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Z"rCIOrtYS 

Fryderyk Diirrenmatt urodził się 5 stycznia 1921 roku w Kunolfin
gen w kantonie berneńskim jako syn protestanckiego pastora. Gimna
zjum ukończył w Bernie, studia uniwersyteckie odbywał w Bernie 
i Zurychu (studiował m. in. mozof:ę, teolog!ę i historię sztuki). 

Po skończeniu studiów począł pracować jako grafik, a od r . 1947 
poświęcił 9ię całkowicie twórczości literackiej. Ten 37-letni dziś autor 
zdołał w ciągu dziesięciu lat napisać sześć dramatów, dwie powieści. 

o charakterze detektywistycznym, kilka słuchowisk radiowych, które 
zdobyły sobie szersze uznanie, wiele recenzji teatralnych, publikowa
nych w tygodniku zuryskim „Weltwoche", wr~szcie zajmuje się reży

serią i problemami pedagogicznymi, ma bowiem dwoje dzieci (żona 

jego kształclła si<: na aktorkę, była uczennicą berlińskiego aktora Hugo 
Wernera-Kahle). 

„Wizytę starszej pani" napisał Fryderyk Dilrrenmatt w r. 1955. P ra
premiera tej sztuki odbyła s!ę 29 stycznia 1956 r. w Zurychu, następ
nie obiegła wiele scen n iemieckich, grana była w Paryżu, obecnie gra 
na jest w Nowym Jorku. W tymże r. 1956 zespół francuski Oliver
Hussenot otrzymał nagrodę krytyków paryskich („Prix Moliere") za 
wystawienie „Wizyty starszej pani". Jest to najbardziej znany utwór 
DUrrenmatta, który przyniósł autorowi prawdziwie europejski rozgłos. 

„ \J,'izyta starszej pa.n.i" opublikowana z.ostała w ,,Dialogu" (nr 9, 
wrzesień 1957 r.), 
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Alfred Ili . 
Jego żona . 
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Policjant 
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Zawiadowca · tacj i 
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Komedia tragiczna w 3 aktach 
Przełożyli: lVIarceli R ·clti i Andrzej Wirth 

OSOBY: 

Ci, którym złożono wizytę 
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FELIKS ŻUKOWSKI 
BARBARA RACHWALSKA 
HALI A SOBOLEWSKA 
BOGUSLA W MACH 
SEWERYN BUTRYM 
BRO !SŁ WA BRONOWSKA 
J ÓZEF P ILARSKI 
MIECZYSLA W . OIT 
DOBROSŁAW MATER 
WOJCIECH PILARSKI 
GUSTAW LUTKIEWICZ 
TADEUSZ MINC 
BOHDAN MIKUC 
JANUSZ KŁOSIŃSKI 

Obywat ele m iasta Gi.lllen - BOGDAN BAER, MARIA BIALOBRZESKA. BOLESLA W BOLKOWSKI, W ANDA CHWIAŁKOWSKA, EUGENIA HER
MA , BARBARA H ORAWIANKA, EUGENIUSZ KAMIŃSKI, JERZY K OZAKIEWICZ, MARIA KOZIERSKA, JANUSZ KUBICKI, BOHDANA MAJ· 
DA, WIESŁAWA MAZURKIEWICZ, DA UTA MNIEWSKA, MICHAŁ P WLICKI, STA !SŁAW SKOLIMOWSKI, JULIA T EMERSON, EDWARD 

WICHURA. LECH WOJCIBCHOWSKI, J AN ZIELIŃSKI 

Ci, którzy składają wizytę 

Klara Zachanass1an, z dornu Wascher, miliarderka 

Małżonek VII 
Małżonek I X 
Ochmistrz 
Koby 
Loby 

Klero"wnik pociągu 

Dz:i ennikarz I 
Dz:iennikarz II 
Sprawozdawca 

Miejsce akcji: Gi.lllen, małe mia: to 

Inscenizacja li reżyseria : KAZIMIERZ DEJMEK 
Scenoirafia: IWONA ZABOROWSKA 

Po zo stali 

{
WANDA JAKUBn<l"SKA 
,JANINA .TABLONOWSKA 
J AN RUDNICK I 
EUGENIUSZ KAMIŃSKI 
ZYGMUNT MALAWSKI 
ZYGMUNT ZINTEL 
ZDZISLA W SUWALSKI 

EDWARD WICHURA 
JERZY KOZAKIE WICZ 
JANUSZ KUBICKI 
LECH WO.JCIECHOWSKI 

Czas: współczesność 

Asystent reżysera 
i montaż ilustracji dźwi~owe.J : DOBROSŁAW MATER 

Kierownik literacki teatru; JAN KOPROWSKI 

Suknie dla Starszej Pani "'Yk.ona no " Domu !\lody „T c t Im en a" 



FRYDERYK D'ORRENMATT 

Z POSŁOWIA DO SZT Kl . 
(fragmenty) 

„Wizyta starszej pani" jest historią rozgrywającą się w małym mia

steczku, gdzieś w środkowej Europie. Autor tej historii bynajmniej nie 
odgradza się od postaci w niej występujących i wcale nie jest pewien. 
czy postąpjłby inaczej niż one. 

U podłoża tego, co piszę, tkwi immanentne zaufanie do teatru i do 
aktora. Jest to główny impuls mego pisarstwa. Nęci mnie tworzywo. 

Aktorowi niewiele trzeba, aby przedstawić człowieka; trzeba mu tylko 

zewnętrznej powłokii, czyli tekstu, który co prawda musi być adekwatny 

Innymi słowy : język jest zewnętrzną powłoką sztuki teatralnej, po
dobnie jak skóra jest zewnętrzną powłoką organizmu. Autor sztuki 

teatralnej daje tylko tekst; ostatecznym rezultatem jego pracy jest 
język. Toteż rue można pracować nad językiem jako takilm, lecz tylko 

nad tym, co tworzy język, a więc np. nad jdeą, na akcją. Nad języ

lciem samym .w sobie, nad stylem, pracują tylko dyletanci. Z3danie 
aktora polega, jak mi się wydaje, nad tym, aby rezultat osJągnąć na 

nowo. Sztuka musi jawić się jako natura. Wystarczy tl\llfnńe grać mój 
tekst - podtekst znajdzie się sam. 

Klara Zachanassian nie uosabia ani sprawiedliwości, anJ planu Mar

shalla, an-i tym bardziej Apokalipsy. Powfana być jedyrue tym, czym 

jest - najbogatszą kobietą świata, która dzięki swemu majątkowi 

może działać jak bohaterka greckiej tragedil, jak dajmy na to Medea: 
w sposób ostateczny i okrutny. Może sobie na to pozwolić. 

Ta starsza pani ma humor, trudno tego nie dostrzec, cechuje ją dys
tans wobec ludzi, których traktuje jak towar na sprzedaż. Cechuje ją 

także dystans wobec siebie I osobliwy wdzięk, pomieszany z groźnym 

urokiem. Wobec tego, że działa ona nie zważając na wszellcie normy 
społeczne, stała się · istotą skostniałą i hieratyczną, niezdolną do roz
woju, moze co· najwyżej przemienić &i.ę w kamienne bóstwo. 

„ Gdy Klara Zachanassian jest od samego początku ruezmiennie boba• 
terką, jej dawny kochanek staje się dopiero bohaterem. Ten nędzny 

kramarz jest poczqtkowo jej bezwiedną o!ia.rą; chociaż winny, sądzi, 

że życie samo zdjęło zeń w41'1ę. Bezmyślny prostak, któremu pod wpły

wem strachu i przerażerua, zaczyna objawiać się jego przyszły los. Poj

mując swoją wi:::ię, p:>ddaje się sprawiedliwości. Staje się wielki przez 

swoją śmierć (śmierć ta rue powinna być pozbawiona pewnej me>nu
mentalności). Smierć llla jest równie sensowna, jak bezsensowna. Sens 

mogłaby mieć jedynie w mitycznym świecie antycznej polis. Ale hdsto

r la rozgrywa się w Gilllen, współcześrue. 

„Wizyta starszej pani" jest sztuką okrutną i właśnie dlatego n!e 

wolno jej grać w sposób okrutny, lecz jak .najbardziej ludz.kJ - ze 

smutkiem, nie z gniewem, ale rówrueż z humorem, bo nic nie może 

bardziej zaszkodz.ić tej komedii, któr a kończy się tragicznie, niż zwie

rzęca powa ita 
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