwe. Nawet ta piękna anegdota, 
jakobym w Fizyk.ach zmienił lekarza na lekarkę specjalnie dla 
Therese Giehse, nie jest zgodna z prawdą. Zmiana ta dała 

w efekcie zasadniczy kontrast i dlugo poszukiwane napięcie. 

JENNY: Czy koncentru j się pan na j dnym u tworze? 

DDRRENMATT: Nie, wciąż zaczynam coć nowego, a le szybko 
tracę cierpliwość i odkładam to na bok. Kiedyś eh iałem na
p isać dużą powieść - i zrezygnowałem p dwustu stronach, 
bo poczułem się nagle tak, jakbym robił na drutach nie koń
czącą się pończochę. Obecnie j uż na dobre tkwię w czymś no
wym: trzynaście postaci w zamkniętym pomieszczeniu, naj
wyżsi dostojni y kraju konspiru jący razem i zwalczający się 
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nawza jem do czasu, gdy najpotężni jszy z nj h zosta je usu
nięty; na jego miejsce przychodzi ktoś nowy i wszystko za
czyna się od początku.„ Poza tym zasiadłem do większej pracy, 
z dziedziny teorii dramatu. 

JENNY: Niejednokrotnie występował pan przeciwko oby
czajom panującym w życiu literackim, np. przeciwko okadza
niu jednych i pochopnemu ścinaniu drugich przez krytyków. 
Nic ·hce pan, żeby przylepiono panu etykietkę klasyka. Ten 
bunl znajduje wyraz również w Meteorze; reprezentuje go 
Schwitter - «brat», że tak powiem, laureata Nobla Korbesa 
ze słuchowiska Jesienny wieczór. 

DDRRENMATT: Oczywiście, że Schwitter jest spokrewniony 
z Korbesem, że jest jego kontynuacją i dzieli niektóre jego 
poglądy - nie można tu jednak mówić o autoportrecie. 

JENNY: Schwitter w pewnej chwili wygłasza zdumiewający 
tekst: opowiada, na pozór bez żadnej motywacji, historię pew
nego idealistycznie nastawionego nauczyciela, zamordowanego 
przez własnych uczniów . .Tak się ta opowieść znalazła w sztuce? 
A ściślej : jaką wartość ma ona w orga niźmie sztuki. 

DDRRENMATT: Całkiem po prostu : jest to tr ść jednego 
z utworów Schwittera. Kiedyś przecież musi się on pokazać 
jako pisarz. A poza tym okolicznoś i, w jakich Schwitter t o 
opowiada, sa niesłychanie komiczne. 
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JE NY: Ale samą opowieść można by dowolnie wymienić ? 

DURRENMA TT: Nic, właściwie nie. To przecież też jest 
transpozyc ja. Jest w niej przecież mowa o śmierci niewinnego, 
co dzieje się również w sztuce: żona Schwittcra, Olga jest nie
winna. Jej śmierć jest katastrofą, której nikt nie chciał. W na
turze, w historii nie ma nic planowanego ; tylko literatura 
stwarza takie pozory. Wyobrażam sobie czasami posiedzenie 
profesorów Akademii. wiedeńskiej , którzy zdecydowali się oblać 
kandydata Hitlera na egzaminie wstępnym. Nie nadawał się, 

tci prawda, i profesorowie mieli zupełną rację - choć przez 
to przyczynili się do wyzwolenia światowej katastrofy. Tak się 
toczy historia. 

.JENNY : Wiem, że bierze pan udział we wszystkich próbach, 
udział czynny, nierzadko decydujący. Dlaczego pan sam nie 
reżyseruje? 

DDRREN1\.1ATT: Dwóch reżyserów to nie to, co jeden. Teatr 
nic jest wiedzą taj emną, to rzetelny, konkretny zawód. Właści
wie należ loby mieć cały kolektyw współpracowników: każdy 
dostrzega trudnosci i znajduje rozwiązanie . Oczywiście jedna 
osoba musi nadawać kierunek i mieć ostatnie słowo. Mimo 
wszystko ogniową próbą jest premiera : czlowi k schodzi wtedy 
na bok, jak malarz, który skończył obraz, i nagle widzi roz
paczliwie jasno, co zrobił niewłaś iwie. 

Przedruk z cDJalogu. Nr 3 - 1966 r. 
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FRI ICH DO 

Reżyseria: 
I RENA BABEL 

TT 

OR) 

Przekład: ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

OBSADA: 

Wolfgang Schwitter 
Olga, jego żona 
J ochen, jego syn 
Karol Koppe, jego wydawca 
Fryderyk Georgen, gwiazda krytyki 
Hugo Nyffenschwander, artysta malarz 
Augusta , j go żona 
Emanuel Lutz, pastot· 
Wielki Muheim, przedsiębiorca 

Profesor Schlatter, chirurg 
Pani Nomsen, kobieta prowadząca interes 
Glauser, dozorca 
1\Iajor Friedli, z Armii Zbawienia 
Schafroth, inspektor policji 

Członkowie Armii Zbav.rienia 

- JERZY KALISZEWSKI 
- KRYSTYNA KRÓLÓWNA 
- JER2Y SZMIDT 
- GUST W KRON 
- ANDRZEJ SZAJEWSKI 
- MARIAN CEBULSKI 
- TERES BUDZISZ-KRZYŻ NOWSKA 
- TADEUSZ SZYBOWSKI 
- EUGENIUSZ FULDE 
- HUGO KRZYSKI 
- ANTONI A BARCZEWSKA 
- .JULIUSZ GRABOWSKI 
- HENRYK MATWISZYN 
- JÓZEF DIETL 

1
- RENATA FIALKOWSK 
- l\IARIA NOWOTARSKA 
- NINA SKOLUB - SZMIDT 
- MARIA SWIĘTONIOWSKA 

l- ANDilZEJ l\IBOWIEC 
- STEF N SZRAMEL 
- JERZY WOŻNIAK 

Hymn Armii Zbawienia kom 

Asy. tent reżysera 

Franciszka Barfussa 

Matwiszyn 

Komedia w dwóch al tach 

Scenografia: 
BARBARA STOPKA 
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Spek takl prowadzi 
ZOFIA ;r ABUREK 

Kontrola tekstu 
J A NA MAKÓWCZYŃSKA 

Kierownik techni czny 
MIKOŁAJ GA WRIŁOW 

Kierownik Pra owni Scenotechnicznej 
FOMA FE IUK 

Kierownic y pracown i 

Elektro-akus tycznej 
KRZYSZTOF ŁUBA 

Kr av..'ieckiej damskiej 
BRONISŁAWA KOREJBO 

Kr awieckiej m~skiej 
TADEUSZ STA~·KIEWICZ 

P race 
p rukar sko-charakteryzatorskie 
KAZI:\IIERA FOSZCZYŃSKA 

1\1 RI I\ J , WORSKA 
ELŻBIET ŻEGLICK 

Operator światła 
EUGENIUSZ WIECIIEC 

Brygadier sceny 
WLODZIMIERZ KOPACZ 

HENRYK VOGLER 

«METEOR» I TEATR WSPÓŁCZESNY 

L iteratura zna wiele u tworów pełnych rozmaitych wad 
artystycznych - i w tym sensie ni zaliczanych zapewne do 
tak zwanych rcydzieł - a które mimo to wycisnęły trwały 
ślad w naszej kulturze i uważane są za szczytowe osiągnięcia 
ludzkiego umysłu. Wystarczy przytoczyć klasyczny już przy
kład: powieści Balzaka. Znaleźć w n ich można - jak wiado
mo - naiwności, dochodzące niekiedy do wymiarów kiczu, 
a br;;i k umiaru w stylistyce tak samo jak w uczuciach degra
duje - zdawałoby się - ich rangę artystyczną. Z tym 
wszystkim jednak j st u Balzaka jakaś, chciałoby siq po
wiedzieć, elementarna potęga, jakaś prawie fanatyczna bez
kompromisowość , cechujące zawsze wielkich odki'J'vców 
i spraw i ające, że czuje się w tych powieściach tchnienie 

geniuszu. 
Trochę podobnie przedstawia się sprawa z Meteorem Fried

r icha Dilrrenmatta. Nie trudno byłoby znaleźć słabości tego 
utworu, krytyka wymieniała je zresztą niejednokrotnie. Są tu 
więc zarzuty przesady, jarmarcznej jaskrawości efektów, bru
ta l ności, przemożnego działania przypadku w motywacj i dra
maturgicznej itd., itp. Ale nic można oprzeć się wrażeniu, że 
niezależnie od tego wszystkiego (a może nawet wskutek tego) 
jest w Meteorze coś zaskakującego, co czyni t komedię jed
nym z najbardziej zastanawiających dzieł dramatycznych dru-
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giej połowy XX wieku, utworem, w którym tkwi jakaś bez
mała barbarzyńska, żywiołowa, zuchwała wielkość. 

Na czym to polega? Dilr renmatt jest pisarzem łączącym 

naiwność dziecka z dialektyką intelektualisty. Opowiada on 
fantastyczne, nieprawdopodobne bajki, a jednocześnie wykłada 

filozofię. Tak przynajmniej jest w tych jego sztukach, które 
uważam za najlepsze tzn. w Wizycie starszej pani, w Fizykach 
i w Meteorze, tworzących jakby coś w r odzaju trylogi i scenicz
nej. Otóż, zarówno dziecko, jak i mędrzec zbliżają się najbar
dziej (choć każde w inny sposób) do tego, co nazywamy nagim, 
czystym bytem, egzystencją lub sensem istnienia. Dziecko 
czyni to w sposób niejako instynktowny, będąc ze swej istoty 
samą Naturą, samą Biologią, samą Egzystencją. F ilozof, prze
ciwnie, drogą wyrafinowanych konstrukcj i intelektualnych, 
stwarza j ąc na nowo - lub próbując stwarzać - byt w speku
lacjach. 

W Meteorze tym niejako podwójnym sposobem ujęty zo
stał zasadniczy problem współczesnej cywilizacji, problem d -
pasowan ia biologicznej egzystencji człowieka do mechanizmu 
Iunkcji społecznych, problem życia i śmierci, problem właści
wego życia i właściwej śmierci. Dla przedstawienia tak skom
plikowanych i trudnych zagadnień używa Di.i rrenmatt fabuły, 
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' której motyw znają najstarsze ludowe obrzędy i baśnie. Jest 
to motyw zmartwychwstania. Od czasów średniowiecznych mo
ralitetów i widowisk misteryjnych wędruje ten motyw przez 
literaturę światową pod najrozmaitszymi postaciami i w naj
rozmaitszych formach, których samo wyliczenie mogłoby za
pełnić wiele tomów. 

U Dilrrenmatta przyjmuje to kształt opowieści o wielkim 
pisarzu, laureacie Nobla, którego nieśmiertelność (termin uży
wany zwykle wtedy, gdy mowa o genialnych twórcach) ujaw
nia się w sposób najbardz:i j dosłowny. Wolfgang Schwitter 
nie może umrzeć, mimo że dwukrotnie największy autorytet 
naukowy stwierdził .faktyczny zgon. Jego siła, witalność, pier
wotna zdobywczość przezwyciężają prawa przyrody, ale spra
wiają też, że wszystko dokoła w zetknięciu się z nim ginie . 

Sens tej przypowieści (gdyż Meteor, podobnie jak Wizy ta 
starszej pani i Fizycy, podobnie jak wiele nowoczesnych ut\vo
rów dramatycznych, jest właśnie rodzajem przypowieści) -
•vydajc się ja ny. Jedyną prawdą, jedyną sprawiedliwością 
świata jest Natura. Życi człowieka to niby odłamek meteo
rytu spadły na planetę zwaną ziemią i w ten przypadkowy 
sposób rozpoczynający swoje t rwanie (stąd tytuł). Al w te j 
przypadkowe j żywiołowości tkwi wielkość i ostateczność, tkwi 
nieodwraca.lne Prawo, zapewnia j ące prawdziwy porządek świa-
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ta. W porównaniu z tym - prawa, które regulują m echanizm 
społeczeństwa są fałszem i lik ją, gdyż są wytwor m ludzi i ch 
słabości, głupoty i obłudy. Tymi echami charakter zują się 

prawie wszystkie pozostałe postacie l omedii: pastor oszoło

m iony cud m, milioner handlujący nieruchomości mi i nie
pewny wierności żony, wydawca i krytyk litorack:i, g roma
dzący siG nad domniemanymi zwłokami pisarza, jego żona, 

była prostytutka czy teścio ~a, babka klozetowa, stręczycie lka 

własnych córek. Ta o tatnia właśnie (w tym mieści się szy
derczy paradoks Dilrrcnmatta, przypominający ironię Shawa, 
choćby z jego Profesji pani Warren) staje się pod kon iec sztuki 
kontrpartnerem p isarza w w i lkiej dyskusji Iilozoficzncj na 
temat kondycji społ zn j człowieka . 

Laureat Nobla i babka klozetowa - takie zes tawienie bo
haterów orientuje od razu w jednej z najist tnic jszych cech 
komedii i w jednym z na jistotniejsz eh składników jej siły. 

.Test nim krańcowe, złośliwe, bezwzględne szyderstwo. miech 
Durrenmatta w Meteorze pozbawiony jest często smaku i umia
r u, jak to bywa w najbardziej płaskich farsach, jest gruby 
i trywialny, jak żarty, k tóre stroj ą w ie jscy wcsołk wie w ja r 
marcznych budach czy też clowni y rkowi. Ale w t ej agresyw
ności, w przekroczeniu wszelki •h g r· nic i form, w absurdal 
ności pomysłów - kryje się rubclesowsko -garga ntuiczny roz-
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mach, ten sam gigantyczny bezwstyd , z jakim 1.1pojon m asy 
starożytnego Rzymu święciły swoje Saturnalia . 

To zuchwałe przewrócenie do góry nogami szanującej się, 
tradycyjne j poetyki, to wtargnięcie w złożoną i kunsztowną 
probl matykę nurtu pierwotnej ludowej wyobraźni - jakby 
na salę, w której odbywa się uroczyste posiedzenie Akademii 
wd· rła się rozpasana gromada linoskoczków i kuglarzy - jest 
typowe dla nowoczesnej literatury. W tej literaturze prostota 
dziecka splata się (o czym była już mowa) z subtelnym intelek
tualizmem, a komiczne wydarzenia powszednie przechodzą nie
postrzeżenie w wymiar prawie religijnego rytuału. I nie przy
padkowo absurdalna groteska kończy się uroczystym eh 'rem 
oraz modłami Armii Zba ienia. Tyle, że j st to Armia Zba
wienia podobna d tej, którą spotykamy u Shawa i Brechta. 
Rytu ał sarn w sobie również zali iera kpinę i jeszcze jedna for
ma określoneg obrządku społecznego staje się wyrazem drwią
cego bunt u p rzec iw temu obrządkowi. 

Gdyż trzeba jasno powiedzieć , że małpie grymasy w stronę 
istniejącego porządku mają tu wyraźny adres. Postacie i sy
tuac je Meteora związane są ściśle ze wsp ' lczesną szwaj arsko
zachodnioniemiccką oby za j owością, a nawet mowa, którą 
sławny krytyk wygłasza nad ciałem zmarłego p r az wtóry 
pisarza - zawiera wiele aluzji do zarzutów, jakich nie szczę-
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dzi się samemu Diirrenmattowi w jego kra ju. Nic dziwnego 
zresztą . Di.irrenmatt jest enfant terrible literatury krajów ka
pitalistycznych (tak samo jak był nim Shaw dla Anglii na 
przełomie XIX i XX wieku, a Brecht dla Niemiec lat 20-tych 
i 30-tych} i niektóre jego pomysły muszą wprawiać w osłupie
nie i zgrozę poczciwych mieszczan na Zachodzie (choćby takie 
p· lenie w piecu półtora miliona - sz\vajcarskich! - .fran

kó ~· .. ). Al na zasadzie podobnych szoków zbudowany jest 
cały 1eteor, podobnie jak budowana jest w ogóle nowoczesna 
dramaturgia. lej osią konstrukcyjną bywa najczęściej jakaś 

n i ez wyk l ość. Sytuacja, wydarzenie lub postać, wyolbrzy
miona ponad przeciętną, codzienną, naluralną miarę - jest 
jak soczewka, sk piająca w sobie ze zwielokrotnioną siłą ca
łość powszechnych procesów, które w dawnej dramaturgii roz
wijane b ły bardziej okrężnie i drobnostkowo. 

Taką niezwykłą osobowością jest bohater Meteora, jedna 
z większych kreacji literatury polowy XX wieku. Przy całym 
irracjonalizmie pomysłu i sytuacji jest w nim głęboka prawda 
psychologiczna, ujarzmiająca siła i żywotność, sugestywny, 
h ipnotyzujący niemal demonizm. Schwitter należy do rodziny 
wielkich opętańców, owładniętych j edną potężną namiętnością 

czy obsesją , bez której nie ma prawdziwego dzieła sztuki. Ta 
monomaniakalna zawziętość, upór, pasja, z jaką bohater Me -
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t ara realizuj e swoje cele pozwala go porównać z Klarą Za
chanassian w Wizycie starsze j pani, tak jak rozpaczliwa dąż
ność do oderwania się od społeczności czyni go trochę podob
nym do Moebiusa z Fizyków. W ten sp sób również owe trzy 
klasyczne j uż sztuk i Durrenmatta można potraktować j ko 
pewnego rodzaju tryptyk , złączony wspólnym tematem odpo
wiedzia lności czł owieka za swój los i los inny h. Ale ory
gin lność Diirrenmatta p l ga na tym, że potrafi on - tak 
j nk t czyni właśnie w Meieorze - ów najważni jszy t~at 
naszych czasów przekazać w sposób niemal rozrywkowy. Filo
zoficzny traktat jest tu jednocześnie «kryminałem» , farsą , sen
saL.:yjnym filmem i cyrkiem . Taka jest logika i oblicze całego 
współcz snego teatr u . 



FRIEDRICH HORRENMA TT 

Nota b iograficzna 

Fr iedrich Diirren matt urodzi'ł się 5 stycznia 1921 r. w Kunol
fingen w Szwajcarii jako syn protestanckiego pastora. W 1941 r . 
rozpoczyna studia literatury i filozof ii początkowo na uniwersy
tecie w Zurychu, potem w Bern ie. Równocześnie studiu .ie m alar
stwo i r ysunek. 

P ier wsze próby literacki datuj ą się z 1943 r ., a pierwsza po
zycja ogłoszona drukiem to opowiadan ie „Sta ry'', zamieszczone 
w berneńskim dzienniku w 1945 r. W 1947 r . debiutu je n a scen ie 
sztuką Tak .iest napisane (Es steht geschrieben) w Teat r ze Dra
matycznym w Zurychu. Sztuka ta została potem p rzerobiona 
i wystawion a p od tyt Anabaptyści (Die W iedertlinfer ). 

W 1949 r. prapremiera Rorrw lusa W1 elkiego w Teatrze Mie j
skim w Bazylei. W 1952 r. prapremiera Malże1istwa pana Mi ssi
ssippi w Teatrze Kam eralnym w Monachium. Równocześnie Dtir
renmatt pisze opowiadania , powieści, słuchowiska radiowe oraz 
jest krytykiem teatralnym w zuryehskim tygodniku Die WeU
woche. 

Sławę światową przynosi mu Wizyta starsze j pani, której pra
premiera odbyła się 29 stycznia 1957 w Teatrze Dramatycznym 
w Zurychu. Sztuka wkrótce pr zethuna czona została na kilka 
j ęzyków i obiegła wiele scen św i ata . M . in . wystawiona została 

w 1958 r . także w Krakowie w Teatrze im . J . Słowackiego w re
żyserii Lidii Zamkow. W 1959 r . tę sztukę w teatrze w Bazylei 
reżyseruje sam Diirrenmatt, który realizował również inne swoje 
u twory np. Malżeństwo pana Mississippi (1954 r .). 

W 1959 r. prapremiera Franka V, w 1962 r . prapremier a fi
zyków, a 20 styczn ia 1966 prap remiera Meteora - wszystkie 
w Teatrze Dramatycznym w Zurychu. 

W 1959 r. otrzymał Dilrrenm:itt nag rodę literacką im . F. Schi l
lera. 

P rócz tego jest Diirrenmatt autorem opowiadań i powieści 
kryminalnych, jak również widowisk telewizyjn ych, z których 
wiele tłumaczonych było n a język polski. 

Kilka jego u tworów zostało prze robionych na filmy rn. in. 
w 1964 r . Wiz:l/ta starszej pani z Ingrid Bergman i Anthony Quinn 
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