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PAŃSTWOWY TEATR ZIEMI OPOLSKIEJ 

DYREKTOR 

ARTUR GADZIŃSKI 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

STANISŁAW WIESZCZYCKI 

KIEROWNIK LITERACKI 

KRYSTYNA KONOPACKA-CSALA 

premiera dnia 22 li,pca 1965 r. 

FRTEDRIC LI D RREN MA TT 

J eden z n ajm niejszych krajów Europy 
- S zwa jcaria - wydal w powojennym dwu
dzies toleciu dwóch dram aturgów, którzy należą 
już dziś do najświetniej sze j czołówki światowej 

scen icznej l iteratury: s ą to Max Frisch i FRIE
DRICH DURRENMATT. ie negując mistrzo
stwa pióra t ego pierwszego, nal eży stwierdzić, 

że Di..i rrenma tt osiągnął więk s zą popularność, 

czem u sprzyj a różn ~rodność form literackich, 
\ jaki ch ujmował swoje widzenie współczesno

śc i. J st on autorem powieści, opowiadań, słu

chowisk radiowych, widowisk tele\vizyjnych 
i wielu sz '.uk teatra lnych. Równocześnie dał się 

po znać jako reżyser swo"ch słuchowisk i sztuk . 
J go p'.lp u larność zachęcała prasę do um ieszcza
n ia wielu wywiadów z wi elkim drama turgiem 
i jego wł asnych esejów, co zno\vu popularyzo
wało znane dziś w całym kulturalnym świecie 
nazwisko Di..irr enmatla. 

Zadebiutował w 1947 r. jako a u tor szcuki „Es 
.;teh t geschr ieben" (Di.irrenmatt pisze w języku 

niemieck im), vystawionej n a s ceni e „Zuricher 
chauspielhaus" . 'vV paru nas ~ępnych latach 

p ows taje sztu ka „Der Blinde" i kom edia „RO
MUL US WIELK I". Ic h autor pracuje równo
cześ nie jako k rytyk teatra ln y tygodnika „Welt
woche". W 1952 r . zdobywa rozgłos komedią 

„Die Ehe d es H errn Mi ssisipi" (pr emiera w Mo
n achium na sceni e teatru Kammerspiele), a po 
roku pJtwierdza S\VÓj sukces n apisaniem ko
m edii tragicznej „Wizy ta tarszej pani", wysta
wionej w 19.56 r. w Zurich u i ukazanej w na
stępnych kilku latach na sz tkich większych 

scenach europejskich i w Ameryce. Ta właśnie 
prapremiEra i co raz p :i wszechniejsze publiko -



wa•nie w druku innych utworów przyniosły pi
sarzowi tak głośną ·sławę, że dereklorzy wszyst
kich czołowych teatrów czekali już teraz na 
każdą następną sztukę Di.irrenmatta. 

W Polsce do spopularyzowania scenicznej twór
czości tego pisarza przyczynił się przede wszyst
kim znakomity miesięcznik teatralny „DIA
LOG", w którym poczynając od września 1957 r. 
ukazały się następujące pozycje pióra Friedri
cha Di.irrenmatta: „Wizyta starszej pani", „Je
sienny wieczór", „Akcja Wega", „Romulus Wiel
ki", „Nocna rozmow a z człowiekiem, którym 
się gardzi", „Herkules i s tajnia Augiasza", 
„Anioł z s tąpił do Babilonu", „Proces o cier1 
osła", „Scranitzky i bohater narodowy", 
„Frank V - Opera bankierska", „Fizycy" . -
Dzięki przedrukom dzi eł szwajcarskiego drama -
turga polskie tea try mogły zapoznać swoją pu
bliczność z jJgo specyficzną twórczością s cenicz
ną. Pionierską rolę w tej dziedzinie pełni Teatr 
Drama tyczny w Warszaw ie, na którego scenie 
ukazały się kolejno polskie prapremiery „Wi
zyty starszej pani", „Romulusa Wielkiego' ', 
„Anioła zstępującego do Babilonu", „Frank a V" 
i „Fizyk ów". Z tego też powodu zaproszony 
przed dwoma laty do Polski Diirrenmatt więk

szość czasu swojej wizyty poświę cił spotkaniom 
z zespołem tego teatru i obserwacji odbywają
cych się tam właśnie wtedy prób „Franka V". 
Również i polsk a <telewizja wykorzy s t ała twór
czość słynnego S zw ajcara: miliony te lewidzów 
pamiętają dwie wielk ie kreac je aktorskie Gu
stawa Holoubka i Jacka Woszczer1owicza w „Je
siennym w ieczorze' ', pam ię taj ą widow isko „Ak
cja Wega", przejmujące aktor s tw o Tadeusza 
Łomnickiego i Kazimier z.a R ud zkiego w „Stra
nitzkym i bohaterze narodowym", przeniesienie 
na szklany ekran warszawskiego spektaklu 
„Romulusa Wielk iego" ze wspaniałą kreacją 

Jana świderskieg :> w roli tytułovvej, a ostatnio 
świetną telewizyjną adaptację radiowego słu

chowiska „Kraksa" (pl. „Przygody pana Tra
psa"), w której znowu Jan świdersk i w rol i 
emerytowanego prokuratora odniósł jeden z naj
więk s zych swoich sukcesów aktorskich. 

Jeżeli do wyżej wymienionych relacji utwo
rów Di.irrenmatta dodamy kilkakrotne audycj<' 

radiowe oraz inscenizacje innych teatrów, mo
żemy śmiało stwierdzić, że wybitny dramaturg 
szwajcarski znalazł w Polsce wielu miłośników 
zarównC) wśród twórców artystycznych, jak 

odbiorców. 

Warto 'Się zastanowić, co w twórczości Di.irren
matta stanowi jej indywidualność i na czym 
polega ów niewątpliwy związek dzieł Szwajcara 
z naszym współczesnym światem. Szukając od
powiedzi na te pytania możemy się oprzeć nie 
tylko na jego utworach, ale i na bezpośrednich 
wypowiedziach, które określają jego stosunek 
do sztuki i do naszej współczesności. Powaga 
myślenia łączy się w nich często z przewrotną 
kpiną i swawolną ironią. 
Oto kilka z tych wypowiedzi; 

świat - to monstrum przerażające, z któ
rym nie można nie przegrać, ale z którym 
nie wolno się pogodzić. 

Scena nie jest dla mnie polem ścierania 

się teorii, światopoglądów czy wypowiedzi 
lecz instrumentem, którego możliwości 

próbuję poznać, grając na nim. 

Kocham kolorową scenografię, kolorowy 
teatr, scenografię Teo Ot'o - by wymie
nić z szacunkiem przynajmniej jedno na
zwisko. Niewiele potrafiłbym uczynić dla 
teatru czarnych kotar, na jaki kiedyś była 
moda, albo dla teatru pragnącego „promie
niować nędzą", jak tego chcieli niektórzy 
scenografowie. Rzecz prosta, najważniej

sze w teatrze jest przede wszystkim sło

wo. Ale właśnie: przede wszys ~ kim. Prócz 
słowa potrzeba jeszcze wielu innych rze
czy, które składają się również na teatr. 
Potrzebna jest chociażby swawola: jeżeli 

po obejrzeniu mojego „Małżeństwa Pana 
Missisipi" iktoś postawi niezwykle rozsąd
ne pytanie, czy możliwy jest teatr 
w czwartym wymiarze - dlatego, że jed
na z postaci wchodzi na scenę przez pudło 
zegara wahadłowego - będę miał obo
wiązek wyjaśnić, że nie myślałem tu by
najmniej o Einsteinie. W życiu codzien-



nym sprawiło by mi przyjemnosc przyjść 
w odwiedziny do kogoś wkraczając do 
pokoju, ku ogólnemu zdumieniu obecnych, 
przez pudło zegara wahadłowego CZ)' 

wpływając przez okno. Ale tego, że my, 
autorzy sceniczni, lubimy realizować na
sze marzenia bodaj w teatrze - gdzie 
wszystko przecież jest możliwe - tego 
nam nikt nie może brać za złe. 
Tylko komedia jest jeszcze na czasie. 
Tragedia zakłada z góry winę, konieczność, 
umiar, perspektywę, odpowiedzialność. 

W zamęcie naszego stulecia, w tych wi
sielczych podrygach białej rasy, nie ma 
już winnych i odpowiedzialnych. Nikt za 
to nie odpowiada i nikt tego nie chciał. 

Dzieje się to w zystko naprawdę nieza
leżnie od nas ... Takiego mamy pecha, nie 
jest to wszakże nasza wina. 

Za pomocą drobnego spekulanta, kan
celisty, policjanta, można lepiej oddal'. 
dzisiejszy świat, niż za pomocą rady fe
deralnej czy kanclerza. Sztuka dociera 
dziś tylko do rzędu ofiar. 

Komedia jest pułapką, do której publicz-
ność zawsze wpadała 

wpadać. 

nadal będzie 

Tyrani naszej planety są nieczuli na dzie
ła pisarzy, ziewają przy ich pełnych skar
gi pieśniach, bohaterskie epopeje uwa
żają za śmieszne bajtki, przy utworach 
religijnych zasypiają . Jednego wszakże 

boją się: ich szyderstwa. 

(Fragmenty z przedruku w dziale 
„Kronika" mies. „Dialog" nr 9 z 1959 r .) 

Nam (zal) przystoi tylko komedia. Nasz 
świat doprowadził zarówno do groteski 
jak i do bomby atomowej, podobnie jak 
groteskowe są apokaliptyczne obrazy Hie
i"Onima Boscha. Groteska jest jednak tyl
ko zmysłowym wyrazem, zmysłowym pa
rado·ksem, mianowicie kształtem czegoś 

bezkształtnego, obliczem świata pozba
wionego oblicza, i tak samo jak myślenie 

nasze nie może się już chyba obyć bez 
pojęcia paradoksu, podobnie i sztuka 
i świat nasz, który tylko dlatego jeszcze 
istnieje, ponieważ is tnieje bomba atomo
wa: z lęku przed n ią. Tragizm jest jednak 
wciąż jeszcze możliwy , nawet, gdy nie
możliwa jest już czysta tragedia. Możemy 
dobywać element tragizmu z komedii, 
jako straszliwy jakiś moment, jako otwie
rającą się przepaść: w taki właśnie sposób 
wiele tragedii Shakespeare'a jest już 

komediami, z których wyłania się tragizm. 

Ciągle jeszcze istnieje możliwość poka
zania człowieka odważnego. A to właśnie 
jest głównym m oim zadaniem. ślepiec, 

ROMULUS (podkr. moje - k.k.c.}, Ube
lohe,Akki są ludźmi odważnymi. W ich 
to sercach przywrócony zostaje u tracony 
porządek świata, sprawy ogólne im się 

wymykają. 

(Fr. Di.irrenmal t - Problemv teatru" 
przeł. W. Wirpsza, ,;Dialog" ri'r 9-1961)'. 

Do tych wypowiedzi Friedricha Di.irrenmatta 
dodajmy jeszcze kilka cytatów z „R:imulusa 
Wielkiego", które włożone w usta ·głównego 

bohatera wyrażają tak charakterystyczne dla 
pisarza myśli o współczesnym świecie - b::> 
przecież nie o antyczne czasy chodz i ło autorowi 
tej k omedii. Nie zapominajmy jednak, że my
ślom owym nader czę s to towarzyszy di.irren
matlowskie smakowanie ironii i paradoksu: 

ROMULUS: 

„K lo jest w takiej sytuacji jak nasza, może 

zrozumieć już tylko komedie". 

.,Wojna jest zbrodnią od czasu wynalezienia 
pałki, a jeśli jeszcze wprowadzimy totalną mo
bilizację, stanie się non sensem". 

„Rzymskie imperium sprzedam mu natychmiast 
za garść sestercji, ale nie przyjdzie mi na myśl 
szachrować własną córką". 

„Opór za \vszelką cenę jest największą bzdurą, 
jaką można zrobić". 



(w odpowiedzi na sł owa Julii: „Albo ty ś zwa
riował, albo świat") - „Ja zdecydowałem, że 

to drugie". 
„P owinno się ojczyznę kochać mniej, niż po
j edyńczego człowieka". 

„Państwo zawsze nazywa się ojczyzną w'_edy, 
kiedy sposobi się do mordowania ludzi". 

„Więc naucz się pokonywać strach . To jedyna 
sztuka , którą musim y posiąść w dzisiejszych 
czasach. Bez strachu przyglądać się biegowi 
rzeczy, bez strachu czynić co należy". 

Czytając i słuchając Diirrenmatta musimy so
bie zawsze uzmysłowi ć, iż jest obywatelem kra
ju bogatego, spokojnego, kraju, któremu udał::> 

się zachować neutralność w czasie ostatniej 
strasznej wojny, ale równocześnie małego i tak 
dalece n ieistotnego w politycznych rozgrywkach 
wielkich mocarstw, że uczucie bezsilności wobec 
tej w ielk ' ej polityki musi wycisnąć swoje pięt
no na sposJ bie myślen ia Szwajcaróvv o współcz
snym Śv ·ecie. War ~o zastanowić się również 

i n ad tym, że całkowite uzależnienie zamożno

ści Szwajcarii i jej obywateli od kapitału za
chodn iego ma niewątpl iwie swój wpływ na 
wstrzęm i ęźl iwość w „angażo·waniu s ic; w kon
fli k ty światopcglądowe", czego Diirrenmatt tak 
starannie przestrzega zarówno w swoich utwo
rach, jak i w teoretycznych wypowiedziach ... 

k.k.c. 

- - -----=>!'>«>- -----

J AN ŚWID RSKI 
w roli Romulusa Wielkiego. 



ROMULUS WIELKI 

Tę „niehistoryczną komedie; historyczną" łą

czy z historią s~arożytną tylko zbieżność faktu 
upadku Imperium Rzymskiego i podbicie go 
przez Germanów. Autentyczne są również imio
na po noszącego klęskę cesarza i zwycięskiego 

germa1'lskiego wodza. Ale to już wszystko. Resz
ta - to dUrrenmattowskie widzenie spraw jak 
najbardziej ·współczesnych i jego stosunek do 
odwiecznego konfliktu: pa1'lstwci-człowiek. 

Sam autor zaliczył Romulusa do galerii swoich 
odważnych bohaterów. I s~ol nie tr zeba dużej od
wagi, aby wziąć na swoje barki odpowiedzial
ność za rozpad i klc;sl powierzonego sobie 
państwa. Nawet wted ', jeżeli to świadome ni
szczące działania odbywa si w imię ocalenia 
człowieczeństwa, obalonego przez krwawą ty
ranię imperiali tycznego mo carstwa. 

Romulus doprowadza swoje państwo do upad
ku krok po kroku, k ons~kwentnie w ciągu ca
ł ego dwudziestolecia sprawowanej władzy ce
sarskiej . Nie ujawniając nikomu swoich planów 
(ujawnienie ich uniemożliwiłoby mu realizację 

zamierzeń) naraża sic; świadomie na pogardę 

i śmieszn ość wobec wszystkich swoich podda
nych i rodziny. Mało tego - sam tę pogardę po
głębia i umacnia. , ie przewiduje dla siebie 
możliwości rehabilitacji ani w oczach sobie 
współczesnych, ani w oczach potomnych. Tylko 
własne przekonanie o słuszności podję'.ego 

zadania ma stanowić dla niego jedyną rekom
pensatę za znoszone obelgi i drwiny. Tylko 
własne przekonanie •usprawiedliwia go wobec 
samego siebie. Rozwijające s ię wydarzenia zmu
szają go wprawdzie do w yjawienia swoich za
miarów wobec żony i córki, u których nie spo
dziewa się zresztą zrozumienia, oraz wobec 
niedoszłego zięcia, którego jego polityka skazała 
na straszliwą niewolę germańską, - ale to 
pogłębia tylko jego samotność. Nikt go nie ro-

zumie. Ani karierowicze, ani entuzjastyczni 
patrioci rzymskiego imperium, ani Tzymscy so 
.iusznicy, ani najbliższa jego sercu córka. Do 
koóca samo:nie dźwiga ciężar sw ojej decyzj i, 
która ma przynieść jemu samemu śmierć, ale 
jego idei - zwycięstwo. 

I tu właśnie tkwi cała gorycz dUrrenmatto
wskiej komedii: nie ma ani śmierci, ani zwyci ę 

stwa Romulusa. Odważny cesarz ponosi naj
większą ze wszystkich swoich klęsk: odchodzi 
na emery'.urę, a na miejscu rzymskiego impe
rium rosnąć. b<;dzie nowe, germaóskie mocar
stwo imperiali styczne, tak samo dławiące hu
manistyczne zasady współżycia między ludźmi, 
tak samo okrutne, tak samo deprawujące czło
wieka, jak zni zczone przez odważ!lego cesarza 
to:alistyczne państwo rzymskie. - Bo jedynym 
człowiekiem, który zrozumiał Romulusa, okazał 
się jego polityczny przeciwnik, a równocześnie 
ideowy sojusznik - germaóski wódz Odoaker. 
Szukający - tak, jak Romulus - dróg do oca
len ia człowieczeństwa w podbijającym świat 

narodzie germańskim, sam zamierzał realizować 

podobny plan samozagłady . 

Prawa rozwo ju świata są jednak nieubłagane: 
i Romulus i Odoaker muszą s i<; im poddać. 

Muszą ponieść klęsk<;. 

Tak właśnie widzi swoją współczesność Frie
dri ch DUrrenmatt. Takie na jej temat pisze 
komedie: pełne błyskotliwych paradoksów, śmie
szące nas groteskowymi sy tuacjami, zaskakujące 
momentami głębokiego tragizmu, które natych 
miast pokrywa śmiechem swoim i naszym, 
fascynujące kapitalnymi pomysłami - i zako!l
czone zawsze gorzką świadomością naszej ni e
mocy wobec przerażającej si!y współczesnej 

cywi lizacji. J est to jednak świadomość człowie
ka, który nie godzi s·ię na bezradność i kapitu
la cję , który twierdzi, że „Świat - to przeraża
jące monstrum, z którym nie można nie prze
grać, ale któremu nie wolno się poddać". 

k.k.c. 
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Friedrich Diirrenmatt 

ROMULUS WIELKI 
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fai;; !U ft f:~W88B81'1tll0 

SULPHURIDES, pokojowiec - Franciszek 
Bay-Rydzewski 

P HOSP HORIDOS, pokojowiec - Władysław Olszak 

KUCHARZ ~azi e :x ft o 

1 1lll~lllll lll1 1i 
111

11111111111111" 

Czas akcji: od ranka 15 do ranka 16 marca czter -
sta si demdziesiątego szóstego roku po narodzeniu 
Chrystusa. 

Miejsce : willa ce!)arza w Kampanii. 
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