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Zbigniew Krawczykowski 

KILKA SŁÓW O „METEORZE" 

Po uroczystej prapremierze Meteoru w Zu
rychu, na widowni Schauspielhausu doszło do 
zajścia, którego echa napotykamy w wielu re
cenzjach i enuncjacjach prasowych na temat 
nowej sztuki Dilrrenmatta. Oto wśród burzy 
oklasków dały się słyszeć gwizdy i okrzyki pro
testu, co z kolei podnieciło zapał publiczności 

i zachęciło ją do jeszcze gorętszego aplauzu. 
Incydent ten jest niewątpliwie jednym z wielu 
dowodów żywotności, a zarazem kontrowersyj
ności dramaturgii Diirrenmatta. Meteor bowiem, 
jak większość znanych nam jego dzieł, jest sztu
ką przekorną i cyniczną, drapieżną i prowoka
cyjną, mogącą porwać, ale też i budzić namięt
ny sp·rzeciw. 

Zgodnie ze znaną tezą Diirrenmatta, że na
szym czasom przystoi tylko komedia, nowy jego 
utwór jest również komedią, która, operując 

elementami makabrycznej groteski, wywołuje 
na widO\'lmi wesołość. Ale śmiech staje się tutaj 
jednym z czynników potęgujących grozę i nie
samowitość oglądanych na scenie wydarzeń. 

Spośród wszystkich jego sztuk - pisze recen
zent hamburskiej Die Welt - ta jest najbar
dziej pociągająco-przykra, najweselsza i najlep
sza. Smiejemy się do rozpuku, dygocąc ciągle 

ze strachu. 
Istotnie, tragizm i komizm ścierają się tu co 

krok. Tragiczne są rozpaczliwe szamotania zna
nego pisarza, który nie może rozstać się z ży
ciem, mimo że ono straciło już dlań wszelki 
sens; tragiczne są również losy ludzi, z który
mi to życie go zetknęło i którzy dostali się 

w zasięg jego umierania. Natomiast niespodzie
wane, przejawiające się często w absurdalne.i 
formie nawroty sił żywotnych bohatera oraz 
ich konfrontacja z przerażeniem i zaskoczeniem 
ludzi, którzy uważają go za nieboszczyka, dzia
łają z nieodpartą siłą komiczną. Konający lau-
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reat Nagrody Nobla szaleje w swej dawnej pra
cowni jak rozjuszony tur, pije, kocha, uwodzi, 
przewiesza obrazy, ciska meblami, pali olbrzy
mie sumy pieniędzy. śmiejemy się z tego, ale za 
chwilę zastygamy w przerażeniu - tyle jest 
w tym wszystkim okrucieństwa, sadyzmu, bru
talnego igrania z życiem i cierpieniem ludzkim. 
Tak, nie bez powodu Dilrrenmatt nazwał tę 

sztukę dziką, nie bez powodu wywołuje ona 
tak diamentralnie różne odczucia. 

Fascynacja śmiercią jest u Dilrrenmatta zna
nym zjawiskiem. Meteor jest również sztuką 

o umieraniu, a raczej o niemożności rozstania 
się z życiem. Główny bohater, Schwitter, umie
ra w sztuce dwukrotnie i dwukrotnie zmar
twychwstaje. W jednym i drugim wypadku 
śmierć kliniczna następuje poza sceną. Sztuka 
rozpoczyna się bowiem po pierwszym powro
cie pisarza do życia, a w akcie drugim, w chwi
li podniesienia kurtyny, widzimy go już mart
wego, leżącego wśród wieńców, otoczonego przy
jaciółmi, którzy przyszli pożegnać go po raz 
ostatni. Gdy goście żałobni odchodzą, Schwit
ter znowu ożywa, by przez cały czas trwania 
sztuki czekać na ową odwieczną sekundę trwo
gi, jak Dilrrenmatt określa śmierć. I oto on , 
twórca wielu fikcyjnych postaci i zdarzeń, on, 
który postanawia w godzinie zgonu raz prze
żyć rzeczywistość bez fikcji i literatury, wolny 
od więzów wszelkiej hipokryzji i konwencjo
nalizmu, przekonuje się, że życie realne prze
la.tuje obok niego, cały świat wokół niego 
umiera, a on pozostaje żywy. Kiedyż ja wresz
cie zdechnę?! - woła w rozpaczy w końcowej 
scenie sztuki. Pytanie to Dilrrenmatt pozosta
\'lia bez odpowiedzi. 

Jak meteor, który lecąc przejawia niesły

chaną energię i niszczy po drodze wszystko, 
zanim upadnie, tak i Schwitter, pełen niespo
żytych sił żywotnych, unicestwia wszystkich. 
którzy stają się - najczęściej przypadko·wo -
świadkami i współuczestnikami jego zmagań ze 
śmiercią, a raczej z potężną siłą witalną nie po
zwalającą mu umrzeć. 

Dii.rrenmatt piszq.c Meteor - mówi Hugo 
Loetscher z okazji zuryskiej prapremiery -
stworzył sztukę o niemożności umierania. Cóż 
za zdumiewający temat w epoce, kiedy umie-
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ramy liczniej niż k iedykolwiek, i k iedy lekarze 
częściej niż k i edykolwiek przyczyniają się do 
zmartwychwstań przedłużonego życia! Jednak 
owa niemożność wynika w tej sztuce z innych 
przyczyn - w .świecie, w jakim przeżył swe 
życie Schwitter, nie można iimrzeć, ten świat 
pozbawił się nawet i tej możliwości . 

Dilrrenmatt, zapytany, jak należy rozumieć 

t ak realnie potraktowany w sztuce problem 
zmartwychwstania, oświadczył w jednym z wy 
wiadów, że świadomie posłużył się tu b iblijnym 
podaniem o wskrzeszeniu Łazarza , jakkolwiek 
w utworze swoim umieścił ów cud w wymia
rach całkowicie fikcyjnej, teatralnej rzeczywi
stości. W granicach tej fikcji sceniczne j rozgry
wa się więc spraw.a dwukrotnego zmartwych
wstania bohatera, mimo to jednak trudno za
przeczyć, że w drugiej połowie dw udziestego 
wieku, wieku atomu i mózgów elektronowych. 
jest to moment szokujący. Ale Dilrrenmatt, jak 
wiadomo, lubi szokować, prowokować dyskusje 
i spory, gorszyć i irytować. Zgorszenie jest 
nieuniknione - stwierdza przekorn~e w jed
nym z punkitów, w jakie ujął problematykę 

swojej nowej komedii w czasie dyskusji w Zu
rychu. I chyba nie można mu tej przekory brać 
za złe. Jest zbyt doświadczonym pisarzem, by 
nie wiedział, że najgorsze, co może spotkać 

utwór ze strony jego odbiorców, to - obojętność. 

Meteor jest bezsprzecznie sztuką autobiogra
ficzną. Kształtując postać Schwittera, Dilrren
matt wyposażył ją, jak sam wyznaje, w cechy 
własnej osobowości i własny sposób myślenia. 

Problemem pisarza jest fakt, że przez całe ży
cie zmaga. się z fikcyjnymi postaciami... To, co 
przeżywa Schwitter, istnieje także i we mnie. 
To ja jestem - n i e kto inny. W świetle tego 
wyznania wypady autora pod adresem litera
tury, medycyny, teologii nabierają nader oso
bistej wymowy. Specjalnie ostro rozprawia się 
Dilrrenmatt z burżuazyjną, zachodnią literatu
rą, kreśląc ponury obraz środowiska skorumpo
wanego, bezideowego, przeżartego katastroficz
nymi nastrojami. Nigdy dotąd Diirrenmatt ni.e 
zablysnąl taką swadą - pisze Urs Jenny w „Die 
Zeit" - jak w napaściach Schwittera na tak 
zwaną literaturę, na „ścierwa strojące się w mo
rały i mądrości". . . nigdy jeszcze jego dowcip 

- 5-



Spadajqcy meteor fraqment starej miniatu·ry nie był tak zjadliwy, jak w wypowiedzi owego 
gwiazdora krytyki teatralnej, który zarz1Lca 
Schwitterowi akurat to samo, co Dilrrenmatt 
po premierze tej sztuki znowu usłyszy: że jest 
moralistą z pozycji nihilistycznych. 

Bez względu na to, jaki jest nasz stosunek do 
filozofii i moralistyki Dilrrenmatta, nie może
my mu odmówić jednego: że jest on majstrem 
scenicznym co się zowie, a jego Meteor to bez
sprzecznie kawał dobrego teatru. 

Podobnie jak w poprzednich utworach Dilr
renmatta, również i tutaj uderza wyrazisty ry
sunek postaci, zwartość i celność dialogów, do
rndność sformułowań, rzadko spotykana wyna
lazczość w budowaniu sytuacji scenicznych 
i niepohamowana fantazja autora. Sztuka jest 
w zasadzie pozbawiona akcji w potocznym sen
sie, jednak w miarę rozwoju wypadków czuje 
się w niej wyraźnie narastanie wewnętrznego 
napięcia, potęgowane umiejętnie przez coraz 
częstsze, coraz gwałtowniejsze upadki i zgony 
osób, które zostały wciągnięte w krąg procesu 
umierania Schwittera. Krótkie sceny, zawiera
jące całe . biografie postaci, przesuwają się 

w coraz szybszym tempie, ukazując w maka
bryczno-grotesko·wych migawkach ową rzeczy
wistość, która przepływa obok umierającego 

pisarza, by w końcu utonąć w dźwiękach trąb 
i radosnym Allel1Lja, głuszącym rozpaczliwy 
krzyk Schwittera. 

Prapremiera Meteoru została oceniona jako 
wydarzenie teatralne dużej miary. Do chwili 
obecnej sztuka doczekała się już kilku re~li

zacji. Mimo rozbieżnych często sądów, dotyczą
cych zarówno wykonania scenicznego, jak i pro
blematyki oraz konstrukcji utwo·ru, wszyscy r e
cenzenci podkreślają, że Meteor stanowi poważ
ne osiągnięcie D\.irrenmatta, że jest to utwór, 
który dopiero rozpoczyna swe długie życie na 
scenach świata. 

Dii.rrenmatt napisał komedię, która odpowia
da osiągnięciom j€go dramaturgii , a jednocześ
nie je potwierdza - pisze recenzent szwajcar
skiego pisma „Tages Anzeiger" - komedię ob
fitującą w pomysły, groteskowe sytuacje, sztu
kę, którą z pewnością można zaliczyć do jego 
najlepszych. - Swoją ~omedią Friedrich Dilr-
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renmatt wywotał głośny i wspaniały skandal, 
a zarazem dostarczył jednego z najbardziej 
emocjonujo.cych wydarzeń teatralnych naszej 
epoki - stwierdza „Hamburger Abendblatt". 
W tym samym tonie wypowiada się sprawo
zdawca bazylejskiej „National Zeitung": Już 

dzisiaj jest faktem niezaprzeczonym, że Meteor 
to jedna z najważniejszych sztuk Dii.rrenmatta, 
a „Frankfurter Zeitung" konkluduje: Ta kome
dia o umieraniu jest fajerwerkiem życia. 

Zbigniew Krawczykowski 

... Milczy pani. Dla pani życie rna jeszcze sens, 
pani Nomsen. A ja nie znosilem już nawet sa
mego siebie... Przed potwomym nieładem by
towania zamknqlem się w urojonym świecie 
literatury, skonstruowanym przy pomocy roz
so.dku i logiki. Otoczyłem się zmyślonymi isto
tami, ponieważ nie moglem obcować z rzeczy
wistymi. Rzeczywistości nie da się uchwycić, 

siedzo.c przy biurku, pani Nomsen. 

(Schwitter, akt II) 
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Hugo Loetscher 

O NIEMOŻNOŚCI UMIERANIA 
(Fragmenty artykułu) 

Pierwszy szkic Meteoru powstał w tym sa
mym czasie, co Fizycy; jednakże po Fizykach 
Diirrenmatt zabrał się najpierw do scenicznej 
wersji Herkulesa i stajni Augi asza.· Początki 
Meteoru sięgają więc roku 1961; ale sama jego 
tematyka cofa się jeszcze dalej, niewątpliwie 

do owego miejsca w Piłacie, gdzie młody Diir
renma tt pisze: Bo wszystkie rzeczy... istniały 

tylko dlatego, że pomiędzy Bogiem i człowie

kiem nie było żadnego innego porozumienia 
prócz śmierci ... 

Tematyką sztuki jest więc umieranie. Diir
renmatt zawsze szafował hojnie motywem 
śmierci. Jego fantazja w wynajdowaniu kształ
tów scenicznych przejawiała się także w wy
najdowaniu scenicznych śmierci; to nie przy
padek, że istnieją już dwie dysertacje, któ
re zajmują się problemem śmierci w jego utwo
rach. 

„.Dtirrenmatt ukazuje na scenie zdarzenie 
a nie akcję. Gdy rozmawiamy dzisiaj z Fried~ 
richem Durrenmattem o problemach teatral
nych, natychmiast zaczyna on mówić o różni

cy pomiędzy zdarzeniem a akcją, a kiedy go 
zapytać, co mu przeszkadza w akcji i dlaczego 
pociąga go zdarzenie, przeprowadza wówczas ta
ki mniej więcej wywód: Ażeby akcja rozgry
wała się logicznie, trzeba nieustannie posługi
wać się przypadkiem i traktować rzecz tak 
jak gdyby doszło do tego bez pomocy przy~ 
padlru, jak gdyby wszystko musiało się tak 
właśnie rozwinąć; przy tym rezulta,t nie jest ni
czym innym, jak tylko pewnego rodzaju ukła
dem, kompozycją; logiczny i wskutek tego rów
nież chronologiczny przebieg akcji jest całkowi
tą fikcją. Natomiast zdarzenie rządzi się inną 

przyczynowością, a więc przypadek może tu 
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występować jako to, czym jest w istocie, jako 
przypadek; jeśli chodzi o zdarzenie, nie istnie
je - jak w wypadku akcji - uzasadnienie mo
ralne, zdarzenie jest nieuchwybne, wszelkie 
usprawiedliwienie może wyniknąć i nadejść, ale 
nie dotyczy ono zdarzenia. 
Mówiąc obrazowo, meteor uderza: kto przy 

tym zginie, jest sprawą czystego przypadku. 
I Dtirrenmatt chce przedstawić to wszystko·, co 
się dzieje, gdy następuje zdarzenie - gdy 
w sztuce Meteor zostaje unicestwiony pośrednik 
w sprzedaży domów, Muheim, to tylko dlatego, 
że wplątał się w proces umierania pisarza 
Schwittera. Meteor jest zdarzeniem, które przy
chodzi nagle, jak umierający pisarz. .. Przez Me
teor jednak należy również rozumieć przejścio
wy charakter wszelkich zdarzeń . 

A więc tym, co Dtirrenmatt przedstawia, jest 
aktywna str.ona umierania - umieranie jako 
akcja, a rtym samym jako teatr, pomiędzy dwo
ma stwierdzeniami, że umieranie jest czymś 

dziwacznym, i że umieranie jest sprawą nie
lud~ą. Umieranie jest tutaj czymś innym, niż 
to, za co chcieliby je uważać kaznodzieje gło

szący słowa pociechy. Jest zupełnie możliwe, 

że ktoś, kto widzi, jak Dtirrenmatt obchodzi się 
ze śmiercią i jej rekwizytami, wysunie w sto
sunku do dramaturga zarzut bezbożności. Ale 
wówczas nie dostrzega on, że właśnie stopiei1 
nasilenia śmiechu mówi o rozmiarze grozy; nie 
dostrzega wówczas, że brutalność wynika w kon
sekwencji z aktu umierania, i zapomina, że po
bożność jeszcze nigdy nie była jakąś kategorią 
w sztuce. 

Umieranie jest w tej sztuce problemem po
stawy duchowej. Jest to moment, kiedy pęka
ją wszystkie hamulce - w obliczu wieczności 
nie ma się już żadnych względów, ani dla sie
bie, ani dla innych. I \vtedy nastaje również 
g.odzina prawdy: Myśli, które nagle przycho
dzą do głowy, hamulce, które pękają, problemy, 
które nagle stają się zrozumiałe. To po prostu 
wspaniałe. I Schwitter zachowuje się też jak 
parweniusz prawdy. 
Pożąda on jej w szczególnej mierze, ponie

waż przeżył swoje życie jako fikcję - i dla
tego główna postać, właśnie ten umierający 

Schwitter, nie przypadkowo jest pisarzem, czło-
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wiekiem, który bardziej rzeczywistość spienię

żał, niż ją przeżyv.r.ał; zbudował tę fikcję z po
wodzeniem, a w godzinie śmierci pragnie ją 

zburzyć. Jednakże wówczas, gdy odpadają wszy
stkie zahamowania i więzy, człowiek osiąga 

chwilę całkowitej wolności, wolności, która 
umierający Schwitter wykorzystu je w sposób 
bezczelny, i wolność ta przeradza się w egoizm, 
jaki znają tylko ludzie umierający. Właśnie owa 
wolność, którą umożliwia umieranie, jest dla 
człowieka czymś niemożliwym w swojej nie
ograniczoności. Okrzyk: Kiedyż ja wreszcie 
zclechr.ę? jest zarazem wyznaniem, że postawa 
taka jest nieludzka, ponieważ nie mieści się 

w kategoriach człowieczeństwa . 

Ale Dilrrenmatt jako kontrapunkt do umiera 
nia, tej pierwiastkowej r eflek sji, wybrał t em at 
zmartwychwstania, i oto stanął wobec proble 
mu: .iak przedstawić takie zmartwychwstanie, 
a.by można było weń uwierzyć na scenie? I tu
taj Diirrenmatt okazał się mistrze m pauzy. Dra
matopisarstwo oznacza przecież, według niego, 
doprowadzanie do momentów gry, i z takim 
właśnie momentem gry mamy do czynienia, 
kiedy po pauzie zmarły pisarz oswobadza się 

od swoich wieńców i wraca do życia. 

Jednak zmartwychwstanie to może się pow
tarzać, dlatego jest ono już komiczne, zanim je
szcze sytuacja stanie się komiczna - owo 
zmartwychwstani'.O! dokonuje się u umierającego 
Schwittera nieus.tannie. Cud, owszem, ale ta
ki, w który on sam nie może uwierzyć, i na 
który człowiek wykształcony nie może się zgo
dzić, jednakowo·ż jest to zmartwychwstanie. 
które przychodzi wówczas, kiedy już niemożli
wością jest umrzeć. Jeżeli Schwitter w rozmo
wie z panią Nomsen styka się z prawdą, dzieje 
się tak nie tylko dlatego, że t a kobieta oby
wa się bez fikcji, redukując człowieczeństwo 

do spraw interesu, lecz i dlatego, że poprzez jej 
śmierć przekonuje się, iż jego umieranie jest 
s t a nem; to, co chciał przeżyć jako wielką 

chwilę, okazuje się wiecznością; pojmuje swo
ją nieśmiertelność - ale jako paniczny lęk. 

Dlatego też cud ten kończy się aporteozą nega
tywną; obłudnicy opiewają go przy akompania
mencie swoich gitar i trąb. 

Hugo Loetscher 
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H.M.: Może to ż banalne, ale - jak sądzę - mimo 
wszystko ważne, że zadaję .pan·u pytanie: dla

czego „Meteor"? 
F.D.: Tytuł był wlaściwie pierwszą rzeczą, jaką mia

łem z całej sztuki. Jest to tytuł symboliczny. 
W szyscy znają meteory jako zjawiska natury, 
jako odłamki gwiazd, jako nagle błyski; zda
rzają się przecież wielkie, świecące meteory -
sam widziałem kilka, które .świeciły nieomal 
jak księżyc w pełni, a właściwie jeszcze jaś

niej; i ten upadek kamienia czy kawałka że
laza , przychodzącego nie wiadomo skąd, przed
m i otu., który rozpala energię w atmosferze 
ziemskiej, który w wypadku gdyby był zbyt 
wielki, mógłby sprowadzić katastrofę , stanowi 
symboli czny tytuł sztuki, tra.ktujqcy o sile, jaką 
może rozwinąć umierający człowiek. 

(Z \vywiadu przeprowadzonego z Di.irrenmat
tem przez dr. Hansa Mayera). 

- 12 -

ł 

I 

' 

NOTATKI „METEOROLOGICZNE" 

Opowieść: człowiek, który zbliża się do kre
su życia i który zresztą sam chce umrzeć, pi
sarz światowej sławy, uciekłszy z kliniki, od
wiedza swoją dawną pracownię, by spokojnie 
dokonać żyv.rota tam, gdzie kiedyś zaczynał ja
ko młody , niezdolny malarz ... 

Najgorszy z możliwych obrót sprawy: czło

wiek ten nie umiera; umiera wszystko wokół 
niego. 

Odbywa się to w łańcuchu k a tastrof; jako 
zdarzenie. Widzimy jak ono wchodzi: drzwia
mi, na dwóch nogach; i nawet puka oraz grze
cznie zatrzymuje się przez chwilę, aż powiedzą 

Proszę' 

* 
* * 

Nagroda Nobla znak, że dzisiejszy świat 

przyjął go i zaakceptował - roztacza wokół pi
sarza Schwittera aurę współczesnego półboga . 

Laureat Nagrody Nobla należy do całej ludz
kości; kto ma tę zdobycz w herbie, poskromi 
potwora publiczności bez użycia broni. 

Dramaturgowi po.zwala to, między innymi, 
przybliżyć się do arystotelesowskiego postula tu 
jedności. Laureat Nagrody Nobla niesie ze so
bą coś z owej ogólności materii, od której, zda
niem Dilrrenmatta. owa jedność zależy. 

* 
* * 

Podobnie jak to już widzieliśmy w Fizykach, 
Di.irrenmatt zachowuje ściśle jedność akcji, 
miejsca i czasu; tak jak i tam czas trWania 
komedii jest prawie identyczny z czasem trwa
nia a.kcji. 

Ponadto obserwujemy jeszcze i to, co możn>i 
by nazwać jednością obecności: bohatera mamy 
przed oczami podczas całej sztuki, w każdej 

minucie jego zmieniającej się ostatniej · go
dziny ... 

- 13-



Owa obecność bohatera łączy Meteor ze Sta
rą grą o śmierci bogacza. Jednakże we wszyst
kich pozostałych elementach jest on tej gry 
przeciwien;twem. Nie tylko dlatego, że lau
reat Nagrody Nobla, nieśmiertelny tego świata, 
nie mógłby być Każdym. Ale ten Schwitter 
jest, w swoim rodzaju, jednym z nielicznych 
odważnych, jakich ma na myśli Dilrrenmatt. 
Schwitter nie odczuwa już pierwotnego lęku 

przed śmiercią; wyprasza sobie modlitwy, to
warzystwo; uwalnia się gwałtownie od wszyst
kiego, co mogłoby go wiązać: od ludzi, dzieł , 

od wiary ; pieniądze rzuca własnoręcznie w ogień. 
Coraz natarczywiej, nieomal z utęsknieniem do
maga się zgonu, pragnie śmierci, którą chce 
przeż yć (i ani przez chwilę nie myśli o tym, 
aby j ą sobie zad ać samemu) . Pod tym wzglę
dem nie mógłby go przewyższyć żaden chrześ

ci jan in. 

(Z progr amu prapremiery w Zurychu) 

... Pragnę uczciwie mnrzeć, bez fikcji i bez li
teratury. Nie chcę niczego więcej, ja.k tylko raz 
jeszcze poczuć wyraźnie czas, jego spokojne 
przemijanie , ra z jeszcze przeżyć jedną minutę 

jako rzeczywistość, jedną sekundę pełnej te
raźniejszości. 

(Schwitter, akt 1) 
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GŁOSY PRASY O „METEORZE" 

.„Nigdy Di.irrenmatt nie pisał zuchwalej . Na
wiasem mówiąc, uczynił to w granicach reguły 
trzech jedności; podobnie jak Fizycy (na okre~ 
których przypadają początki Meteoru), jest Me

teor na pozór sztuką klasyczną. Nie odbiera mu 
to jednak nic z jego szaleńczej śmiałości, wprost 
przeciwnie. 

Elisabeth Brock-Sulzer, ,,Die Tat'' - Zurych 

... Ale coz to za teatr! Wspaniały' Scena żyje 
i drży, jak gdyby ktoś wstrząsał posadami t~a
tru. I to z przyczyny Diirrenmatta w Zurychu, 
tak rozważnym mieście! Jego sławny Schau
spielhaus przeszedł tym przedstawieniem, o ile 
to możliwe , sam siebie, wznosząc Diirrenmatta 
i siebie do wyżyny teatru o ambicjach ekspe
rymentalnych. Budzi to dwojakie uczucia: za
chwyt i wściekłość. Jedno i drugie jest zrozu
miałe. 

„ Hamburger ilbendblatt" 

... Fikcja teatralna jako rzeczywistość - to 
właśnie wywołuje zgorszenie, podwójny skandal, 
osadzony mocno w bogatej w pomysły komedii , 
którą Friedrich Diirrenmatt po Wizycie starszej 
pan·i (1956) i Fizykach (1962) osiągnął swój trze
ci wielki sukces teatralny. W nadchodzących 

miesiącach i latach sztuka obiegnie wiele scen. 
Wystawią ją (wkrótce) w Monachium i Ham
burgu: następnie w Austrii, w Polsce, prawdo
podobnie również i na Broadwayu. 

„Sonntagsblatt" - Hamburg 

... Na scenie, zwłaszcza w powierzchownej in
scenizacji zuryskiej, rzucają się w oczy tylko 
ciągoty do skrajności, do sensacyjności, do pro
wokacji i do wystrzałowych efektów. Nigdy 
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„Meteor" w Zurychu - Peter Broqte ( N yfjenschwan
der), El!en Schwiers (Augusta). L eona r d Stecket 

( Schwi tter) 
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rozbieżność między tym, co się u Dtirrenmatta 
widzi, a tym, co pisarz chciał wyrazić, niP by 
ła tak duża . 

U r s Je nny - „ Di-e Z eit " 

„.W ogóle język Dlirrenmatta osiągnął tu zdu
miewającą celność. Słowa padaj ą jak pocisk.i. 
Często jedno zdanie powstaje dopiero z wielu 
kwestii i replik. Dialogi są wymianą strzałów. 

Rzadko tylko wypowiedź rozwija się szerze j, 
i to przeważnie w celu zdemaskowania jej re
toryki. Język dokładnie odpowiada szokującej 

technice prowadzenia akcji, t ej obfitości zaska
kujących spotkań, obrotów sytu acji, tej nie
wyczerpanej teatralnej fantazj i autora. 

„ Frankfurter Allgemeine Zeitung" 

„.Jako czysta burleska jest to znakomite. J a
ko popis dla aktorów - wspaniałe. Jest t am 
dość aluzji do krytyków, w ydawców, religii . 
medycyny, literatury i życia , aby zadowolić 

wyrafinowany odłam publiczności . 

Eleanor Gu rewitsch - „ The New York Times" 

„.Dlirrenmatt szer egu je sceny obok siebie bez 
związku, jak numery programu kabaretowe
go. Nie są one powiązane ze sobą , nie są spojo
ne w jedną akcję. Jedność tej sztuki polega 
na osobie bohatera, a i on także nie wystę
ptije jako centrum akcji, lecz tylko jako ta fla 
lustrzan a , w której odbija s ię rzeczywistość : 

na szkodę właśnie t ej rzeczywistości, n a je j zgu
bę. Treścią sztuki jest więc właściwie stosunek 
pisarza do świata, przedstaw iony w nader ab
strakcyjny sposób. Abstrakcji tej odpowiada ka
baretowa konstrukcja, która montuje obraz 
z poszczególnych części, ale nie tworzy zeń zam
kniętej całości , spojonego wewnętrznie p rzebie 
gu zdarzeń„. 

H an s H ei nz H ol.z - „ F rankfur ter Rundschau" 

„.Przy okazji prapremiery i\'I eteoru Dilrren
matt spotkał się ze swoją przeszłością. Tak jak 
przed niespełna dziewiętnastu Ja ty, gdy po raz 
pierwszy stanął on na n aszej scenie , został 

i t er az przyj ęty z dzik.im protestem , a w końcu 
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„Meteor" w Hamburgu - O . E. Hasse (Scltu;itter), 
Monika Peitsch (Ol.ąa) 
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ze zwycięskim aplauzem. W ciągu tego czasu 
publiczność, jak się wydaje, przywykła do nie
go. Ignorowanie go nie należało już bezwarun
kowo do dobrego tonu. Z pewnością na Franka V 
i na góry gnoju w Stajni Augiasza wybrzydzano 
się jeszcze w pewnej mierze, ale właśnie w pe
wnej mierze. Do wzburzenia doszło dopiero 
znowu, gdy w naszą scenę uderzył Meteor. 
Przyzwyczajenie do Di.irrenmatta. moda na 
Di.irrcnmatta, oba te zjawiska musiały być jed
nak podejrzane dla ludzi obeznanych z twór
czością Di.irrenmatta. Jeżeli jego sztuka jest 
tym, czym chce być, nie \Volno jej przestać 

niepokoić, nie wolno jej zniżać się do mody. 
Spokojna i ugodowo nastrojona publiczność 

w stosunku do Meteoru byłaby prawdopodob
nie czymś bardziej niepokojącym niż częścio

wo protestująca. Chciałoby się tylko dokładHie 
wiedzieć, d 1 a c z e g o protestowano. Kiedy 
gwizdy, całkiem wyraźnie wyreżyserowane, zo
stały wreszcie stłumi()ne, rozległy się huczne 
oklaski; pracownik obsługujący kurtynę, za
trudniony od dziesiątków lat przy tym baro
metrze teatralnego życia, promieniał: już od 
wielu lat nie miał tak dużo do roboty . 

... Jest napisane, Frank V, Meteor - oto trzy 
tytuły, które wyznaczają momenty szczytowe 
w twórczości Di.irrenmatta. 1947, 1959, 1966 ... 

... Popłynie jeszcze wiele atramentu, zanim od
da się Meteorowi sprawiedliwość. Jest on pre
destynowany do tego, by stał się łupem lite
rackich komentarzy, co nie sprawi jego autoro
wi radości. Ale komentatorzy naprawdę nie są 
temu winni w głównej mierze. Sztuka ta prze
kracza granice swojej realizacji w teatrze, czy 
też, mówiąc ściślej: będzie się o.na dopiero 
stopniowo realizowała. Prapremiera zuryska od
była tylko część drogi do niej, oczywiście część 
sporą i godną uwagi. 

„Die Tat" - Zurych 

... Właściwą groteską była nie sztuka na sce
nie, lecz sama prapremiera, która szydziła 

z wszelkich proporcji. Nie dość, że sztuka za
wiodła starannie podsycane oczekiwania, to je
szcze publiczność ciągle wybuchała rżącym 

śmiechem, gdy co najwyżej byłby tu na miej
scu pełen zadumy uśmieszek. W końcowe oklas-
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ki wmieszały się gwizdy i buczenie. A przed 
bramami teatru sprzedawano Blick, gdzie Di.ir
renmatt wypowiedział o sobie bardzo mocne 
zdania„. 

Hans Rudol.f Hiltu - „Volksrecht" 

„.Od chwili, gdy opadła kurtyna po nowe j 
komedii Friedricha Dilrrenmatta Meteor, panu
je wielki i powszechny zamęt. Słyszę i czytam 
wyrazy zachwytu i rozczarowania, uszczęśl i 

wienia i obłędu, gniewu i przerażenia, pochwa
ły i gwałtowne ataki, ale prawie zawsze czy
tam i słyszę jedne i drugie równocześnie. Je
żeli sprawozdanie zaczyna się od zachwytu, jest 
prawic pe'v\·nc, że skończy się najczęściej ostn1 
lub co najmniej umiarkowaną niechęcią; jeżeli 

zaś zaczyna się od zdecydowanej negacji, prze
radza się ona powoli w pełen uznania podziw. 
ZdecydO\\·any sąd nie występuje prawie nigdzie. 
pewność oceny nieomal się nie zdarza, jedno
znaczność równif:Ż. Należałoby więc przyjąć, że 

Meteor Dilrrenmatta pozostawia widzów tea
tralnych w roku 1966 równie bezradnymi, jak 
kometa ludzi odległych epok. Pozostają im tyl
ko domysły. 

Mówiąc szczerze, nie bardzo pojmuję takie 
zamieszanie, a niezdecydowania w ogóle nie 
rozumiem. Jeśli o mnie chodzi, stwierdzam po
nad wszelką wątpliwość, że Friedrichowi Di.ir
renmattowi udało się napisać jedną z najmoc
niejszych jego sztuk, jedną z najważniejszych 

od czasu Wizyty starszej pani, arcydzieło nie 
tylko wśród utworów Di.irrenmatta, arcydzieło 

teatru w ogóle. 
Wielkie słowa? 

Wielkie słowa! Stosowne do wielkości wy
darzenia. 

Werner W ollenberger - „ Zilrcher W och e" 

Tylko dla partaczy sztuka jest święta. Upie
rają się po maniacku przy teorii, bo nic innego 
nie potrafią. 

(Schwitter, akt II) 
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