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"fo rzekłszy zawołał głosem wiel
kim 1 Łazarzu wy:nijdź z grobu. 
I natychmiast wyszedł ten, który 
był umarł, mając ręce i nogi zwią
zane opaskami, a twarz owinięta 

w chustę. Rzekł im Jezus: rozwiąż
cie go i pozwólcie odejść" 

Łukasz Ewang. 

PRZEMÓWIENIE NAD TRUMNĄ 
SCHWITTERA 

Przyjaciele! Wolfgang Schwitter 
nie żyje. Wraz z nami przywdział żałobę 
cały naród, ba cały świat, stał się bowiem 
uboższy o człowieka, który go tak wzbo
gacił. Zwłoki jego spoczywają na tym łóż
ku, spoczywają wśród wieńców. Pojutrze 
poniosą je do grobu z ową uroczystą oka
załością, jaka przystoi laureatowi nagrody 
Nobla. Jednakowoż my, jego przyjaciele, 
winniśmy go opłakiwać skromniej, roz
ważniej, spokojniej. Nie możemy go da
rzyć tanimi pochwałami ani bezkrytycz
nym podziwem, musimy kierować się wie
dzą i miłością. Tylko w ten sposób odda
my wielkiemu zmarłemu sprawiedliwość. 
On przestał już cierpieć. Jego śmierć była 
wstrząsająca. Fakt, że znajdujemy się 

w jego dawnej pracowni, daje temu świa
dectwo. Bronił się nie jego duch, lecz jegt. 
żywotność. 

Jemu, który odrzucał tragizm, 
przypadł w udziale tragiczny koniec. 
W tym posępnym świetle spójrzmy na nie
go, może po raz pierwszy z całą ostrością. 
jako na ostatniego zrozpaczonego człowie
ka epoki, która zamierza rozpacz prze
zwyciężyć. Nie istniało dla niego nic poza 
nagą rzeczywistością. Toteż dlateg·o właś-



nie był spragniony sprawiedliwości, tęsknił 
do braterstwa. Daremnie. Tylko ten, kto 
wierzy w jasny sens ciemnych spraw, kto 
uznaje niesprawiedliwość, jaka istnieje 
również na tym świecie, za coś nieuchron
nego, zaprzestaje bezsensownej walki, go
dzi się z tym. Schwitter pozostał nieprze
jednany. 

Brakowało mu wiary, a tym sa
mym brakowało mu i wiary w człowie

czeństwo. Był moralistą, wyrosł~·m z nihi
lizmu. Pozostał buntownikiem, buntow
nikiem w próżni. Jego twórczość była wy
razem wewnętrznej beznadziei, a nie obra
zem rzeczywistości: to jego teatr jest gro
teskowy, nie rzeczywistość. Tu jest jego 
granica. Schwitter pozostał, oczywiście we 
wspaniały sposób, subiektywny, jego sztu
ka nie leczyła, ale raniła. 

My jednak, którzy go kochamy 
i podziwiamy jego sztukę, musimy ją te
raz przezwyciężyć, ażeby stała się nie
odzownym szczeblem do uznania tego 
świata, któremu nasz biedny przyjaciel 
przeczył, a w którego wzniosłość i harmo
nię wkroczył obecnie. 

• • • 
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GLOSY KRYTYKI 
po prapremierze „METEORA" 

Friedrich Luft (Die Welt, 22.I.66 r.) pi
sze: „ ... Pośród szpetnych produktów in
wencji Di.irrenmatta „Meteor" jest pro
duktem najbardziej jednolitym i zarazem 
najbardziej odpychającym. Spośród wszy
stkich jego sztuk ta właśnie jest najbar
dziej pociągająco nieprzyjemna, najwesel
sza i najlepsza. Człowiek śmieje się do roz
puku, choć raz po raz przechodzi go 
dreszcz przerażenia. Z pomocą środków 

czysto farsowych Di.irrerunatt gwałci na
szą metafizykę. Ale kto lubi mocną taba
kę - ma jej tutaj pod dostatkiem". 

Urs Jenny pisze w Die Zeit (28.I.1966 r.). 
„Nigdy dotąd Diirrenmatt nie zabłysnął 

taką swadą, jak w napaściach Schwittera 
na tak zwaną literaturę, na ścierwa „stro
jące się w morały i mądrości", na „ten je
den wielki burdel, jaki znam"; nigdy je
szcze jego dowcip nie był tak zjadliwy, jak 
w wypowiedzi owego gwiazdora krytyki 
teatralnej, który narzuca Schwitterowi 
akurat to samo, co Di.irrenmatt po premie
rze tej sztuki zapewne znowu usłyszy: że 
jest „moralistą z pozycji nihilistycznych". 
Czyżby więc „Meteor" był jeszcze jedną 



sztuką o stosunku pisarza do społeczeń

stwa, do rzeczywistości? W pewnej tylko 
mierze. Diirrenmatt napisał komedię na 
temat śmierci. Jej bohater tylko przypad
kowo jest pisarzem; jego niezwykła sytua
cja nic nie ma wspólnego ani z egzysten
cją pisarza, ani z nieśmiertelnością laurea
ta nagrody Nobla. 

Schwitter, niczym Łazarz, powstał z 
martwych; bezsensowny przypadek, który 
nikogo bardziej nie wścieka i nie oburza 
niż samego Schwittera. Schwitter, który 
zagrzebał się w starej pracowni, gdzie 
mieszkał niegdyś jako młody geniusz („za
pity i aspołeczny"), pragnie wreszcie spo·· 
kojnie umrzeć i wymyśla bezlitośnie tym 
wszystkim, którzy - przypadkiem lub 
świadomie - przeszkadzają mu w tym. 
Do szału doprowadza go cała bieganina 
związana z jego zmartwychwstaniem; pra
gnie śmierci, „jedynej rzeczy realnej", a 
nie życia, które jest tylko „anomalią na
tury, śmiesznym przypadkiem". 

Przypadek! Diirrenmatt od dawna JUZ 

stara się uporczywie to pojęcie, zakazane 
przez wszystkie klasyczne poetyki, uczynić 
motorem nowego dramatu. Życiem naszym 
nie rządzi osobisty, określony kate~oria

m! moralnymi „los", ale anonimowy, ślepy, 
bezsensowny, amoralny przypadek". 
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FRIEDRICH DURRENMATT 

E T E o 
(Der Meteor) 

Komedia w 2 aktach 

Przekład - Zbigniew Krawczykowski 

Osoby: 

Wolfgang Schwitter, laureat nagrody Nobla 
Olga, jego żona . . . 
Jochen, jego syn 
Karol Koppe, wydawca . 
Fryderyk Georgen, krytyk 
Hugo Nytrenschwander, artysta malarz 
Augusta, jego żona 
Emanuel Lutz, pastor . . . . 
Wielki Muheim, przedsit:biorca 
Profesor Schlattcr . . . . . 
Pani Nomsen, kobieta prowadząca interesy 
Glauser, dozorca 
Armia Zbawienia: Major Friedli 
Członkinie 

Schafroth, inspektor policji . 
Pani w żałobie 

EUGENIUSZ WALASZEK 
DANUTA CHUDZIANKA 
JANUSZ MARZEC 
HIERONIM KONIECZKA 
JANUSZ KILARSKI 
ANDRZEJ KOPICZYNSKI 
IRENA KOWNAS 
ZBIGNIEW MAMONT 
JERZY WĄSOWICZ 
JERZY KO\VNAS 
MARIA CHWALIBOG 
CZESI.A W ROZNOWSKI 
WIESI.A W ZWOLINSKI 
ELZBIETA KILARSKA 
WANDA KUCINSKA 
MARTA SZCZEPANIAK 
\VINCENTY WESOLOWSKI 
EWA l\llRSKA 
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ROZMOWA Z DURRENMATTEM 
przeprowadzona przez Ursa Jenny 

.JENNY: W pańskiej nowej komedii, od 
pierwszej do ostatniej chwili, dominuje na 
scenie jeden człowiek: Schwitter, słynny 
pisarz, który chce i nie może umrzeć, choć 
naokoło niego ciągle umiera.ią inni. Tytuł 
sztuki zupełnie publiczności na to nie 
przygotowuje. W przeciwieństwie do bar
dzo precyzyjnych i rzeczowych tytułów 

poprzednich pańskich sztuk, „Meteor" 
brzmi zgoła symbolicznie. 
DlJRRENMATT: Powiedzmy raczej: meta
forycznie. „Meteor" jest elementarnym 
zjawiskiem natury, podobnie jak Schwit
ter, który zresztą widzi sam siebie w trak
cie upadku. 
JENNY: Na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że ta sztuka jest tylko pomysłem, pomy
słem, że tak powiem, pełnospektaklowym; 
nie ma w niej ani akcji, ani przeciwakcji. 
DtJRRENMATT: Twierdzenie, że sztuki 
żyją dzięki akcji, jest niedorzecznym prze
sądem. Sztuki żyją dz!ęki postaciom. Na
pisać sztukę znaczy rozstawić postaci na 
scenie. Oczywiście, między nimi dochodzi 
potem do akcji. Dla mnie „Meteor" jest 
przeciwieństwem „Fizyków": „Fizycy" to 
dramat akcji, „Meteor" to dramat sytuacji. 
Właśnie to mnie nęciło. Chciałem się prze
konać, czy sytuacja sama może unieś(, 

sztukę. Zazwyczaj udaje się to tylko 
w jednoaktówkach. Dodam jeszcze, że obie 



sztuki, „Fizycy" i „Meteor", zostały po
częte i rozpoczęte w tym samym czasie. 
JENNY: A zatem „lUeteor" nie jest „od
powiedzią" na sztuki a la „Jedermann" po
wstałe w ostatnich latach, jak np. sztuki 
Becketta czy „Król umiera" Ionesco? 
DVRRENMATT: Oczywiście, że nie! Zy
wo interesuję się tym, co robią inni, ale 
nie wynika z tego żaden impuls produk
tywny. Nie jestem przecież rywalem Bec
ketta i Ionesco, zanadto ich obu szanuję, 
a z Ionesco jestem nawet poniekąd za
przyjaźniony. 

JENNY: Czy jed·nak Schwitter nie jest Je
dermannem a rebours? 
DtiRRENMATT: Powiedziałbym raczej: 
Łazarzem. Treścią tej sztuki nie jest prze
cież umieranie, lecz zmartwychwstanie. 
Tak, Schwitter to współczesny Łazarz. 

W teatrze nieboszczycy powstają zazwy
czaj wtedy, kiedy opada kurtyna; Schwit
ter natomiast zmartwychwstaje z chwilą. 
gdy kurtyna idzie w górę. To jest pomysł 
decydujący, i w moim pojęciu wybitnie 
teatralny. 
JENNY: Nawet absolutnie teatralny, nie
prawdopodobny, a więc tylko teatralny. 
DtiRRENMATT: Każdy dobry pomysł jest 
czysto teatralny. Idzie tylko o to, ile tkwi 
w nim - ile odbija on z rzeczywistości; 
w przeciwnym razie rzecz schodzi na ma
nowce, traci sens. Sytuacja może być „nie
prawdopodobna", ale nie jest nieprawdo
podobne to, co z niej wynika. Sytuacja, 
jak każdy „cud'', wprawia w zakłopota

nie. 
JENNY: Jak anioł, który zstąpił do Babi
lonu„. 

D ti RR EN M AT T: Zmartwychwstanie 
Schwittera jest bardziej zdumiewające 
i szokujące, ponieważ dzieje się dziś, wśród 
nas. Nie byłby to materiał zdatny dla bud
dysty czy dla wyznawcy hinduizmu; my 
natomiast otrzymaliśmy w spadku inną 

tradycję, wyrzec się jej nie sposób. Inne 
religie mają inne mity o przezwyciężaniu 
śmierci, że wspomnę tutaj Gilgamesza 
i Orfeusza; z wiarą chrześcijańską zwią
zane jest zmartwychwstanie: albo się nie 
wierzy, albo w każdym razie udaje się, że 
się wierzy. Co jednak stałoby się gdyby 
ktoś rzeczywiście zmartwychwstał? O tym 
właśnie mówi moja komedia. Pomysł te
atralny prowadzi do weryfikacji rzeczywi
stości i prawdziwości wiary. Problem po
lega na tym, czy człowiek w ogóle dorósł 
do tego, w co wierzy? 
JENNY: Wierzący niełatwo wybaczą pa
nu, że zrobił pan z tego niemal farsę. Lu
dzie będą próbowali odgadnąć na podsta
wie tej sztuki pana wiarę i odczytać z niej 
bądź jakieś credo, bądź bluźnierstwo. 
DtiRRENMATT: Oczywiście. Tak jak każ
dy fakt, jak każde zdarzenie, tak też 

i sztuka skazana jest na różne nieporozu
mienia; ludzie szukają w niej albo proble
mów, albo rozstrzygnięcia tych proble
mów. Dla mnie punktem wyjścia nie jest 
problem: staram się na scenie zbudować 
świat . 
.TENNY: Nie jest chyba przypadkiem, że 

zmartwychwstaje ktoś kto akurat w zmar
twychwstanie nie wierzy, kto się na to 
oburza. 
DURRENMATT: W przeciwnym razie ca
ła historia nie byłaby komiczna. A poza 



tym Schwitter jest potworem i jego zmar
twychwstanie ma w sobie coś oburzają

cego, 
.JENNY: Nazwał go pan „potworem", ale 
przecież Schwitter nie jest człowiekiem 

złym; jest on najbardziej ambiwalentną 

z pańskich postaci. 
DtJRRENMATT: Schwitter jest uczci
wy - to czyni z niego potwora i „praw
dziwego człowieka" w rodzaju Ryszar
da III. Jest on jednostką absolutną, bez
względną, niszczycielską, nihilistyczną. 

Zmartwychwstał - i sam w to nie wierzy, 
co sprawia, że zostaje wysadzony z wszyst
kich kategorii moralnych. W nim trium
fuje samoniszczycielska strona człowieka, 
on pragnie śmierci, potrzebuje jej jako 
usprawiedliwienia dla swego brutalnego 
egoizmu. 
JENNY: A dlaczego ten Łazarz .iest właś
nie pisarzem? 
DtJRRENMATT: Literatura tworzy w tym 
wypadku antyświat, coś nierzeczywistego 
po prostu. A casus Schwittera wykazuje, 
że ów świat, tam, gdzie idzie poważnie 
o sprawy życia i śmierci, jest nader kru
chy: rzeczywistość śmierci przekreśla wy
nalazki, którymi Schwitter zapobiegliwie 
się obstawił. W ostatniej scenie, w dialo
gu Schwittera z teściową dochodzi do zde
rzenia tych światów. 
JENNY: W dialogu laureata nagrody No
bla z babką klozetową„. Dlaczego szuka 
pan zawsze tak jaskrawych, tak skrajnych 
przeciwieństw? 

DtJRRENMATT: To uteatralnia całą spra
wę. Człowiek szuka i wybiera kontrasty 
tak, jak malarz dobiera farby. Sztukę nie 

tyle się konstruuje, co komponuje na za
sadach muzycznych. 
JENNY: Schwittcr w pewnej chwili wy
głasza zdumiewający tekst; opowiada, na 
pozór bez żadnej motywacji, historię pew
nego idealistycznie nastawionego nauczy
ciela, zamordowanego przez własnych 

uczniów. Jak się ta opowieść znalazła 

w sztuce? A ściślej: jaką wartość ma ona 
w organizmie sztuki? 
DORRENMATT: Całkiem po prostu: jest 
to treść jednego z utworów Schwittera. 
Kiedyś przecież musi się on pokazać jako 
pisarz. A poza tym okoliczności, w jakich 
Schwitter to opowiada, są niesłychanie 

komiczne. 
JENNY: Ale samą opowieść można by do
wolnie wymienić? 
DtJRRENMATT: Nie, właściwie nie. To 
przecież też jest transpozycja. Jest w niej 
przecież mowa o śmierci niewinnego, co 
dzieje się również w sztuce: żona Schwit
tera Olga jest niewinna. Jej śmierć jest 
katastrofą, której nikt nie chciał. W natu
rze, w historii nie ma nic planowego; tyl
ko literatura stwarza takie pozory. Wy
obrażam sobie czasami posiedzenie profe
sorów Akademii wiedeńskiej, którzy zde
cydowali się oblać kandydata Hitlera na 
egzaminie wstępnym. Nie nadawał się, to 
prawda, i profesorowie mieli zupełną ra
cję - choć przez to przyczynili się do wy
zwolenia światowej katastrofy. Tak się 

toczy historia. 

Dialog Nr 3, z 1966 r. 
przedruk z mi e s i ęcznika 

„Theater heut'e" 



ŻYCIE TEATRU 

Zmiany w zespole artystycznym: 
W bieżącym sezonie opuścili nasz zespół: 
scenograf - Stanisław Bąkowski i akto
rzy: Mirosława Lombardo, Józef Skwark, 
Jerzy Smoliński. 
Przybyli do Szczecina: 
Scenograf - Wanda Czaplanka oraz akto
rzy : Irena Kownas - z Warszawy, Marta 
Szczepaniak - z Łodzi i Euzebiusz Ol
szewski. 

W Kongresie Kultury Polskiej w War
szawie brała udział delegacja naszych tea
trów w składzie: dyr. Jan Maciejowski, 
Hieronim Konieczka i Andrzej Kopiczyń
ski. 

W dniu 3 października Teatr „Krypta" 
rozpoczął sezon trzema monologami Lesz
ka Kołakowskiego w wykonaniu: Marii 
Bakki, Bohdana Gierszanina i Eugeniusza 
Wałaszka. Reżyserował - Bohdan Gier
szanin. 

Teatr „13 Muz" zainaugurował sezon w 
dniu 10 października spektaklem „Rozmo
wy'', opartym na tekstach Stanisława Gro
chowiaka i Leszka Kołakowskiego. Wyko
nawczyni - Ludmiła Legut. Reżyseria -
Janusza Marca. 

W dniu 18 listopada odbyła się na scenie 
Teatru Polskiego premiera sztuki Claude 
Magniera „Paryżanin". Reżyserowała -
Ewa Kołogórska, scenografię projekto
wał - Marcin Wenzel. 

Wydawca: Państwowe Te 
matyczne w Szczecinie. 
CAF - Michocki, Uchymi 
Weczer, Holzman. Redakc 
cowanie graficzne progra 

ta Piotrowska. 
S.Z.Graf. 374!!. 1000+20. 31.10. 

Kierownik tech
niczny 

Ludwik Piosłckł 

Kierownicy pra
cowni: 

malarskiej 

Michał Tuszyński 

krawieckiej mę-
skiej 

Stanisław 






