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FRIEDRICH DURRENMATT 
(Nota informacyjna) 

Fr. Durrenmatt uradzit się w rodzinie pastora 5 stycznia 1921 r. 
w Konolfinger, w niemieckiej części Szwajcarii. Studiował te
ologię. W dramacie debiutowa/ w 1947 r. sztuką „Es steht 
geschrieben ... " („Napisane jest...") bez większego powodzenia. 
Sukcesem natomiast i to na skalę światową staje się jego ko
lejny dramat „Romulus Wielki" (1949) i następne: „Wesele pana 
Missisipi" - 1950, ,,Aniol zstąpił do Babilonu" - 1953, „Wizyta 
starszej pani" - 1956, „Frank V" - 1959, „Fizycy" - 1961, „Me
teor" - 1963, „Anabaptyści" - 1966. 

Durrenmatt jest również autorem całego szeregu znanych 
polskiemu sluchaczowi i telewidzowi utworów: „Herkules i staj
nia Augiasza", „Stronizky i bohater narodowy", „Nocna rozmo
wa z człowiekiem, którym się gardzi'', „Proces o cień osła", „Je
sienny wieczór", Akcja „Wega". Opowiadanie „Kraksa" adap
towała warszawska telewizja, jako „Przygodę pana Trapsa", zaś 
„Obietnica" stała się materia/em scenariusza niemieckiego fil
mu „W biały dzień". 



Fr. Durrenmott w przeciwieństwie do niespokojnego, skłó
conego z otoczeniem· słynnego rod oko Moxo Frischa (ur. 1911) 
prowadzi bardzo ustobilizowony tryb życia. Dużo podróżuje po 
świecie, chętnie odwiedza teatry europejskie wystawiające jego 
sztuki, najlepiej jednak czuje się u siebie. Osiadły wraz z żoną 
i trojgiem dzieci w francuskiej części Szwajcarii w Neuchotel 
pisze wyłącznie w domu; gdzie indziej - jak twierdzi - nie potrafi. 

Obecnie Durren mott - jeden z nojslynniejszych współczesnych 
dramaturgów - jest doradcą artystyczn ym Teatru Dramatycznego 
w Zurichu; ostatnio wystawił tom własną adoptację „Życia i śmier
ci Króla Jona" Szekspira i „Tańca śmierci" Strindberga. 

D0RRENMA TT O SOBIE 
(„.) Moją pasją i pierwszą mi/ością był i pozostol teatr. Jestem 

zwolennikiem teatru ludowego w najszerszym tego słowo znacze
niu, uważam, że zasadniczym warunkiem dobrego widowisko jest 
jego prostoto, jasność i komunikatywność. Widownio jest cudow
nie naiwna, chce przeżywać. Teatr to nie instytut literacki, wyma
ga popularnego języka. 

( ... ) Wiele cech mojego pisarstwo może tlumoczyć to, że 
z jednej strony jestem nieudanym malarzem, o z drugiej strony 
nieudanym filozofem. 

( ... ) Osobiście uważam, że sztuko daje odbicie pełnej oso
bowości twórcy. Jest odbiciem człowieka - artysty - takiego, jak 
on sam. Nasza osobowość ma aspekty: filozoficzny, naukowy, 
artystyczny, religijny, polityczny. Pisze się samym sobą i sztuka 
zawiera całe skomplikowanie osobowości tego, który ją tworzy. 

Widz widzi w sztuce granej no scenie przede wszystkim zja
wisko życiowe, niemal wycinek przygody, pewne zdarzenie. Tłu
maczy je sobie jednak zależnie od własnych doświadczeń, sym
patii, gustów. W ten sposób zmuszony jest on do czynnego udziału 
w przedstawieniu, do tworzenia wymowy sztuki na swój własny 
użytek. Aktor będący tutaj pośrednikiem ma do swojej roli stosu
nek podobny do stosunku krytyka. Proces, podczas którego ocenia 
on rolę i dąży do wydobycia z niej tego, co dla niego jest najważ
niejsze, ma kolosalne znaczenie. Dlatego też napisanie sztuki. 
a nawet wystawienie jej tak, aby miało ono absolutnie jednolitą, 
z góry określoną i narzucającą się odbiorcom wymowę, jest nie
możliwe. 

(.„) Teatr-komedio - tok nazywam gatunek twórczości teatral
nej. który uprawiam - jest dowodem wolności, dowodem swobo
dy wyboru twórcy i odbiorcy. 

( ... ) Wydoje mi się, że utwory teatralne powinny być przede 
wszystkim grane, a nie drukowane. Dramaturg jest moim zda
niem całkowicie uzależniony od teatru i od aktorów. 

(„.) Wiem o tym, że pewne teatry dąsają się no mnie za to, 
iż dokonuję w moich sztukach zmian niejednokrotnie dosyć dla te
atru uciążliwych. Wydoje mi się to konieczne. Przecież dopiero po 
premierze, po reakcji publiczności można się zorientować w re
zonansie. Ponadto historia nie stoi w miejscu, co dzień , co go
dzinę coś się dzieje, należy więc to odnotować no żywym orga
niźmię. 

(„.) Jaka jest funkcja pisonia? Chyba taka, że zmusza do 
myślenia. Pisanie, to przygoda w trakcie której dyktatorem staje 
~ię sam nagromadzony przez pisarza materiał. 

(Opracowano no podstawie rozmów, jakie z Fr . DUrrenmattem przepro· 
wadził Jan Klosowicz. „Przegląd Kulturalny" B. XI. 62 r. i Jacek Fruhllng 
„Nowa Kultura" 11. XI. 62). 

KOMEDIA O NIELUDZKIM ŚWIECIE 
Ten nieludzki Sw iat musi stać się bardziej ludzki . Ale jak? 
Ale jak? („Anabaptyści") 

Autor „Wizyty starszej pani", „Fizyków", „Romulsa Wielkie
go", „Franka V", „Meteora" - żeby wymienić tylko najcelniejsze 
jego utwory - jest pisarzem podejmującym najistotniejsze pro
blemy naszej epoki, pisarzem niespokojnym, pełnym nieokiełzna
nej fantazji, prowokującym, kontrowersyjnym. Nic też dziwnego, 
że jego twórczość obok uznania i entuzjazmu wywołuje też i pro
testy, pobudza do dyskusji, irytuje. Ale tak chyba być powinno. 

Hans Leonard SchOufelin: Koło fortuny 



Durrenmatt nie byłby sobą, gdyby wyzbył się owej pasji jątrzeniGJ, 
zaskakiwania niezwykłymi pomysłami, szydzenia z autorytetów. 

Durrenmatt jest pisarzem ryzyk ancko odwa ż nym, ale też 
i bardzo rozumnym. Krytykę, nawet najbardziej bezwzględną i os
trą tra kt uje powa żni e, nie obraża s i ę o słuszn e zarzuty, zasta
nawia się nad ich istotą, koryguje swoje szt uki i dokonuje w nich 
zmian idących nieraz bardzo daleko. Tak by ło i z „Anabaptysta
mi". Upłynę/o wiele czasu, nim opracowa ł o s tateczn ą red a kcję 
sztuki. Jes t cze po zurys kiej prapre mierze z m i e n i ł pod w pływem 
recenzji wi e le scen, niektóre bezlitośnie skreślił i nne rozbud ował. 
Wirtuoz form y scenicznej, rozumie i czuje teatr, jak n iewiel u dziś 
dramaturgów, odznacza się niezwykłym wyczuciem efektu sce
nicznego, a jednak retusze, jakich dokonuje na swoich tekstach, 
wyni k ają nie tyle z zarzucanego mu tok często ef ek cia rstwo, co 
z potrzeby czytelniejszego przekazania zawartych w utworze treś
ci, bynajmniej nie bagatelnych dla współczesnego świata. 

W „Anabaptystach" Dljrrenmatt w zasadzie opiera się na 
zdarzeniach i postaciach historycznych, jednak posługuje się ni
mi dość swobodnie, dopuszczając się pewnych świadomych od
chyleń od historii, parodystycznych deformacji, czy nawet mie
szając je z całkowitą fikcją, jeśli tego wymaga teza, którą chce 
udowodnić. 

Przypomnijmy pokrótce, jak w wypadku „Anabaptystów" wy
gląda/a historia. Ruch anabaptystów wiąże się z okresem Re
formacji i wielkiej wojny chlopskiej w Niemczech, której przy
wódcą i ideologiem by/ Tomasz M Ljnzer (1489-1525), kaznodzie
ja i reformator, domagający się radykalnych zmian w kościele 
i w życiu społeczno-politycznym. Munzer wzywa! do walki oręż
nej, której glównym celem było stworzenie Kró le stwa Bożego na 
ziemi, zorganizowanie spo/eczeństwa bezklasowego, opartego na 
całkowitej wspólnocie mienia. W latach dwudziestych XVI wieku 
Munzer, pragnąc zbuntowanym masom chłopskim i mieszczań
ska- plebejskim dać ideę, z której mogłyby czerpać siłę do walki 
z książętami, dostojnikami kościola i cesarzem, związał się z ana
baptystami, szerzącymi utopijne hasła powrotu do chrześcijań
skiej gminy pierwotnej. 

Anaba p tyści byli początkowo grupą czysto religijną. Podzie
l ali wp rawdzie komunistyczne zapatrywanie Munzera, ale propa
gowali d z i alalność wyłącznie pokojową. Ich nazwa (anabaptyści 
- nowochrzczeńcy) wywodziła się stąd, że odrzucali chrzest, któ
rego Kościół udziel a noworod:rnm, żądając powtórnego chrztu 
dla doroslych. 

Spokojni anabaptyś c i z początku nie wadzili nikomu. Na
uczali, wygłaszali ka za n ia, pełnili dobre uczynki i czekali na 
przyjści e Król estwa Bożego. Dopiero gdy ich naiwna, nieszkodli
wa utopi a , przejęta przez Munzera i masy plebejsko- chłopskie, 
staJa si ę prog ram em rewolucyjnym, zagrażającym stanowi posia
dania k s i ą ż ąt i b i sku pów, a nawet samego cesarza, zaczęto ich 
prześladowa ć i tępić w sposób bezprzykładnie okrutny. Prześla
dowania te osiągnęly szczyt po stłumieniu powstania chłopskie
go i śmierci Munzera, który pojmany w bitwie pod Frenkenhau
sen, zastoi poddany torturom i ścięty (1525). Na anabaptystów 
urządzono krwawą oblawę. W roku 1529 Sejm Rzeszy wyznaczył 
za ponowny chrzest karę śmierci. Nieszczęśni nowochrzczeńcy 
ginęli masowo na stosach, szubienicach, przydrożnych drzewach. 
Ruch religijno- rewolucyjny utonął w morzu krwi. Było ta jednak 
chwilowe. Anabaptyści działający w Niderlandach postanowili 
stawić terrorowi zbrojny opór. Wśród proroków niderlandzkich 
którzy stali się przywódcami nowego ruchu, na czoło wysunęli 

się: Jan Mathys (Matthison) - piekarz oraz Johan Bockelsan, 
zwany także Janem z Lejdy, z zawodu krawiec, z zamiłowania 
aktor, poeta i wybitny mówca, który przeszedł na anabaptyzm 
w roku 1533. Za swoją siedzibę i warownię anabaptyści obrali 
miasto Munster w Westfalii {zwane także Monasterem - od ka
tedry i klasztoru kanoników). W chwili przybycia proroków nider
landzkich działali tam już prorok Rothmann, nawrócony na ana
baptyzm przywódca luteranów, oraz Kn1pperdalinck, miejscowy 
sukiennik, w roku 1533 burmistrz Munster. Anabaptyści, wykorzy
stując zacięte walki, jakie toczyli miejscowi plebejusze z chrześ
cijańskim biskupem Franzem von Waldcck, zjednali ich sobie 
obietnicami rychłego nadejścia Królestwa Bożego, przejęli cał
kiem legalnie wszystkie urzędy miejskie, opanowali w ten spo
sób miasto i oglosili Je „Nową Jeruzalem". W sierpniu 1534 
rządy w Munster objął Johan Bockelson, ktory obwolal się kró
lem. Historia przedstawia Bockelsana jako kabotyna i tyrana, 
który otaczal się niesłychanym przepychem, urządzał wystawne 
uczty, inscenizowol dworskie widowisko, nurzat się w pijaństwie 
i rozpuście, obojętny na glód i nędzę mieszkańców oblężonego 
miasta. Wyniszczone Munster przez piętnaście miesięcy stawiało 
armii biskupa zacięty opór. Dopiero gdy do akcji wkroczyły woj
ska książąt, miasto, pokonane ostatecznie przez głód, uległo. 
Zwycięski biskup wziął krwawy odwet na upartych anabaptystach, 
korzec torturami i śmiercią Bockelsono, Knipperdolincka, Roth
man~a i wielu innych. 

Tyle historia. Tragiczne dzieje „komuny monasterskiej" dwu
krotnie staty się inspiracją dla twórczości dramaturgicznej Dur
renmatta. Pierwsze dzielo, powstale w roku 1946, nosiło tytuł 
„Es steht geschrieben"„. („Napisane jest..„"). Był to debiut dra
maturgiczny Durrenmatta. W dwadzieścia lat później pisarz po
wrócił do tego tematu jako dojrzaly i sławny już dramaturg. 
Powróci! wzbogacony doświadczeniem przebytych lat i spraw~zo
nych już na scenach świata znakomitych sztuk. Ta druga próba 
zmierzenia się z tym samym. materiałem historycznym to wiośnie 
„Anabaptyści". 

Po premierze „Anabaptystów" porównywano obie „wersje", 
zastanawiano się, co autor zmienił na korzyść, co popsuł. a ca 
po prostu przeniósł z pierwszej wersji do drugiej. Wydaje się, 
że tego rodzaju rozważania polegają na zasadniczym nieporo
zumieniu, którego istotę trafnie sprecyzował recenzent „Die Tot": 

,.Nie mia/a to być tylko korektura ani ulepszenie - i dlateq::i 
nie można by/oby również mówić o ewentualnym pogorszeniu. 
Powstalo nowa sztuka. Ostatecznie przecież i malarze wykorzy
stywali często jeden i ten sam temat, w coraz to nowym ujęciu". 

Właśnie to nowe ujęcie sprawilo, że możemy mówić a po
wstaniu n owej sztuki. Debiutancki utwór Durrenmatta by/ 
wierniejszy wobec historii. Poetycki, utrzymany w biblijnym tonie 
dramat o anabaptystach kończył się, zgodnie ze źródtami 
historycznymi śmiercią Bockelsona na kole. Nowe, współczesne 
spojrzenie na wypadki w Munster i ich glównego bohatera 
upoważniło pisarza do wprowadzenia zmian i deformacji, 
a przede wszystkim do pozostawienia Bockelsona przy życiu. 

Trudno byłoby powiedzieć, że „Anabaptyści" to sztuka 
historyczna. Nie jest to również, wbrew pozorom, sztuka o tema
tyce religijnej. Durrenmat~a interesują nie tyle same procesy 
historyczne i religijne, co ich mechanizmy, które prowadzą za
r6wno do bezkrytycznej wiary i biernego zdania się na wolę 
Bożą, jak do ślepego posłuszeństwa wobec despotyzmu i dyk
tatorskiej władzy. Działanie tych mechanizmów ukazuje pisarz 
na konkretnym przykładzie zaczerpniętym z historii, ale wymowa 



jego utworu wybiega daleko poza ramy historii, sięga epoki 
współczesnej, obe jmuje sprawy ogó lnol udzkie . 

„Ana baptyści" to teatr w na jczystszej formie, teatr rozsza
lał y, bujny, po rywa j ący! Ale - zacytujmy raz jeszcze samego 
Durrenmatta - „ tea tr jako fikcja n ie może być niczym innym jak 
teatrem, przen ośnią, wymyślarią ciąg le na nowo dla wyrażenia 
tendencji rzeczywi stośc i''. Jeże li do tych prawd oczywistych do
damy sceptyczne, pełne gorzkiej mądrości spojrzenie Dlirren
matta no noszą epokę, jeg o postawę moralizatorską i przewija
Jące się prze_z wszys tkie jego sztuk i odwieczne pytani e o sens życia 
'. człow1eczenstwa , o sens i sposób naprawiania świata, stanie się 
JOSn e, ze przed naszymi oczyma ro zgrywają się nie t ylko 
wypadki historyczne z pierwszej polowy XVI wieku. Że uczestni 
czymy w wielkim „teatrze świata", świata stojącego w obliczu 
niebezpieczeństwa, świata nieludzkiego, który „musi stać się bar
dziej ludzki''. 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

Człowieczeństwo jest czymś więcej, niż frazesem: jest 

ryzykiem i aby ryzyko to nie stało się głupotą, wy

maga ono wysiłku wszystkich ludzi. 

(Uwagi do pr1edstowienia „Franka V" w Bochum) Friedrich 
Di.irrenmatt 

Fr. Durrenmatt 

ROZWAŻANIA DRAMATURGICZNE 
NA TEMAT „ANABAPTYSTÓW" 

O „Anabaptystach" jako całości 

„Anabaptyśc i" jako komedia są pon ow ien iem próby, którą 
podj ąlem w roku 1946 i która jest znano pod tytulem „Es steht 
gesch ri eben" („ Jest napisane") . Poszczególne części poprzed
niego utworu zostaly tu przeze mnie wykorzystane. „Anabaptyści" 
stanowią jakby spotkanie dzisiejszej mojej dramaturgii z moimi 
początkami dramatopisarskimi. Uległem pokusie zagrania raz 
jeszcze - teraz już bardzie j świadomie - starej mojej sztuki.-

1. Wprowadzenie. Model Scott 

Szekspir udramotyzowalby pewnością losy nieszczęśli -
wego Roberta Falcona S~otta w ten sposób, że tragiczna zagłada 
wielkiego badacza wynikalaby całkowicie z jego charakteru , am
b ic ja uczyniłaby Scotta ślepym na niebezpieczeństwa niegościn
nyc h rejonów, w któ re odważy! s i ę wtargnąć, zazdrość i zdrada 
pozostał yc h uczes tników ekspedycji dopełniłyby reszty, doprowa
dza j ąc do ka tastrofy wśród nocy i lodów; u Brechta ekspedycja 
ro z b ił aby się z przyczyn ekonomicznych i klasowych, wychowanie 
ang ie lskie nie pozwoliłoby Scottowi zda ć się na opiekę psów po 
la rnych, stosownie do swego stanu wybrałby on obowiązkowo 
kucyki , zaś wyższa ceno tych zwierząt zmusiłaby go z kolei do 
os zczęd ności w W\'posożeniu wyprawy; u Becketta przebieg całej 
ekspedycji zostałby zredukowany do samego je j zakończenia, 
do g ry ko:ic owej, do ostatniej konfrontacji; Scott przemieniony 
w br yłę lodu siedziałby naprzeciw innych bryi lodowych, mó
wi ąc p1-zed siebie, nie otrzymując odpowi edz i od swoich kolegów, 
nie ma j ąc pew noś ci, czy w ogó le go jeszcze s łyszą. Jedna kov1oż 
moż na byłoby wyob razi ć sobie i taką dramaturgi ę, która zam
k n ęłaby Scotta przez niedopatrzenie przy zakupywan iu niezbędnych 
d la ekspedycji artykułów spożywczych w ch łodni i pozwo liłab y mu 
tam zamarznąć. Scott, zamknięty wś ród bezkresnych lodowców 
Antarktydy, pozbawiony wsze lkiej pomocy wskutek niemożliwych 
do pokonania odległości, Scott , jak gdyby uwięziony na innej 
planecie, umiera tragiczni e, natomiast Scott zamknięty w chłodni 
przez niedorzeczny przypadek, w centrum wielkiego miasta , o kilka 
metrów od ruchliwej ulicy , z początku pukający nieomal grzecznie 
do d rzwi ch łodn i, wołający, oczekujący, zapalający papi erosa -
może to t rwać przecież tylko parę minut - następnie walący do 
drzwi, później krzyczą cy i łomocący coraz mocniej, w miarę jak 
ch łód mrozi go lodem, Scot t biegający dookola, aby się rozg rzać , 
podskakujący ,tupiący, gimnastykujący się, wywracający koziołki, 
w końcu ciskający z rozpaczy w drzwi mrożonkami, Scott zatrzy
mujący się znowu, krążący w kółko po min imalnej przestrzen i, 
dygocący z zimno , szczękający zębami, wściekły i bezsilny, ten 



Scott przeżywa jeszcze straszniejszy koniec, a mimo to Robert 
Falcon Scott zamarzający w chłodni jest kimś innym, niż Robert 
Falcon Scott zamorzai,ący na Antarktydzie - czujemy to, biorąc 
rzecz dialektycznie jes't to ktoś inny ; z postaci tragicznej zrobiła 
się postać kon:iiczna, komiczna nie jak jąkała, czy też jak człowiek 
opanowany przez skąpstwo lub zazdrość ; postać komiczna jedynie 
poprzez swój los: najgorszy obrót, jaki może przybrać historia, 
to zwrot w stronę komedii. 

2. Przypadek Bockelson 

Aspekt dramaturgiczny: przede wszystkim wydają się możliwe tylko 
dwa rozwiązania, a mianowicie: przedstawienie Bockełsona jako 
pozytywnego bohatera tragicznego, albo też jako negatywnego 
bohatera tragicznego; ja ko jednego z pierwszych idea I istów 
chrześcijańsko-komunistyczn ych albo jako klasycznego złoczyńcę, 

witalnego, nihilistycznego zwodziciela chrześcijańs k iej społeczności. 
Obie te taktyki są frapujące dla dramaturga. Jedna idealizuje, 
druga demonizuje. 

3. Bockelson jako pozytywny bohater tragiczny 

Jeśli uczynimy z Bockełsona bohatera pozytywnego, do czego 
posiada on pewne dane - „korzystne warunki zewnętrzne, wro
dzon y dar wym owy, ogień i mlodość" budzi on litość 
z domieszką trwogi (drżymy o jego los). Pozytywny bohater tra
giczny nie iest wolny od winy, je ś li chodzi o jego upa dek -
z punktu widzenia powszechnej sprawiedliwości - jednak przewa
żają w nim cnoty, muszą przeważać, skoro ma on budzić litość, 
skoro mamy drżeć o jego los. Bez owej litośc i (w idza) i bez owej 
t rwogi (również widza) nie będziemy mieli tra ged ii. Widz cie rpi 
i trwoży się jedynie tom, gdzie może się identyfikować, gdzie mo
że współczuć . Bez identyfi kacj i widza z bohaterem tragiczn ym, nie 
ma mowy o wstrząsie. 

4. Bockelson jako negatywny bohater tragiczny 

Jeśli demonizujemy Bockelsona na bohatera negatywnego, bu
dzi on trwogę z domieszką litości, ale także z domieszką podzi
wu. bowiem złoczyńca sceniczny, choćby wzbudzał nie wiem jaki 
lęk, to jednak jest zbyt popularny, zbyt cieszy publiczność 
każde jego pojawienie się, zbyt chętnie odtwarzają te role akto
rzy, żeby jego działanie miało charakter czysto negatywny. 
Widz utożsamia się z każdym bohaterem, idzie za nim z radością, 
choćby on nawet prowadził go razem z Mefistofelesem do piekła. 

5. Tragedia jako teatr identyfikacji 

D ylem at tragedii: tylko to, co rzeczywiste, wzrusza nos na sposób 
tragiczny. Rzeczywisty wypadek śmierci itd. Potrzebna jest nom ilu
zja, że no scenie umiera się „naprawdę"„ jeśli chcemy, oby 
śmierć sceniczna wstrząsnęła nami. Tragedio wymaga iluzji u wi
dza, jego współgrania, dla tragedii obowiązuje formula: 

Hans Holbein: Salomon wita Królową Sabę 
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Teatr = rzeczywistość. Tragedia musi odrzucać fikcję, bez której 
nie może istnieć, bowiem wszelki teatr jest fikcją. Stosunek tra
gedii do rzeczywistości· jest naiwny, Jej oddzialywanie zależy od 
siły iluzji scenicznej, w naturaliźmie osiągnęło ono ostatnie punk
ty szczytowe; odtąd tragedia- ponieważ nie wierzymy już tak bar
dzo iluzjom sceny - zaaklimatyzowała się prawie wyłącznie w fil
mie. Tragedia skłania się ku temu, aby podawać się za odtwo
rzoną rzeczywistość, przejmować tragizm z rzeczywistości; prag
nie pokazać, co było (albo co jest) tragedią dzisiaj; Hochhut : nie 
kończące się gromadzenie argumentów, aby historyczne f ikc je, 
jakie stwarza, przedstawiać jako „prawdę", zamiast zdać się na 
prawdę zawartą w fikcji. Przypadek szczególny: „Dochodzenie" 
Petera Weissa - chociaż autor dopuszcza tam do głosu tych, 
którzy jedynie jeszcze głos posiadają, a mianowicie katów, w idz 
identyfikuje się z tymi, którzy nie mogą już zabrać głosu, z ofia
rami. Specyficzna właściwość tragedii: akcja staje się nieistotna. 
Zagłada bohatera następuje tylko dlatego, aby mogly zabłysn ą ć 
jego walory moralne; intrygi i omyłki, które powodują upadek , 
są nieważne. Mowa staje się nieistotna, akcja jest jakby szn urem 
do wieszania bielizny, na którym mowa łopoce w tragiczn ym 
wichrze. Dramaturgia: od czasów Arystotelesa tragedia oczyszcza
ła moralnie (Katharsis - oczyszczanie widza przez litość i trwogę), 
mierzyła rzemiosło dramaturgiczne samo w sobie kategoriami te
atru indentyfikacji, To, co nie wzrusza, z czym widz nie może si ę 
{lub nie chce) zindentyfikować, zostaje zlekceważone jako tea tr 
nieangażujący. 

7. Teatr nie -identyfikacji 

Komedia. Przykład - klown. $miejemy się z klowna, ponieważ staje 
on przed nami jako człowiek tak niezdarny, że każdy czuje nad 
nim przewagę. Nie identyfikujemy się z klownem, obiektywizu jemy 
go. O ile przy identyfikacji ustawiamy bohatera w naszym „ja" 
jako obiekt, scalany bohatera z naszym „ja", to „klowna w nos" 
wyrzucamy z naszego „ja" i stajemy naprzeciw niego. Klown jest 
k i mś „wyodosobnionym", i nie tylko klown, każda postać komiczna; 
komizm jest tym, co ją wyosabnia (bohater tragiczny nie jest 

„wyosobniony", jest on związany z ludźmi poprzez ich litość. 
Dramaturg „wyosobnionego": Beckett. U mnie postać, która naj
bardziej odpowiada „wyosobnionemu": Schwitter). Następnie: jest 
nam obojętne, czy to, co komiczne, jest zmyślone czy też „rze
czywiste", tak czy inaczej musimy się śmiać. Iluzja nie zmienia 
w komiźmie niczego, dlatego wiośnie w komiźmie ma prawo 
istnieć. Komizm występuje tylko tam, gdzie obiektywizujemy, to 
znaczy, gdzie oglądamy jakąś postać lub działanie jako całość, 
co jest możliwe jedynie w wypadku, gdy zachowujemy dystans. 
Dlatego jest rzeczą obojętną, czy to, co uznajemy za konieczne, 
jest „rzecz ywi ste" czy też udane. Komizm nie musi nas „dot'\'kać" 
jak tragizm, aby na nas oddziaływać, komizm działa na nas, 
ponieważ zachowujemy w stosunku do niego dystans, nasz śmiech 
jest silą, która oddala od nas przedmiot komiczny._~ 

- "' --..!!!r~· .-~.: 

Albrecht Durer: Spotkanie pod Złotą Bramą 



8. Trz~ roqzaje komedii 

Komizm może tkwić w postaci oraz w akcji, w samej postaci lub 
w samej akcji. W wypadku klowna komizm tkwi w samej postaci, 
klow 'n wyglqda komicznie i zachowuje się niedorzecznie, wykonuje 
rzeczy zwykłe, codzienne, ale na opak. W tak zwanej komedii 
społecznej (od nowej komedii attyckiej do dzisiejszego teatru 
bulwarowego występuje jedna jedyna tendencja taktyczna) ko
miczna jest postać - skąpiec, nowobogacki itd. - oraz akcja, 
sytuqcja. Kiedy komedia staje się teatrem świata, tylko akcja musi 
byc komiqna, w przeciwieństwie do niej postacie są często nie 
tylko '„nie~omiczne", lecz tragiczne. 

9. Dramaturgia komedii jako teatru świata 

O ile sens akcji tragi czn ej polega na tym, że winna ona ukazywać 
wielkość bohatera, dzięki czemu sama akcja staje się nieistotna , 
o tyle akcja staje się komediową, jeśli rzuca się w oczy, jeśli jest 
ważna, j eś li postacie dzięki niej nabierają sen su, mogą być inter
pretowane tylko przez nią. Akcja komiczna jest akcją paradok
salną; akcja staje się paradoksalną wówczas. „kiedy jest ob
myś lona do końca". Komedia akcji i trag edia krzyżują się ze sobą 
o tyle, że istnieją także tragedie akcji: „Edyp król". 

Sens akcji paradoksalnej „z możliwie najgorszym obrotem spra
wy" pol ega nie na tym, aby piętrzyć okropności, lecz na tym, aby 
uczynić widza świadomym tego, co się dzieje, postaw i ć go wobec 
owego „dziania się", Efekt obcości tkw i nie w reży serii, lecz w sa 
mym materiale. 

Akcja paradoksalna jest przypadkiem szczególnym, pytanie więc 
brzmi, do jakiego stopnia w tym przypadku szczególnym odzwier
ciedlają s ię inne przypadki (rzeczywistości). Tragedia jaka forma 
nai wna , komedia akcji jako forma świadoma teatru . Po drugie: 
identyfikacja, do której skłania się widz, jest utrudniona, poni eważ 
przez paradoksalną akcję widz zostaje zmuszony do obiektywiza
cji. jednakże jest ona możliwa jako ry zy ko. Widz może sobie po
stawić pytanie, jak dalece przypadek sceniczny jest również i jego 
przypadkiem i w ten sposób jakby przyswoić sob ie znowu postacie 
oglądane na scenie. Możliwość tego ryzyka istnieje, jednakże 
widz nie musi z niej korzystać, przeżyje wówczas komedię akcji 
jako czystą groteskę lub jako wyolbrzymioną tragedię. 

Teatr jest instytucją moralną o tyle, o ile uczyni go nią widz. 
W zjawisku, że wielu spośród dzisiejszych widzów nie dostrzega 
w moich sztukach niczego poza nihłlizmem, odzwierciedla się tylko 
ich własny nihilizm. Nie mają możliwości innej interpretacji. 

1 O. W związku z Bockelsonem 

Backelsan jako fikcja nie jest tym samym, co rzeczywistość, 
nie jest tym samym, co Hitler czy jakakolwiek osobistość (histo
ryczna) nie jest również niczyim odpowiednikiem, jak no przy
kład Arturo Ui jest odpowiednikiem Hitlera; ustosunkowuje się 
on jako przypadek szczególny jedynie do teatralności, wlościwej 
każdemu władcy. 

11. Bockelson jako temat 

Teatr jako fikcja nie jest niczym innym jak teatrem, prze
nośnią - wymyślaną ciągle na nowo - dla wyrażenia tendencji 
rzeczywistości. Teatr jako odrębny własny świat zawiera w sobie 
zmyślonych ludzi jaka tematy, rozwija się na zasadzie kontra
punktu. Obok tematu występuje kontrtemat itd. (Obok Dan 
Kichota występuje Sancho Pansa) . Obok Bockelsona występuje 
Biskup: obok aktora - miłośnik teatru, fanatyk teatru. (Biskup: 
Nam współgrającym w rzeczywistości, uwikłanym w winę, współ
wiedzącym o zbrodni, wystarczy ułuda kilku godzin, abyśmy stali 
się tylko widzami). Obok aktora staje widz, którego przeznacze
niem jest, że musi pozostać widzem także i w stosunku do świata, 
gdzie pragnął przecież działać. Jakkolwiek by działał. wywołuje 
ciągle zderzenia , które wpychają go znowu w sytuację bezradnego 
widza, w sytuację, która zmusza go w końcu do buntu, oczywiście 
do buntu bezsilnego. Obok zrozpaczonego widza, który działa bez 
przekonania, który zna swoją bezradność {Teraz muszę dalej latać 
zgniły porządek), stają widocznie cyniczni (Cesarz, Książęta), stają 
ludzie cynicznie działający (Lancknechci, Zieleniarka), ale stają 
także ci, którzy chcą zmienić świat i których on w skrytości po
dziwia (Matthison, lecz również i Mnich), staje wreszcie człowiek 
religijny, który zostaje rozpięty na kole tortur, który znosi ten 
świat taki, jakim jest (Knipperdolinck) itd . Swiat fikcji jest światem 
zamkniętym w sobie. Jego geometria: wzajemny stosunek jego 
postaci. Jego dramaturgia: losy, które rozgrywają się na wytyczo
nym placu. 

Przekład: Zbigniew Krawczykowski. 

Dn-Miinc'b. 



Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

PAMIĘCI 

JERZEGO ĆWIKLIŃSKIEGO 

Nie minął nawet rok od tragicznej śmierci Jerzego Walczaka, 
a oto Tea tr im. Jaracza ponownie poniósł bolesną stratę: 11 marca 
br. po krótkiej , lecz gwałtownej chorobie, bezpowrotnie opuścił 
szeregi polskieg:i aktorstwa Jerzy Cwikliris'.<i. 

W trzy dni później odprowadzaliśmy go na Stary Cmentarz. 
Był przejmujący mróz, a jednak milczący tłum nie rzedniał aż do 
końca smutnego obrządku . Aktorzy żegnali w Jurku dobrego kole
gę, widzowie - świetnego aktora, a liczni. przyj.aci.ele s~ośród 
jednych i drugich - człowieka pełnego radosc1 zyc10 '. planow na 
przyszłość, człowieka na którym zawsze można palegoc, ktory zaw-
sze gotów jest przyjść innym z pomocą. . 

Jerzy C...wikliński związał z Łod z ią niemal całe sw:iie arty; tyczne 
życie. Urodził się 19 kwietnia 1923 r. w Grudziądzu, ale już swoje 
chłopięce lata spędza w Łodzi, tu wiośnie uczęszczając do gim
nazjum . Wojna rzuca go do stolicy, w Miedzeszynie pod Warszawą 
wito Jerzy swój pierwszy dzień wolności i rychło wstępuje w sz.ereg~ 
ludowego Wojska Polskiego. Skierowany do Komendy GłowneJ 
MO trafia do Teatru Centralnego, gdzie występuje jako aktor 
i tancerz. Po demobilizacji angażuje się do założonego przez 
Iwo Gallo Teatru „Wybrzeże" w Gdyni, w 1948 r. zdaje eksterni
styczny egzamin aktorski i już wkrótce wraz z Iwo Gallem - który 

Truffaldino w „Sludze dwóch ponów'• Goldoniego. Rok 1951 

obejmuje dyrekcję Teatru im. Jaracza - oraz częścią zespołu 
gdynsk iego tea tru, przenosi się do Łodzi, której pozostanie odtąd 
wi erny upartą miłością. . . . . 

Łódzcy widzow ie og l ądają po raz pierwszy Jerzego Cw1klin
sk iego ja ko Ri zzia w „Ma rii Stuart" Słowack iego - premiera tej 
sztu ki odbyła s ię 17 wr ze ś nio 1949 r. Nastę pnie wystę p uje m. in . 
w „Wisniowym so dL ie" Czechowo, „Wieczo rze t rzech kró li" Szek s
p ira, „ świe c zni k u" Musseta, „Słu d ze dwóch panów" Goldoniego, 
aż wreszc;e p rtypada mu rol a , o które j ma rzy każ d y miody ak to r: 
ro lo Chlestak owa w „Rew izo rze" Gogola. Jest jes i e ń 1952 roku. 

M iedzy Ch lestakowem o swoją ro l ą o s ta tnią - Nosem w „ We 
selu" - -zag ra Jerzy Ćwi kliński j eszcze z góra pięćd ziesią t w i ęk szych 
i mniej szych ról. Przypo mn i jmy niektóre z nich, choc.io .iby p rzeza.: 
ba wnego Kwi co la po we wznow ionej schi ll e rowsk1e1 insce n1za c11 
„Krakowi aków i Góra li " Bogu s ł aws k i eg o , al bo pełnego wdz 1~.k u 
Jurko w błah ej ską dinąd komedii Petrovi covej „ Co b y b i ło , gdyby „. 

Później - będzie to już rok 1958 - zagra ł po raz p ierwszy 
w swojej karierze Noso w „Weselu", z sezonów następnych przy
pomnijmy geologa Rodostawca w „Uci e kła mi priep :orec;:k o" 
Żeromskiego, Anzelma w „Zemście" Fredry i znów Kwicołapo 
w „Krakowiakach i Góralach"„„ 

W roku 1961-ym Jerzy Ćwikliński reżyseruje sztukę Kożusznika 
„Kocha, lubi, szanuje"„., do której pisze również dowcipne, prze 
pojone delikatnym liryzmem piosenki. Jest to jego pierwsza i -



niestety - ostatnia reżyseria teatralna, o wydaje się, iż - zwłasz
cza w komedii - byłby z niego reżyser doskonały, tak zawsze pe
łen byl pomysłów, tak bezbłędnie wyczuwał coś, bez czego zwła sz
cza komediowy spektakl obyć się nie może: utajony rytm sztu ki. 

W tym również czasie - obok piosenek i estradowych tekstów 
Jerzy zaczyna pisać coś więcej: w roku 1962 wchodzi na scen e 
jego adaptacja „Dzieci pana majstra" Rogoszówny, aby prze~ 
wiele sezonów szczerze bawić najmłodszą widownię. 

Znałem go już wówczas dość dobrze, zaczął - nie boję si ę 
tego słowa - zaszczycać mnie swoją przyjaźnią, trudno więc mi 
o Jurku z tych lat pisać wielkimi słowami, tak był prosty, bezpre 
tensjonalny, pozbawiony cienia zarozumiałości. 

Przeżywał wówczas swoją małq tragedię, którą wcześniej czy 
później musi przeżyć każdy człowiek sceny: był młody, ale w teatrze 
zaczynali pojawiać się jeszcze młodsi, zwolna zmieniały mu s i ę 
warunki fizyczne, a wraz z nimi musiał zmienić i aktorskie empl o i . 
Bał si ę tego chyba, choć o swoim strachu nigdy nie mówi! głoś n o 
i wówczas właśnie jego szczere, ludzkie przeżycie, stopione z nie
klamonym aktorskim talentem, dały role, które długo będę pa
miętał: Cromptona w „Nigdy nie można przewidzieć" Sh a wa 
a przede wszystkim komiwojażera Champelle w „Termitierze" Nie 
nackiego. 

Biednego, niefortunnego, przegrywającego własne życie ko mi 
wojażera zagrał Jerzy z tak wielką prawdą, z takim ciepłem, po 
wied z i a ł bym na wet z takim współczuciem, że zrozumieliśmy: k ła m 
stwa i intrygi pana Champelle płyną z rozpaczy, a tego, kim 
targa rozpacz, nigdy do końca nie wolno potępiać„. 

Minister Uczuć Pi ęk nych w „Nagim Królu" Szwarce. Ro k 196.4 

Potem byl diabeł Karborund w „Igraszkach z dia błe m" D rdy, 
Giri - Georing w „Karierze Arturo Ui" Brechta, ś wietny D ulsk i 
w „Moralności pani Dulskiej" Zapolskiej, zabawny minister Uczuć 
Pięknych w „Nagim królu" Szwarca. 

Serca Jurka - w życiu prywat nym tak za wsze pełnego bujnego 
humoru, tak sklonnego do robienia kawałów, nigdy zresztą ni e 
zlośliwych - zaczyna sklaniać się w stronę komedii, farsy nawet. 
Przechodzi do Teatru „7, 15", gdzie bawi nas w „Pani prezesowej" 

Jurandota, o potem doje doskonałą rolę kapelana Katza w adap
tacji „Przygód dobrego wojaka Szwejka" K. Capka. 

Tu znów dokami przeogromnej sztuki: budząc huragany śmie
chu, odnalazł w swoim wiecznie zapitym kapelanie Katzu jakąś uta
joną resztkę człowieczeństwa, ośmieszył go, ale nie podeptał. 

W sezonie 1965/66 Teatr „7,15" zostaje połączony z Teatrem 
im. Jaracza i Jerzy wraca do grona starych kolegów i przyjaciół, 
że jednak niewielu jest dziś aktorów, którzy z pełnym przekonaniem 
potrafią grać w farsie, oglądamy go w kolejnej roli tego typu: 
z ogromnym temperamentem, ale bez tanich gierek, prowadzi rolę 
Filipa Serin w „Kłamczusze" Hennequina. 

Następna rola jest już jednak odmienna, smutna, tragiczna 
i znów ogromnie ludzka: to Milt w „Się kochamy" Schisgala. 

Koniec jest już coraz bliższy, chociaż nikt, Jerzy również nie 
podejrzewa tego ani przez chwilę. Z jego ostatnich ról wymienię 
Reinera w „Dobrze skrojonym fraku" Dregely'ego, barona Adria
na w „Mordercach stowarzyszonych" Thomasa, wreszcie tę, po 
której nie przyjdą już inne - Nosa w „Weselu", 

Nie przyjdą, a przecież przyjść powinny, bo talent Jurka Ćwi
klińskiego znajdował się właśnie w pełnym rozkwicie pogłębiany 
o tony nowe, coraz to pełniejsze. Powinien jeszcze dużo grać, 
dużo pisać, dużo procować z młodzieżą, którą tak bardzo lubił 
i która odwzajemniała mu się szczerym uczuciem. 

Ale to jednak nieprawda, że po aktorze zostają tylko wy
blakłe fotografie, programy i recenzje. Każdy aktor, zwłaszcza ten, 
który podobnie jak Jurek Ćwikliński potrafi być pełnym człowie
kiem, zostawia żywym cząstkę płonącego w nim ognia, cząstkę 
wiary w trwały sens i ożywczą rolę teatru. Ta sztafeta wytrwale 
biegnie przez pokolenia i Jerzy Ćwikliński biegł w niej równ1ez, 
a jeżeli nawet czasami biegł ciężko, z łomocącym od znużeniQ 
sercem, nie okazywał tego nigdy. 

I takiego będziemy go pamiętać. 

JERZY PANASEWICZ 

„Sąsiad" w komedii Z. S'.t:owrońslciego 11 W czepku urodzona 1
'. Rok 1957 



POŻEGNANIE KOLEGI 
Odszedł od nas na zawsze Jerzy Ćwikliński . Osierocił cal y 

macie rz ys ty ze spół teatru naszego i środowisko teatra lne Lodzi. 
Przez 20 lat, które w ciągłości przepracował w Teatrze Jaracza, 
zaskarbi! sobie ogólną sympatię i przychylność wszystkich, którzy 
się z ni m stykali w codzi e nno ś ci roboczej. Nió s ł uśmiech i radość 
w ksztal tach swoich rozlicznych postaci scenicznych, również 
i w ż y c i u codz iennym cechował go optymizm, który zjednywa! 

Geolog Radostawiec w „Uciekła mi przepióreczka" Żeromskiego. Rok 1959. 

Mu powszechną przyjaźń. Ale ta Jego pogodo ducha kryla no dnie 
osad go ryczy i refleksyjnej zadum y : spraw i ało ta, że trwając w przy
jaznej sobie gromadzie koleżeńskiej, zdawał się być jakby wy
obcowany w gorzkiej samotności. Może myśl o przedwczesnym 
odejśc i u nurtowała Jego osobowość . Pozo aktorstwem uprawiał 
jeszcze inne formy wypowiedzi artystycznej jak np. owe kompono
wane ku uciesze grono koleżeńskiego okolicznościowe szopki 
i gazetki. Był z nami najdłużej ze wszystkich aktorów, jacy prze
szli przez scenę Teatru Jaracza. 

Ulotność na szej sztuki sprawia, że niewiele zastoje po Aktorze, 
„gdy przyjdzie mu ten świat porzucić". Dlatego te okruchy ma
ter ialne: miejsce w garderobie, lu stro, przed którym się charakte
ryzował, fotosy z ról , a nawet popielniczka - będą nam zawsze 
przywodzić na pamięć drogą Postać Jerzego. Ale najtrwalej za, 
chowamy Go w skarbcu naszej przyjaznej pamięci, gdy odszedł 
w smugę cienistą - „ocalimy Go od zapomnienia" - „w duszy 
Teatrze". 

W pogwarkach koleżeńskich będziemy ze smutnym uśmiechem, 
wspominać te lata, gdy „Ćwikła", bo tak Go brać nasza nazywała, 
był z nami, grał, zwyciężał zmęczenie i zniechęcenie, płynące 
z trapiącej Go przez lata choroby, gdy w kręgu przyjaciół urokiem 
osobistym sprawiał, że klimat procy z Nim stawał się krzepiący 
radością i uśmiechem . 

Dziękujemy Ci Drogi Jerzy za te wszystkie chwile z Tobą 
współprzeżyte, i żegnamy Cię z żalem serdecznym.-

Z19munt Urban•ki 

• 
DZIENNIK ŁODZKI 

Wiadomość to zasmuci Łodzian, zmorly noleżol bowiem do 
najbardziej popularnych aktorów naszego miasto. 

Był to artysto inteligentny, utalentowany, obdarzony wielką 
siłą komiczną. Odnosił też poważne sukcesy w rolach komediowo
charakterystycznych. 

Teatr nie był jednak jedyną pasją tego utalentowanego, ogól
nie lubionego artysty - interesował się on również żywo sprawa
mi społecznymi. Niejednokrotnie też broi bezinteresownie udział 
w różnych imprezach i koncertach no cele społeczne, przy czym 
sam układał nieraz teksty skeczów kabaretowych i piosenek. 

GŁOS ROBOTNICZY 
(„.) Wybitnie utalentowany, powszechnie ceniony i lubiony 

przez kolegów i najszerszą widownię - Jerzy Ćwikliński pozostanie 
zawsze w pamięci jako odtwórco wielu ról. ( ... ) 

EXPRESS ILUSTROWANY 
Wydoje się rzeczą wprost nieprawdopodobną, że porę tygodni 

ciężkiej choroby zdołało pokonać Jurka - tok był zawsze pełen 
życia, tak uparcie potrafił zarażać innych swoim bujnym optymiz
mem, swoją wiarą w świat i ludzi . 

By/ wszechstronnie uzdolniony i choć spalał się w teatralnej 
pracy, znajdował jeszcze czas by pisoć, aby wymyślać urocze, nig
dy niezłośliwe kawały, a przede wszystkim, aby pomagać każdemu, 
kto potrzebował pomocy. 

(„.) Nie ma Jurka . Śmierć wyrwało go spośród żywych, pozosta-
nie jednak w naszej wiernej, serdecznej pomięci . 

Pisał Nozim Hikmet: 
Żyć życiem godnym życia 
żyć, jak rok 
z jego wiosną i lotem, 
z jego zimą, jesienią„. 
Jurek Ćwikliński żył życiem godnym życia, boli jednak, że od

szedł tok wcześnie. 



W repertuarze w sezonie 1968/69 

Na SCENIE TEATRU „ROZMAITOSCI" 
, ~ , . ' • ' I ~ t I • • I 

Stanisław Wyspiański 
W~SELE 

Stefan Żeromski 
PRZEDWIOSNIE 
Leon Kruczkowski 
NIEMCY 
John Patrick 
KAŻDY KOCHA OPALĘ 

W przygotowaniu 

Stefania Grodzieńska, 
Jerzy Jurandot 
BALLADA O TAMTYCH DNIACH 

NA SCENIE TEATRU „7, 15" 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
DEMONICZNY NADKABARET 
Ark. Arkanow. i Gr. Gorin 
ZNAMY CIĘ TYLKO Z WIDZENIA. .. 
Jan Potocki 
PARADY 
Gabriela Zapolska 
MORALNOSć PANI DULSKIEJ 
Wiliam Szekspir 
POSKROMIENIE ZŁOśNICY 

W przygotowaniu 

Ryszard Ruszkowski - Julian Tuwim 
JADZIA - WDOWA 

W stałym repertuarze dla dzieci 

Sergiusz Michałkow 
ZAJĄCZEK ZORRO 
Maria Konopnicka 

Cena zł 3.00 

O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI 
Adaptacja J. Mazanek, St. Brucz, Z. Skowroński 
Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
Adaptacja J. Mazanek 
Lucy Maud Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGORZA 
Adaptacja A. Konie 
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