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Anabaptyści jako komedia - to po
nowienie próby, którą podjąłem w ro
ku 1946 i która jest znana pod tytułem 
Es steht geschrieben. Wykorzystałem 

tu niektóre części poprzedniego utwo
ru. Anabaptyści to jak gdyby spotkanie 
dzisiejszej mojej dramaturgii z moimi 
początkami dramatopisarskimi. Uleg
łem pokusie zagrania raz jeszcze - te
raz już bardziej świadomie - starej 
mojej sztuki. 
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Ten nieludzki świat musi stać się 

bardziej ludzkim. 
Ale jak? Ale jak? 

(BISKUP - część II, obraz 20) 

Człowieczeństwo jest czymś więcej niż fraze
sem: jest ryzykiem, i aby ryzyko to nie stało się 
głupotą, wymaga ono wysiłku wszystkich ludzi. 

Friedrtcll Dtlrrenmatt 
(Uwagi do przedstawienia „Franka V" w Bochum) 
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An:drzej Kijowski 

NOWA 
JERUZALEM 

Anabaptyści byli pokojowo usposobioną grupą reli
gijną, a właśnie z ich ;powodu polało się morze krwi. 
Ich pierws:oe zjawienie ·się na scenie histoiryc~j łączy 

się od razu z zamieszkami: było to w Zwickau, w Sak
sonii, w roku 1521, gdy Mikołaj Storch i Tomasz Miln
zer, obaj uczniowie Lutra, założyli pierwszą „-Odrodzoną" 
gminę chrześcijańską, a swymi kazaniami wzburzyli 
miasto. Anabapty:orn był w tym momencie ruchem czy
sto religijnym; tradycja jego sięgała jeszcze sekt śred
niowiecznych, najbliższymi zaś jego poprzednikami byli 
skrajni husyci, zwani taborytami. Przez całą historię 

chr.zieścijaństwa - aż ;po dziś dzień - snuje się uto
pijny wątek powrotu do pierwotnej gminy, do życia 

w prositocie, 1pobożności i miłości wzajemnej. O to cho
dził.o w dziele Reformy, lecz wyróżniły się w nim 
szybko dwa nurty: jeden, który :ornierzał do reformy 
kościoła, drugi, który odnowienie całego społeczeństwa 

miał na celu. Pierwszy nurt wyTażał dążenia szlachty 
i mieszczaństwa, którym zależało tylko - jak złośliwie 
pisał Engels - na tym, aby kościół był tani; aby -
dodajmy - zbawienie było tańsze, to znaczy wymagało 
mniejszych opłat i mniejszego wysiłku duchowego. 
Nurt drugi zaś stworzyli chłopi i plebejusze miejscy, 
którzy przyłączyli się do reformy kościoła ze swoim 
marzeniem o powsz~hnej irówności; jej wzór znaleźli 

w chrześcijańskiej gminie pierwotnej, a jej symbol 
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w !Powtórnym, oczyszczającym chrzcie. Anabaptyści nie 
głosili nowinek teologicznych; wyznawali tradycyjną 

naukę kościoła katolickiego o Bogu sprawiedliwym, któ
ry nagradza dobre uczynki, a złe karze; sądzili nato
miast, że kościół Chrystusowy tworzą tylko wybrani, 
święci, bezgrzeszni. Siebie samych uważali za wybrań
ców; objawienie było dla nich prawdą wciąż żywą i re
alirziowało się drogą cudów; anabaptyści słys~eli więc 

głrosy, widzieli znaki. Wierzyli, że zbliża się cziaSI „dru
giego przyjścia" Chrystusowego na ziemię, zaporwie
dziany w Objawieniu św. Jana, i że oni właśnie, prości 
rzemieślnicy i rolnicy, jak niegdyś rybacy i cieśle ga
lilejscy, wezwani zostali do głos:renia dobrej nowiny. 
Nadchodzi - mówili - Królestwo Boże, które trwać bę
dzie 1000 lat aż do skończenia świata. Wszyscy będą 
sobie równi, nie będzie ani biednych ani bogatych, bo 
wspól!llie trzeba używać tego, co Bóg dał, pracować mś 
będzie każdy dla dobra drugich, a nie dla pieniędzy. 

Anabaptyści ograniczali się w działalności swojej do 
kazań i dobrego przykładu. Nile zagrażali więc nikomu; 
mogli nawet pewne przysługi oddać skłóconym stro
nom: katolikom, bo głosili nadejście powszechnego kró
lestwa chrześcijańskiego, którego władcą jedynym bę
dzie cesarz, a kapłanem jedynym papież; refo:rmatorom, 
bo odmawiali godności ·kapłańskich księżom wyświęco

nym prz;ez biskupów i wzywali do rozdania majątków 
~ościelnych. Początkowo ochraniali ich luteranie i pa
piści, lecz potem połączyli się przeciw nim i tępili tak, 
że nikt barrdziej od dobrotlirwych nowochrzczeńców nie 
był prześladowany w tym krwawym stuleciu. Stało się 
talk tllatego, że całą ich naiwną utopię przejęły za swój 
progr.am zbuntowane masy chłopskie oraz miejski plebs. 

Rewolta chłopska dojrzewała od lat conajmniej trzy
dziestu; w całych Niemczech i w krajach cesarskich, 
na Węgrzech i w C:rechach, tworzyły się tajne związki 
i raz po raz zjawiał się jakiś przywódca lub kazno
dzieja, który ogłaszał czas sposobny do porachunków 
z panami. Tomasz Milnzer był jednym z wielu kazno
dziejów; był jednak pierwszym, który pojął, że chłop

skim masom brak idei zdolnej rozpalić je i przejąć za
pałem fanatycznym, tak, aby poz.były się strachu przed 
dobrze uzb11ojonym wojskiem książąt, biskupów i ce-
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sarza. Tomasz Munzer ujrzał tę ideę w religijnym ko
munizmie i w chiliastycznych proroctwach anabapty
stów: Swiat cały musi ulec wielkiemu wstrząsowi -
wołał - nastąpi takie widowisko, że bezbożni pospadają 
ze swych stolców, maluczcy zaś będą wywyższeni. Mun
zer przekształcił ruch chłopski z ekonomicz:nego w reli
gijny, a to 1ZI1aczy powszechny; z rozproszonych spisków 
stworzył armię, sporadyczne bunty przeobraził w woj
nę namiętną i fanatyczną, jak krucjata.*) 

Czy sam był pr:rekonany o Królestwie Bożym, które 
nadejdziie, gdy już wszystkie miasta otworzą bramy 
przed prorokami i żołnierzami sprawiedliwości, gdy 
złożą b11oń ,,synowie ciemności", a ich zamki zostaną 

zburzone? Był więc mistykiem, czy też tylko umiał p-0-

służyć się mistyczną mową jako środkiem propagandy? 
Historycy wszystkich ruchów ideowych, a zwłaszcza 

biografowie przywódców zadają sobie to samo pytanie, 
dotyczy zaś ono po prostu motywów działanńa ludzkie
go dla powsz;echnej sprawy. Dlac2lego człowiek walczy, 
ginie? Dla władzy, chleba, czy ambicji? Aby wybawić 
się od zapomnienia i śmierć zwyciężyć drogą sławy? 

Czy dla solidM"ności z masą, porwany siłą uczuć wspól
nych? Czy jest on w tym działaniu swoim świadom 
pobudek, planów, celów, czy też sam sobie dziwi się, 

i w tym zdziwieniu umiera, a kronikarzom, historykom, 
pisarzom, filozofom dziejów zostawia troskę o znale
zienie jednorodnego sensu swoich c·zynów? 

* 

•) „Dopóki w ruchu społecznym chodzi tylko o odosobnione, 
doraźne żądania, Ich natura ekonomiczna jest jasna - pisze 
Karol Kautsky -. Ale Im bardziej ruch się pogłębia, im 
staje się rozleglejszy, Im bardziej usiłuje przekształcić całe 

społeczeństwo, cały byt społeczny, tym bardziej zachodzi po
trzeba wy,tworzenia łącznika duchowego między wysuwanym! 
żądaniami, tym bardziej wszyscy myślący są zmuszeni do 
uświadomienia sobie ostatecznych celów ruchu„. coraz wyraź
niej odczuwają („,) potrzebę wytłumaczenfa sobie tych żądań 
w Imię wyższej zasady. Im mniejsze uświadomienie ekono
miczne I im .rozleglejszy ruch, tym bardziej pokost mistycyz
mu powleka argumenty I teorie ludzi stojących na czele ru. 
chu„." (Poprzednicy współczesnego socjaUzmu), 
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Wypadki w Munster rozegrały się w dziewięć lat po 
upadku powstania chłopskiego. W 1525 roku Munzer ze 
swoją „gromadą" zajął miasto Muhlhausen, ogłosił w 
nim rządy „sprawiedliwych", wprowadził powszechny 
obowiązek pracy i wspólnotę dóbr, a uczyniwszy je sto
licą ruchu, wysyłał z niego pisma swoje do władców 
całego świata. W lutym 1534 r.aku anabaptyści opanowali 
miasto Milnsrter i ogłosili je Nową Jeruzalem, stolicą 

Królestwa Bożego, czyli całego świata obmytego w no
wym, prawdziwym chrzcie. 

Główną dyrektywą przywódców chłopskich było zdo
bycie jakiegoś warownego miasta, które stałoby się 

centrum ruchu i jego oparciem 1itrategicZi!lym. Klęskę 

Milnzera przypisywano temu, że wyszedł z armią w po
le, zamiast trzymać .się w murach. Rozp1:ioszeni w Niem
czech i w Niderlandach anabaptyści wybrali sobie Mun
ster na ·punkt zbomy, stolicę i warownię. Na kilka lat 
przedtem trwały już tajemnicze przygotowania: główny 
prorok anabaptystów, Hoffmann głosił w Strasburgu 
nadejście „Nowej JeroZJolimy"; słuchał jego kazań Roth
mann, który był przywódcą milnsterskich luteranów -
człowiek !Podobno ambitny, ze skłonnościami do misty
cyzmu. Na rzecz anabaptyzmu działał w Munster su
kiennik Knipperdolinck, uczeń Milnzera, który już ra
zem z owym Hoffmannem odbywał apostolskie podróże 
do Szwecji. W Munster toczyła - się zacięta walka między 
luterańskim mieszczaństwem a biskupem i jego kano
nikami. Wygrali luteranie, miasto przystąpiło do Związ
ku Szmalkaldzkiego, Rothma= srtał się główną postacią 
w mieście. Jego nawrócenie na anabaptyzm, wejście do 
miasta proroków niderlandZikich, rozruchy plebsu, 
ucieczka mieszczan luterańskich, uczyniły z bogatego 
i potężnego miasta tragiczną „Nową Jeruzalem" - obo
zowisko uchodźców, oblężone przez połączone siły lute
ranów i katolików, rządzone przez 25-letniego, przy
stojnego krawca z Lejdy, Jana zwanego Bockelsonem. 

Mit o Nowej Jeruzalem odpowiadał wyobraźni ludo
wej, którą w głównej mierze kształtowała od wi'eków 
Apokalipsa: Widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, 
zstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę 
ubraną mężowi swemu. I słyszałem glos wielki z stoli-
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ce, mowiący: Oto przybytek Boży z ludźmi, i będzie 
mieszkal z nimi. A oni będą ludem jego, a sam Bóg 
będzie Bogiem ich. 

W interpretacji oficjalnej kościoła Nowa Jerua:alem 
z Objawienia jest figurą raju, Królestwa Bożego w nie
bie; w ,wyobraźni ludowej była ona jednak zapowiedzią 
powtómego przyjścia Chrystusa na ziemię i ustanowie
nia Królestwa. Bożego dla żywych. Wiara ta była bar
dzo silna w średniowieczu, zwłaszcza około roku ty
sięczmego, który miał być datą drugiego przyjścia, sądu 
i rozpoczęcia nowej ery. W ikonografii średniowiecznej 
powtarza się (zwłaszcza na portalach romańskich) obraz 
Chrystusa siedzącego na tronie pośrodku wa·rownego 
miasta, do którego Archanioł wprowadza .zbawionych. 
Nad murami często widać napis: Nowa Jeruzalem. 

Otóż anabaptyści odnowili dawną, ludową wiarę. 
W wojnach chłe>pskich i w wojnach anabaptY'stów fi
gura „miasta świętego" została przez przywódców ta
kich, jak Miinzer, Hoffmann, Rothmann i inni prze
tłumaczona na konkret polityczny i wojskowy. W Mun
ster metafora została zrealizowana: lud wszedł do Jeru

zalem. 

• 

Lud boży wszedł do Nowej Jeruzalem, lecz na tronie 
ujrzał Bockelsooa zamiast Chrystusa. 

Historia powtarza się wtedy, gdy przywódcy 'Politycz
ni chcą naiprawić błędy właSIIle lub swych poprzedników 
i wykocrzystać dawne doświadczenia; starają się więc 
wyreżyserować i zaiplanować to, co poprzednio było 
przypadkowe. Otóż ten czynniik teatralny historii jest 
jej wynaturzeniem i to przez niego historia powtarza 
się tylko w parodii. 
Wedłe zgodnej opinii historyków Jan Bockelson przez 

swoje kabotyństwo zaprzepaścił sprawę republiki ana
baptystów, a miasto wydał na rzeź. W osobie tego 
krawca-aktora, który w wygłodzonym mieście korono
wali się na Króla Swiata, i nędzarzom, eo z dnia na 
dzień zginąć mieli z głodu lub pod mieczami lancknech
tów, rozdawał hrabstwa, księstwa i królestwa, w osobie 
owego Jana z Lejdy, objawił się w formie czystej ów 
kiomediowy, parodystyczny, teatralny piel'Wiastek his-
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torii. Bockelson pełnił na zawołanie rolę wizJonera: 
gdy trzeba było wspomóc któregoś z przemawiających 
proroków, 1rzucał się na ziemię i wołał, że słyszy głos 

lub widzi Z111ak. To samo robili przywódcy chłopscy, jak 
słynny Janek-Grajek, albo Pfeiffer, kaznodzieja Miin
zera. Co u tamtych było ekstazą, w Murnster było t ech
niką rządzenia. Gdy Knipperdolinck chciał odsunąć od 
władzy Bockelsona, także padł na stopnie jego tronu 
i począł wołać, że słyszy głos jemu samemu powierzają
cy rlm"ólestwo. Zrobił to niezdarnie, więc go Bockelson 
wyśmiał i mianoiwał wicekró:.:!Il na odczepne. 

Ale Bockelson miał jeszcze inne zalety: znał język 

holenderski i miał wielki mir w Niderlandach. Anabap
tyści zamknięci w Miinster wierzyli w nadejście pomocy 
od braci z Niderlandów. Bockelson tę pomoc obiecywał 
i wyrsyłał do swej drugiej ojczymy manifesty (pocho
dził z Miinster, ale młodość spędził w Niderlandach 
i tam prz,ebywała jego żona). Mieszkańcy Munster nie 
mogli wd.edzieć, że żołnierze cesarscy wyłapali i zato
pili kilkadziesiąt barek z anabaptystami płynącymi Re
nem do Munster. W miejscowości Wollenhoe utopiono 
i spalono 16 tysięcy anabaptystów. Czy Bockelson wie
dział o tym od swoich szpiegów? Na pewno. Wiedział 
także, iż 20 tysięcy ludzi zamkniętych w Nowej Jeru
zalem jest skazanych na śmierć. Miał przed oobą tylko 
jedno zadanie: utrzymać w mieście porządek do samego 
końca i nie dopuścić, aby rozeszła się wśród ludzi myśl 
o klęsce i męczeństwie. Dziesięć lat wcześniej w zdobytym 
Muhlhausen tysiące ludzi wrzucono żywcem do fosy 
fortecznej, w której umierali tygodniami. Nie było tor
tury, której by nie zastosowano w tej ruajstrasrzniejszej 
wojruile europejskiej. Na Węgrzech darowano życie tylko 
tym mieszkańcom zdobytego miasta, którzy zgodzili się 

zjeść własnych przywódców upieczonych· żywcem na 
wolnym ogniu... W mieście skazanym na najgorsize, 
w mieście przeklętym, Bockelson urządzał uroczystości 

korOIIlacyjne i weselne, reżyserował wielkie przedsta
wienia w kościołach i na placach publicznych, wydawał 
wciąż nowe przepisy etykietalne i wymyślał wciąż nowe 
stroje dla swych żon, urzędników, dworzan i dla siebie 
samego. 

Wprowadził też wielożeństwo i sam pojął szesnasc1e 
ŻO!Il, których nie mogli mu darować „dobrze myślący" 
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historycy. Współczesny kronikarz Ke-rstenbrock (który 
zresztą opuścił Munster razem z luteranami i to, co 
działo się za murami, znał tylko od wychodźców), otóż 
ten kronikarz nie szczędzi szczegółów i kolorów dla 
opisania przepychu dworskiego, jakim otaczał się kTól 
Jan, i raziwszy, jakich używał. Wiadomo też, że wpro
wadzenie wielożeństwa wywołało w mieście krwawe 
rozruchy. Historycy socjalizmu, pilnie śledzący w dzie
jach wszelkie próby przebudowy stosunków społecznych 
(np. Kautsky i Mehring), sądzili, że wielożeństwo, zakaz 
handlu, publiczna administracja środków żywnościOWych 
oraz konfiskata kosztowności, stanowiły konsekwentny 
system ustrojowy. Współcześni historycy są bardziej 
sceptyc:zmi. Autor wydanej w NRD pracy o rzeczypo
spolitej w Munster (Gerhard Brendler: Das Tii.uferreich 
zu Munster 1534135. Berlin 1966. VEB Deutscher Verlag 
der Wissenschaften) twierdzi, że cały ten syst€m gospo
darczy był po prostu stanem oblężenia, a ·równość spo
łeczna w mieście wynikała rnie tyle z ideo1ogiri, ile stąd, 
że było ono - powtarzamy - obozem uchodźców, po 
największej części plebejuszy. A co do tego wielożeń
stwa: w mieście było około 9 tysięcy kobiet bez mę
żów i około 4 tysięcy mężczyzn bez żon. r byli to prze
ważnie młodzi mężczyźni i młode kobiety, albowiem 
starcy opuścili miasto. Ten rachunek nie wymaga ko
mentarzy. Prawo o wielożeństwie było tylko regulacją 
faktycznego stanu rzeczy, przy czym jego paragrafem 
najważniejszym był surowy zakaz wchodzenia w związ
ki małżeńskie osobom chorym na płuca i syfilis, ka
lekom oraz tym, które przekroczyły określony wiek. 
Dodajmy do tego surowe przepisy o higienie publicznej 
~ porządku; dodajmy formowanie kadr wojskowych 
i budowę umocnień. Szalona Jeruzalem, miasto rozpa
sania i głupstwa, staje się w naszych oczach normal
nym państwem, którego wszystkie osobliwości pochodzą 
z osobliwej sytuacji w jakiej się :zinajdowało: z sytuacji 
o.statecznej, bo w śmiertelnym zagrożeniu, absurdalnej, 
bo absurdalna jest śmierć Illieunikniona dla tych, co ją 
mają ponieść. Obecny w historii element gry i reżyse
rii, kabotyństwa i parodii, obnaża się w Munster dla
tego właśnie, że to państwo i jego władca, i jego lud, 
nie mieli już nic do stracenia poza złudzeniami. Pod
trzymywali je więc wszelkimi sposobami. Historycy 
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„dobrze myślący" porównują Bockelsona do szalonych 
cezarów rzymskich - do jakiegoś Nerona, czy Helio
gabala. Ale naprawdę Mtinster możina porównać do war
szawskiego ghetta w przeddzień zagłady, 

Jeśli zaś na historię spojrz;eć okiem sceptycznym, 
okiem Durrenmatta, który - jak to już wiemy z Ro
mulusa - jest S•zczególnie Wll'ażliwy na .owe nastroje 
ostateczne, na p'l'Oce.sy schyłku li rozpadu, wtedy obłą
kane państwo rządzone pr2lez aktora - dyletanta, Mun
ster - Nowa Jeruzalem, wymarZJona utopia naiwnych, 
okaże się ws ze 1 ką utopią na wspak wywróconą, 
wsze 1 ki m ideałem postawionym przed sąd historii. 

Andrzej Kijowski 

Albrecht Dilrer - Smterć w koronie na kontu 



,-

( ... ) Lektura porównawcza sztuk Es steht geschrteben i Ana
baptyści stanowi przede wszystkim znakomitą szkołę dla dra
maturgów. Uczy ona, jak z tekstu napisanego dla teatru robi 
się teatr .... Wprawdzie to, co było kiedyś okrutną grą fanaty
zmu religijnego, nadziei społecznej i rewolucji politycznej, 
znajdujemy również i w programowych zdaniach drugiej sztu
ki... ale stały się one teatrem w dosłownym sensie - kwestią 

sceny i reżyserii. Aby to dostrzec, nie trzeba cofać się aż do 
Mtinster. Anabaptyści to sztuka polityczna, bardziej politycz
na niż utwory, w których aktualna polityka rozstrząsa swoje 
problemy, 

Hugo L.oetscher 

(Z programu zuryskiego „Schauspielhaus") 
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Friedrich Dilrrenmatt 

ROZWAŻANIA 
DRAMATURGICZNE 
NATEMAT 
,,ANABAPTYSTÓW'' 

Powyższy tytuł nosi rozprawka, którą Friedrich Dilr
renmatt dolączył do tekstu swojej najnowszej sztuki. 
Rozprawka składa się z następujących 12 rozdziałów: 
1) Wprowadzenie. Model Scott. 2) Przypadek Bockel
son. 3) Bockelson jako pozytywny bohater tragiczny. 
4) Bockelson jako negatywny bohater tragiczny. 5) Tra
gedia jako teatr identyfikacji. 6) Efekt obcości. 7) Teatr 
nie-identyfikacji. 8) Trzy rodzaje komedii. 9) Drama
turgia komedii jako teatru świata. 10) W związku 
z Bockelsonem. 11) Bockelson jako temat . 12) O „Ana
baptystach" w ogólności. 

Nie mogąc zamieścić w programie całej rozprawki, 
cytujemy z niej kilka wybranych rozdzialów. 

1. WJ>ROWADZENIE. MODEL SCOTT. 

Shakespeare udramatyzowałby z pewnością losy nie
szczęsnego Roberta Falcona Scotta w ten sposób, że 
tragiczna zagłada wielkiego badacza arktyki wynika
łaby całkowicie z jego charakteru; ambicja uczyniłaby 
Scotta ślepym na niebezpieczeństwa niegościnnych re
gionów, w jakie odważył się wtargnąć, zazdrość i zdra
da pozostałych uczestników ekspedycji dopełniłyby resz
ty, doprowadzając do katastrofy wśród nocy i lodów. 
U Brechta ekspedycja rozbiłaby się z przyczyn eko
nomicznych i klasowych, wychowanie angielskie nie 
pozwoliłoby Scottowi zdać się na opiekę psów polarnych, 
stosownie do swego stanu wybrałby on obowiązkowo 
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kucyki, żaś wyższa cena tych zwierząt zmusiłaby go 
z kolei do oszczędności w wyposażeniu wyprawy. 
U Becketta przebieg całej ekspedycji zostałby zreduko
wany do samego jej zakończenia, do gry końcowej, do 
ostatecznej konfrontacji; Scott przemieniony już w bry
łę lodu siedziałby naprzeciw innych brył lodowych, 
mówiąc przed siebie, nie ·otrzymując odpowiedzi od 
swoich kolegów, nie mając pewności, czy w ogóle go 
jeszcze słyszą. Jednakowoż można byłoby wyobrazić 
sobie i taką dramaturgię, która zamknęłaby Scotta 
przez niedopatrzenie w chłodni przy zakupywaniu nie
zbędnych dla ekspedycji artykułów spożywczych i po
zwoliłaby mu tam zamarznąć. Scott, zamknięty wśród 
bezkresnych lodowców Antarktydy, pozbawiony wszel
kiej pomocy wskutek niemożliwych do pokonania od
ległości, Scott, jak gdyby uwięziony na innej planecie, 
umiera tragicznie, natomiast Scott zamknięty w chłodni 
przez niedorzeczny przypadek, w centrum wielkiego 
miasta, o kilka metrów •od ruchliwej ulicy, z początku 
pukający nieomal grzecznie do drzwi ·chłodni, wołający, 
oczekujący, zapalający papiel"'osa - może to trwać 
przecież tylko parę minut - następnie walący do drzwi, 
późn!iej krzyczący i łomocący coraz mocniej, w miarę 
jak chłód m!"C>Zi go lodem, Scott biegający dookoła, aby 
się rozgrzać, podskakujący, tupiący, gimnastykujący się, 
wywracający koziołki, w końcu ciskający z rozpaczy 
w drzwi mrożonkami, Scott zatrzymujący się znowu, 
krążący w kółko po piinimalnej .przestrzeni, dygocący 
z zimna, szczękający zębami, wściekły i bezsilny, ten 
Scott przeżywa jeszcze straszniejszy koniec, a mimo to 
Robert Falc<>n Scott zamarzający w chłodni jest kimś 
innym, niż Robert Fakon Scott zamarzający na An
tarktydzie - czujemy to - biorąc rzecz dialektycznie 
jest to ktoś inny; z postaci tragicznej zrobiła się po
stać komiczna, komiczna nie jak jąkała czy też jak 
człowiek opanowany przez skąpstwo lub zazdrość; po
stać 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 przed-
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stawienie Bockelsona jako pozytywnego bohatera tra
gicznego, albo też jako negatywnego bohatera tragicz
nego; jako jednego z pierwszych idealistów chrześci

jańsko-komunistycznych albo jako klasycznego złoczyń
cę, witalnego, nihilistycznego zwodziciela chrześcijańskiej 
społeczności. Obie te taktyki są frapujące dla drama
turga. Jedna idealizuje, druga demonizuje. 

8. TRZY RODZAJE KOMEDII 

K·omizm może tkwić w postaci oraz w akcji, w samej 
postaci lub w samej akcji. W wypadku klowna komizm 
tkwi w samej postaci, klown wygląda komicznie i za
chowuje się niedorzecznie, wykonuje czynności zwykłe, 

codzienne, ale wykonuje je na opak. W tak zwanej 
kom~dii społecznej (od nowej komedii attyckiej do 
dzisiejszego teatru bulwarowego występuje jedna jedy
na tendencja taktyczna) komiczna jest postać - ską

piec, nowobogacki itp. - oraz akcja, sytuacje. Kiedy 
komedia staje się teatrem świata, tylko akcja musi 
być komiczna, w przeciwieństwie do niej postacie są 

nie tylko „niekomiczne", lecz tragiczne. 

10. W ZWIĄZKU Z BOCKELSONEM 

Bockelson, uczyniony aktorem... staje się „jednym" 
z mo·żliwie najgorszych przypadków: staje się fikcją. 

Fikcji tej zostaje podporządk·owana historia, Bockelson 
„history.c:zmy" przemienia się w fikcję, staje się „tea
trem" (analogicznie do Scotta w chla.dni). Staje się 

postacią komediową, a tym samym i przypadkiem 
szczególnym, Ożywia go nie żądza władzy, lecz ko
mediancka ochota, aby wykorzystać teatralność, bez 
której nie obejdzie się żadna władza„. Bockelson jako 
fikcja nie jest tym samym, co rzeczywistość, nie jest 
tym samym, co Hitler czy jakakolwiek osobistość hi
storyczna, nie jest również niczyim odpowie.dnikiem, 
jak na przykład Arturo Ui jest odpowiednikiem Hitlera; 
jako przypadek szczególny ustoounkowuje się on jedy
nie cio elementu teatralności, właściwej każdemu wład
cy. Bockelson to temat wszelkiej władzy: jej uzasadnie
nie poprzez teatralność. 
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11. BOCKELSON JAKO TEMAT 

Sztuka pramatyczna - jak wszystkie inne sztuki -
obrała określoną drogę: drogę do fikcji. Sztuka tea
tralna przedstawia własny, odrębny świat, zamkniętą w 
sobie fikcję, której sens tkwi jedynie w całości. Wypo
w~edziami autora są nie poszczególne zdania, nie morały 
czy też głębia myśli; dramaturg wypowiada sztukę, 

wypowiada coś, czego nie można powiedzieć inaczej 
niż poprzez sztukę teatralną. Zdania, które wygłaszają 
postacie s'Ztuki, są zrozumiałe wyłącznie poprzez sztukę, 
są zrozumiałe tylko przez sytuację, w jakiej są wygła
szane. Nie są one ani prawdami „samymi w sobie", ani 
prowokacjami, lecz wyrazem dramaturgicznej ironii, 
która sztukę wymyśla i kieruje nią. Teatr jako fikcja 
nie może ibyć niczym innym jak teatrem, przenośnią -
wymyślaną ciągle na nowo - dla wyrażenia tendencji 
rzeczywistości. Teatr jako odrębny, własny świat za
wiera w sobie zmyślonych ludzi jako tematy, rozwija 
się na zasadzie 'kontrapunktu. Obok tematu występuje 
kontrtemat itd. (Obok Don Kichota występuje Sancho 
Pansa). Obok Bockelsona występuje Biskup: obok ak
tora - miłośnik teatru, fanatyk teatru... Obok aktora 
staje widz, którego przeznaczeniem jest, że musi pozo
stać widzem także i w stosunku do świata, gdzie pragnął 
przec1ez działać. Jakkolwiek by działał, wywołuje 

ciągle zdarzenia, które wpychają go znowu w sytuację 

bezradnego widza, w sytuację, która zmusza go w końcu 
do buntu, oczywiście do buntu bezsilnego. Obok zrozpa
czonego widza, który działa bez przekonania, który zna 
swoją bezradność, stają widzowie cyniczni {Gesarz, 
Książęta), stają ludzie cynicznie działający (Lancknechci, 
Zieleniarka), ale stają także i ci, którzy chcą zmienić 

świat i których on w skrytości podziwia (Matthison, 
lecz również i Mnich), staje wreszcie człowiek religijny, 
który zostaje rozpięty na kole tortur, który znosi ten 
świat takim, jaki jest: Knipperdolinck... Swiat fikcji 
jest światem zamkniętym w sobie. Jego geometria: 
wzajemny stosunek jego postaci. Jego dramaturgia: lo
sy, które rozgrywają się na wytyczonym placu. 

(Przeloiyl ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI) 
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Teatr jest instytucją moralną tylko o tyle, o ile 
uczyni go nią widz. W zjawisku, że wielu spośród 
dzisiejszych widzów nie dostrzega w mo~ch szti:
kach niczego poza nihilizmem, odzwierciedla Slę 
tylko ich własny nihilizm. Nie mają możliwości 
innej interpretacji. 

Friedrich DUrrenmatt 
(Rozważania dramaturgiczne na temat „Anabaptystów") 

COU.SEVSSl 
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Książęta zgTomadzeni w obliczu miasta 

Które od lat stawiało wam czoło 

Oto staję przed wami 

Grałem tu rolę króla 

I jak komediant deklamowałem tekst farsy 

Poprzetykany wersetami Bibliii i marzeniami 

o lepszym świecie 

W które tak wierzy lud 
Tak więc czyniłem ku waszej rozrywce 

to, co i wy czynicie 

Rządziłem, uprawiałem samowolę i wymierzałem 

sprawiedliwość 

Wynagradzałem lizusów, zbirów i ślepą ambicję 

Zbałamuconą przez moją łaskawość 

Wykorzystywałem pobożność i prawdziwą biedę 

żarłem i piłem, spałem z kobietami 

Byłem uwięziony - takie jak wy -

w czczej nudzie wszelkiej władzy 

Którą - czego wy nie możecie uczynić 

zwracam wam teraz 

Gra już skończona, rzucam pozór złudny 

Nosiłem tutaj tylim waszą maskę 

Lecz nigdy przecież nie byłem wam równy 

Oddaję Milnster wam i waszej złości 

Niektórzy jeszcze żyją. Bez litości 

Możecie teraz biednych kołem łamać 

Lecz ja, myśliciel, twórca tej zabawy 

Oczekuję nie kata, ale wieńca sławy 

BOCKELSON - część II, obraz 19 

(Przelożyl Zbigniew Krawczykowski) 
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Frtedrtch. DUrrenmatt z Małżonkq na widowni Teatru Dramatycznego 

Z GŁOSÓW PRASY 
PO PRAPREMIERZE 
„ANABAPTYSTÓW" 
W ZURYCHU 

Es steht geschrieben (Napisane jest) to pierwsza 
z dwu „wczesnych sztuk", których Dlirrenmatt, w wy
raźnym przeciWieństwie do późniejszej swojej twór
czości dramatycznej, nie nazwał jeszcze komediami. 
Bo przeciet już pisząc Romulusa Wielkiego przyznał 
się, że nie wierzy w możliwość powstania współczesnej 
tragedii, że nam, ludziom dzisiejszym, przystoi jedynie 
komedia. W ten sposób wy,dał na nas zręcznie ukryty, 
nieil11Il.iej surowy wyrok. „Nie zasługiwaliśmy" już na 
tragedię. Z drugiej zaś strony dla niego jako dramato
pisarza „humor jest czymś zrozumiałym samo przez się; 
gdyby nie humor nie ośmieliłby się w ogóle pisać" ... 

Obecnie jednak komediopisarz ten posunął się do tego, 
że pierwszą swoją sztukę, której brakowało wiele, abyś
my mogli określić ją jako komedię (mimo że nie wyru
gowano z niej śmiechu całkowicie), napisał na nowo. 
Mówiąc ściślej: temat .swojej pierwszej sztuki zobaczył 
w perspektywie komedii. Nie miała to być tylko ko
rektura ani ulepszenie - i dlatego nie można byłoby 
również mówić o ewentualnym pogorszeniu. Powstała 
nowa s.ztuka. Ostatecznie przecież i malarze wyko
rzystywali często jeden i ten sam temat, w coraz to 
nowym ujęciu. W przypadku dramatu Dlirrenmatta 
o anabaptystach sprawa wygląda szczególnie ryzykow
nie: autor jest tu karkołomnie bliski pierwszego ujęcia. 
Czy jest to zakochanie się w pierwszym dziecku, które 
zasługuje na miłość? Nie sądzę: Myślę racz.ej, że Dlirren-
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matt k!J. własnemu zdumieniu przek,onał się, jak nie 
wiele było potrzeba, aby ze sztuki tragicznej uczyrnc 
komiczną. Jedna drobna zmiana kąta widzenia, a już 
znajdujemy się na całkowicie przeciwstawnym obszarze 
duchowym i formalnym. Bohater i błazen są bliźnia
kami. W bohaterze ukrywa się błazen, w niejednym 
błaźnie - bohater . 

... Bockelson było komediantem, zakończył swoje ko
medianctwo jako wędrowny kaznQdzieja i prorok ana
baptystów, bez swych teatralnych aspiracji niie zostałby 
prorokiem. Nieznaczna zmiana ośwlietlenia i' oto wyłonił 
się wyraźnie fundament nowej sztuki. Pomogła temu 
zresztą i sama historia: widzieliśmy przecież, co prze
szkadzało w działaniu artystom i pseudoartystom, kiedy 
jako prorocy tworzyli historię. Zrozumiemy to, jeśli 
przy najnowszej sztuce Dilrrenmatta pomyślimy o Ka
rierze Artura Vi Brechta - oba te dzieła nie zostałyby 
napisane, gdyby nie było Hitlera. Ale i w tym wypadku 
Dilrrenmatt jest spokrewniony z Brechtem na zasadzie 
dwóch przeciwnych biegun ów„ . 

. „Dilrrenmatt oświadcza, że nie wytrzymuje już sztuki, 
na ik:tórej nie można byłoby się śmiać. Mamy więc 
w Anabaptystach śmiech, podobnie jak we Franku V 
czy w Meteorze. śmiech jako Jedyną możliwą jeszcze 
obronę. I mamy również w Anabaptystach możność 
realizowania teatru, teatru świetnego, porywającego, 
zwycięskiego. Dilrrenmatt oddaje teatrowi, co należy 
do teatru, i to właśnie w sztuce, 'która przedstawia 
teatr jako występną, skrzywioną formę ludzkiego 
świata„. 

„DIE TAT" 

{.„) Lubię wspaniały luksus teatru i dlatego lubię tak 
bardzo sztuki Friedricha Dilrrenmatta, a już nową jego 
sztukę Anab/aptyści cenię wręcz wyjątkowo, jest w niej 
bowiem więcej teatru, niż gdzie indziej mogą mi ofia
rować przez lata całe, więcej gestów, które wstrząsają 
mną, więcej scen, które mnie poruszają, więcej obrazów, 
które zostają w pamięci, więcej aktorów, których już 
nigdy nie zapomnę... Z pewnością są tu jeszcze dwie, 
trzy sceny zbyt rozwlekłe; z pewnością należy skonden
sować1 je i skrócić; z pewnością parę szczegółów należy 

32 Friedrich DUrrenmatt w rozmowi e z tłumaczem 

swoich sztuk, Zbigniewem Krawczykowskim 



jeszcze przemyśleć. Ale to, czego brakuje i czego jeszcze 
nie ma, znaczy tyle, co źdźbło w oku, wobec tego, co 
j uż istnieje. Pokażcie mi we współczesnych sztukach 
chociażby jedną taką scenę, jak ta, w której cesarz 
Karol V... siedząc na tronie odbywa pobieżną naradę 

z przywódcami duchownymi i świeckimi; przyprowadź

cie mi kogoś, kto WYmyśli taniec Bockelsona i Knip
perdolincka; wskażcie mi choć jednego, :który tak traf
nie spojrzy na tyle postaci; wymieńcie mi kogoś, kto 
więcej wie o s·cenie, więcej o teatrze, więcej o drama
turgii. Jeśli takiego znajdzd.ecie, wówczas porozmawia
my, ale przedtem nie; wtedy będę wytykał błędziki 

i ustereczki, przedtem nie; ... wtedy będę się zastana
wiał, czy nie należałoby dążyć do wytkniętego celu 
jeszcze bardziej bezpośrednio, jeszcze mądrzej, jeszcze 
świetniej - przedtem nie. 

„ZURCHER WOCHE" - Werner Wo!Ienberger 

... zdumiewające rzemiosło dramaturgiczne Diirrenmatta [ 
osiągnęło tutaj doskonałość. . . ATilabaptyści przezyJą „ 
w iele inscenizacji i doświadczą na sobie wielu interpre-
tacj i. Model został stworzony: teatr świata jako gra 
tocząca się pomiędzy siłą i poświęceniem, 

„Di e Wett wocne" - Bruno scnltrer 

( ... ) W nasętpnym sezonie będzi·emy świadkam~ wyści

gu. Wyścigu o komedię Friedricha Diirrenmatta Anabap
tyści... Sztuka ma kilka słabych miejsc, które da się 

zlikwidować lub poprawić. W s umie jednak jest to 
dzieło potężne, budzące grozę, groteskowe i kome;dianc
.k:It! az do 1naarn1ar u. .l:'rawaz1wy uurrenrnan... To, co 

powstało pod ręką bogatego w pomysły, rasowego dra
maturga Diirrenmatta, nie jest dramatem historycznym. 
J est to manifestacja_ komedianctwa. Elementarny teatr 
świata naszej doby, WY~armiony przez buntującą s ię 

bezsilność bezra•dnego, wołająceg.o o pomoc moralisty. 
Zdajcie się na mój instynkt aktorski - mówi Bockel
s•on. Sztuka, która ryzykuje tylko połowicznie, jest zła, 
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toteż i w naszej sztuce musimy pójść na ryzyko całko
wite. Diirrenmatt poszedł na całkowite ryzyko. Znalazł 
w Zurychu najJkpszych pom~cników .... W nie mil~nących 
oklaskach końcowych brał zywy udział Max Frisch. 

„SONNTAGSBLATT" - Kurt Lothar Tank 

( ... ) Okrzyki dezaprobaty, które wmieszały się w koń
cowy aplauz, były tak nieumotywowane, jak gdyby za
inscenizował je aktor Bockelson po to, aby pieprzykiem 
sprzeciwu dodały jeszcze smaku wydarzeniu teatralnemu, 
które można uznać za szczytowe osiągnięcie sezonu. 

„HAMBURGER ABENDBLATT" - H a ns Bayer 
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