
D
ERIEDRICH 
URRENMATI 

WIZYTA 
STARSZEJ 
PANI 
(Der Besuch der alten Dame) 

TEATR W5PÓŁCZESNY 
W WARSZAWIE 
ul. Mokotowska 13 



Teatrowi Współczesnemu 
z życzeniami dalszych sukcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Londynu 

Na działalność artystyczną w sezonie 1993/94 

2 5 O .OOO .OOO zł 

PREMIERA 11GRUDNIA1993 R. 

D
ERIEDRICH 
URRENMATI 

WIZYfA 
STARSZEJ 
PANI 
(Der Besuch der alten Dame) 
Tragiczna komedia w trzech aktach 

Przekład: IRENA i EGON NAGANOWSCY 

Oprac. tekstu: WOJCIECH ADAMCZVK 

Reżyser: WOJCIECH ADAMCZYK 

Dekoracje: WOJCIECH JANKOWIAK 

Kostiumy: MARTA HUBKA 

Muzyka: ANDRZEJ ZARYCKI 

Asystent reżysera: STANISŁAW GÓRKA 

Asystent scenografa: ZOFIA GALL 

Inspicjent: ELŻBIETA BIEDRZYCKA 

Sufler: ANDRZEJ KONARZEWSKI 



PICKERING Czy wy, człowieku, nie macie żadnej moralności? 
DOOLITTLE Nie stać mnie, prezesuniu ... a i pan by nie miał, 
żeby pan był taki bidak .. . 

G.B.Shaw, 
Pigmalion, 

przekład Floriana Sobieniowskiego 

OSOBY 

GOŚCIE 
Klara Zachanassian - MAJA KOMOROWSKA 

Jej małżonkowie VII-IX - GRZEGORZ WONS 

Ochmistrz - RYSZARD BARYCZ 

Toby . . *** 
Roby - zujący gumę * * * 
Koby_ śle i IRENEUSZ KOCYŁAK 
Loby p ANDRZEJ GRZYBOWSKI 

GOSPODARZE 
Ili - WIESLA W MICHNIKOWSKI 

Jego żona - ANTONINA GIRYCZ 

Jego córka - ANNA MAJCHER 

Jego syn -ZBIGNIEW SUSZYŃSKI 

Burmistrz - MAREK BARGIEŁOWSKI 

Pastor- BRONISŁAW PAWLIK 

Nauczyciel - HENRYK BISTA 

Lekarz - JÓZEF KONIECZNY 

Policjant-JANUSZ R. NOWICKI 

Pierwszy - JACEK BURSZTYNOWICZ 

Drugi - STANISŁAW GÓRKA 

Trzeci - JAN PĘCZEK 

Czwarty- KRZYSZTOF STELMASZYK 

Pierwsza kobieta - MARIA MAMONA 

Druga kobieta- EWA KOBUS 

Trzecia kobieta - * * * 

POZOSTALI 
Kierownik pociągu - WOJCIECH MACHNICKI 

Sekwestrator - ANDRZEJ FERENC 

Dziennikarz I - WOJCIECH MACHNICKI 

Dzienikarz II - ANDRZEJ FERENC 

Operator filmowy - MACIEJ ĆWIK 

oraz 
Gimnastyk, Gulleńczycy, Tragarze, 

Dziennikarze, Operatorzy, 

Fotoreporterzy, Dzieci. 
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KRÓTKI KALENDARZ LYCIA I TWÓRCZO$Ci DRAMATYCZNEJ 

1921 
Urodził się 5 stycznia w Konolfingen, 
w kantonie berneńskim, jako syn Reinholda 
Diirrenmatta, pastora protestanckiego, i je
go żony Huldy 
193!1 
przeprowadzka rodziny do Berna 
1841 
matura i początek studiów: 
1941/42 literatura i filozofia w Bernie 
1942/43 filozofia w Zurychu 
1943-1945 filozofia w Bernie 
1843 
pierwsze próby literackie, kilka opowiadań 
i utwór sceniczny Komedie, nie grany i opu
blikowany w 1980 r . pod tytułem Unt.ergang 
und 118W1S Leben 

184!1 
pierwsza publikacja: opowiadanie Der Alle 
w Berner Tageszeitung 
1848 
ślub z aktorką Lotti Geissler 
1847 
przeprowadzka do Bazylei 
powstaje słuchowisko Sobowtór, kilka opo
wiadań i sztuka Der Blinde 

prapremiera Es stełu geschrieben (pierwotna 
wersja Anabaptystów) w Zurychu 
recenzje teatralne dla berneńskiej gazety 
Die Nation 
narodziny syna Petera 
1941 
prapremiera Der Blinde w Bazylei 
praca nad komediami Der Turmbau zu Babel 
(maszynopis 4-aktowej sztuki został zniszczo
ny) i Romulus Wielki 

powstaje kilka skeczów dla zuryskiego Caba
ret Cornichon 

1848 
prapremiera Romulusa Wielkiego w Bazylei 
narodziny córki Barbary 
pierwsza premiera poza granicami Szwajca
rii : Romulus Wielki w Getyndze 
19!IO 
praca nad komedią Małi.eitstwo pana Mi.ssi.s
sippi 
19!11 
powstaje słuchowisko Proces o cień osła 

recenzje teatralne dla Ziircher Weltwoche 
(do 1953 r.) 
narodziny córki Ruth 
19!12 
przeprowadzka do Neuchatel 
prapremiera Małżeństwa pana Mi.ssi.ssippi 
w Monachium 
pierwsza premiera w obcym języku: Les Fous 
de Dieu (Es stełu geschrieben) w Paryżu 
powstają słuchowiska Stranitzky i bohat.er na
rodowy oraz Nocna rozmowa z człowiekiem, któ
rym si.ę gardzi 
19113 
praca nad sztuką Anioł zstąpił do Babilonu 
i prapremiera tej sztuki w Monachium 
1954 
Nagroda Literacka miasta Berna za sztukę 
Anioł zstąpił do Babilonu 
praca nad słuchowiskami Herkules i stajnia 
Augiasza i Akcja "Vega" 

powstał esej Problemy teatru 
19911 
praca nad powieścią Grek szuka Greczynki 
i nad komedią Wizyta starszej pani 
19!18 
prapremiera Wizyty starszej pani w Zurychu 
praca nad słuchowiskami Kraksa i jesienny 
wieczór 



nowa wersja Małżeństwa pana Mississippi 
11117 
Nagroda Niewidomych Ofiar Wojny za 
Kraksę 

praca nad scenariuszem filmu telewizyjnego 
Sędzia i jego kal 
praca nad scenariuszem filmu Es geschah am 
hellichlen Tag (z którego powstanie następ
nie powieść Das Versprechen) 
opracowanie nowej wersji sztuk Anioł z.siąpił 
do Babilonu i Romtdus Wielki 
Wizyta starsuj pani w Paryżu 
Wizyta starszej pani ukazuje się w przekładzie 
polskim (Dialog nr 9/1957) 
19!111 
Prix Italia za jesienny wieczór 
praca nad "operą banku prywatnego" Frank 

V 
Wizyta starsuj pani w Nowym Jorku 
Wizyta starszej pani w Łodzi, Krakowie i War
szawie 
1919 
prapremiera Franka V w Zurychu 

· nagroda nowojorskich krytyków teatralnych 
za Wizytę starsuj pani 
Nagroda Schillera odebrana w Mannheimie 
Nagroda Funduszu Popierania Piśmiennic
twa Berneńskiego za powieść Das Verspre
chen 
1980 
Wizyta starszej pani w Piccolo Teatro di 
Milan o 
powstaje scenariusz filmu Małżeństwo pana 

Mississippi 
powstaje nowe zakończenie Franka V 
Wielka Nagroda Szwajcarskiej Fundacji 
Schillera 
1981 
praca nad komedią Fizycy 

1982 
prapremiera Fizykńw w Zurychu 
ze słuchowiska Herktdes i stajnia Augiasza po
wstaje komedia pod tym samym tytułem 

1983 
prapremiera komedii Herkules i stajnia Au

giasza w Zurychu 
1984 
praca nad komedią Meteor 
niemiecka premiera amerykańskiego filmu 
The Visit (według Wizyty starszej pani) z In
grid Bergman i Anthonym Quinnem 
1988 
prapremiera Meteora w Zurychu 
praca nad scenariuszem telewizyjnej wersji 
Franka V 
ukazują się w druku Anabaptyści - komedio
wa wersja debiutanckiej sztuki Es steht ge
schrieben 

1987 
prapremiera Anabaptystów w Zurychu 
praca nad sztuką Portrd.t eines Planeten 

1981 
początek współpracy dramaturgiczno-reży

serskiej z Wernerem Diiggelinem w teatrze 
bazylejskim 
prapremiera Króla Jana (według Shakespe
are'a) w Bazylei 
Nagroda im. Grillparzera przyznawana 
przez Austriacką Akademię Nauk 
1989 
prapremiera Play Strindberg w Bazylei 
Wielka Nagroda Literacka kantonu Berno 
doktorat h.c. Temple University w Filadelfii 
1970 
prapremiera Urfausta w Zurychu, w reżyse
rii Diirrenmatta 
prapremiera Portrd.t eines Planeten w Diissel
dorfie (reżyserował Erwin Axer) 
1971 
nowa wersja Portrd.t eines Planeten w Zury
chu, w reżyserii autora 
prapremiera opery Gottfrieda von Einem 
Wizyta starszej pani w wiedeńskiej Operze 
Państwowej 

1972 
inscenizacja Woyzecka Biichnera w Zurychu 

praca nad komedią Wspólnik 
włoska ekranizacja Kraksy 

1973 
prapremiera Wspólnika w Zurychu (reżyse

rował Andrzej Wajda) 
1974 
honorowe członkostwo Uniwersytetu 
im. Ben Guriona w Beerszewie 
Esej o Izraelu 
inscenizacja Emilii Galoui Lessinga 
w Zurychu 
1971 
praca nad komedią Zwłoka 
1978 
Międzynarodowa Nagroda Literacka Welsh 
Arts Council 
ekranizacja powieści kryminalnej Sędzia i je
go kat (z Diirrenmattem w roli Pisarza) 
1811 
praca nad librettem opery Anioł z.stą.pił do 
Babilonu 
prapremiera opery Rudolfa Kelterborna 
Anioł z.siąpił do Babilonu w Zurychu 
prapremiera komedii Zwłoka w Zurychu (re
żyserował Kazimierz Dejmek) 
doktorat h.c. Uniwersytetu w Nicei 
doktorat h.c. Uniwersytetu Hebrajskiego 
w Jerozolimie 
1978 
publikacja obszernego tomu Bilder und Ze

ichnungen 
1979 
Wielka Nagroda Literacka miasta Berna 
prapremiera scenicznej wersji Kraksy w Wil
helmsbad/Hanau, w reżyserii autora 
1980 
wydawnictwo Diogenes w Zurychu rozpo
czyna pierwsze wydanie dzieł zebranych 
Diirrenmatta, zaplanowane na 30 tomów 
1981 
obchody 60 rocznicy urodzin Diirrenmatta 
doktorat h.c . Uniwersytetu w Neuchatel 
wystawa obrazów i rysunków w Bernie 

w Los Angeles odbywa się międzynarodowe 
sympozjum poświęcone Diirrenmattowi 
1912 
praca nad komedią Achlerloo 
Wizyta starsuj pani w wersji Telewizji Szwaj
carskiej 
1913 
śmierć żony Lotti 
doktorat h.c . Uniwersytetu w Zurychu 
prapremiera komedii Achlerloo w Zurychu 
1914 
Austriacka Nagroda Państwowa w zakresie 
literatury europejskiej 
ślub z dokumentalistką filmową, aktor
ką i dziennikarką Charlottą Kerr 
praca nad nową wersją komedii Achlerloo 
emisja filmu Charlotte Kerr pt. Portrd.t eines 
Planeten . Von und mit Friedrich Dii.rrenmatt, 
zrealizowanego na zlecenie Siiddeutscher 
Rundfunk 
1m 
Bawarska Nagroda Literacka 
podróż do Egiptu i udział w prapremierze 
sztuki Dii.rrenmalt w Kairu 
1918 
powstaje trzecia wersja komedii Achterloo 
(wespół z Charlotte Kerr) 
Premio Letterario Internationale Mondello 
Nagroda im. Georga Biichnera 
1911 
prapremiera trzeciej wersji Achterloo 
w Schwetzingen, w reżyserii autora 
1990 
przekazuje Konfederacji całą swoją spuści
znę literacką celem utworzenia Szwajcar
skiego Archiwum Literackiego 
14 grudnia l 990 Friedrich Diirrenmatt 
umiera w Neuchatel 

Przekł. i oprac. DŻZ 
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55 ZDAŃ O SZTUCE I RZECZYWISTOŚCI 

6. 
Rzeczywistość, jaką przedstawia dzieło sztuki, jest "rzeczywistością subiektywną". 

7. 
Każda "subiektywna rzeczywistość" jest zawarta w rzeczywistości. 

8. 
Nie jest możliwe, by dzieło sztuki wypadło z rzeczywistości . 

9. 
Zadaniem społeczeństwa jest odkryć w dziele sztuki jego rzeczywistość. 

16. 
Nie da się z góry określić, czy ijak politycznie skuteczne okaże się dzieło sztuki. 

18. 
Dzieło szLUki w zamierzeniu polityczne najłatwiej staje się politycznie 

nieskuteczne. 

20. 
Do treści każdego dzieła sztuki potrzebny jest dystans. 

25. 
Jeżeli treścią dzieła sztuki jest tragedia, dystans stworzy komedia. 

26. 
Jeżeli treścią dzieła sztuki jest komedia, dystans stworzy tragedia. 

30. 
Dystans jest możliwy poprzez humor. 

31. 
Humor jest maską mądrości . 

32. 
Bez maski mądrość jest nieubłagana. 

35. 
Dla sztuki istnieją tylko ludzie. 

36. 
Dla polityki istnieje tylko ludzkość. 

n. 
Tylko ludzie mogą być szczęśliwi. 

38. 
Ludzkośc nie może być szczęśliwa , 

tak samo jak nie może być szczęśliwa liczba albo prosta. 

(Nu11Urowane zdania pochodzq z 1977 T. PrudruJwwałje ltwartalnik TexJ.+Kritik, uszyt 56, wrusień 1984. 

P="1ad: Danuta Żmij-Zielirulta) 
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SPRAWIEDLIWOSC? 

M 
iało być Zaćmienie księżyca, nowela 
pisana z przerwami na esej Proble
my teatru, na "komedię prozą" Orek 

szuka Greczynki, na podróż z odczytami po 
miaslach Szwajcarii i Republiki Federalnej 
Niemiec. W noweli wyslępował Wall Lol
cher, szwajcarski góral, klóry w Kanadzie 
dorobił się fortuny i przyjeżdża do rodzin
nej wioski, by dopełnić zemsty: przed 45 la
ty rywal Mani sprzątnął mu sprzed nosa 
piękną Klarcię, mimo iż z nim, Walterem 
Lotcherem, była w ciąży. Czternaście rodzin 
zamieszkujących wioskę klepie biedę, każda 
ma szansę otrzymać m ilion, jdli pozbędą 
się Maniego jeszcze przed zaćmieniem księ
życa, za dziesięć dni. Mani zgadza się ofia
rować swoje życie. W godzinie zaćmienia 
księżyca wieśniacy sadzaj4 go pod drzewem, 
które za chwilę runie i go zabije. Po prostu 
wypadek. Lolcher w aureoli dobroczyńcy 
wypłaca obiecaną nagrodę . 

Przypadek, czynnik u Diirrenmalla i dla 
Diirrenmalla niezwykle ważny, sprawił, że 
z Zaćmienia księżyca zrobiła się Wizyta starszej 
pani. Zachorowała żona pisarza, trzeba było 
przewie:tć ją z Neuchatel do Berna, odwie
dzał żonę i pod wieczór wracał do Neuchalel, 
gdzie czekała na niego lrójka dzieci i niedo
kończona nowela. Popadł w długi i zaświtała 
mu myśl, żeby Zaćmienie księżyca przerobić na 
sztukę - co jak obliczał - powinno mu przy
nieść większy zysk niż nowela. 

"Nigdy bym nie napisał Starszej pani, gdy
by nie przyszedł mi do głowy pomysł sce
niczny. Nie polegał on bynajmniej na tym, 
że górską wioskę przerobiłem na miaslecz
ko; zaważyła okoliczność, że pociągi po
śpieszne Berno-Neuchatel przystają także 
w Ins i Kerzers, wskutek czego człowiek 
zmuszony jesl oglądać dwie małe i żałosne 
stacyjki niecierpliwiąc się z powodu przerw 
w podróży, choćby trwały one tylko jedną 
lub dwie minuty. Opłaciły mi się le minuty, 
dzięki nim, niejako sama przez się, zaryso
wała się w mojej wyobraini pierwsza scena 
szluki". 
Wielką zatem uciechę sprawił Diirrenmal

lowi młody reżyser z Berna, gdy łatem roku 
1986, w kilka miesięcy po upływie trzydzie
stej rocznicy prapremiery Wizyty starszej pani 
(Zurych, 29 I I 956) zaprosił au lora właśnie 
do Ins, by pokazać mu zainscenizowane na 
Placu Dworcowym i w restauracji dworco
wej przedstawienie tej sztuki. Grano je 
dzień po dniu przez trzy tygodnie przy 
udziale znakomitych aklorów a Lakże miesz
kańców Ins, spośród których rekrutowali 
się Zawiadowca stacji, członkowie chóru 
i orkiestry dętej oraz sportowcy. Klara Za
chanassian przyjeżdżała pociągiem pośpiesz
nym Szwajcarskich Kolei Państwowych, wi
tana przez tłum miejscowych i turystów zwa
bionych niecodzienną atrakcją. 

Czas pędzi niepowstrzymanie. Czterdzieści 

I 
f 

i 
I 

pięć lat minęło odkąd siedemnastoletnia, 
rudowłosa, ognista Klarunia Wascher 
w smutku i hańbie opuściła Giillen. "Było to 
w roku 1910 - powtarza trzykrotnie 
w odstępie kilkunastu kwestii, czyli kilku mi
nut, Ochmistrz starszej pani, podówczas sę
dzia w Giillen, który na podstawie zeznań 
dwu świadków przekupionych lilrem wódki 
oddalił skargę ciężarnej Klary Wascher 
o uznanie ojcostwa pozwanego Alfreda Ilia 
i tym samym skazał ją na poniewierkę. War
to zapamiętać: Klara Wascher wyjechała 
z Gi.illen cztery lata przed pierwszą woj
ną światową; wraca, by k u p i ć s p r a w i e -
d I i w ość , w dziesięć lat po zakończeniu 
drugiej wojny światowej . W Europie jedne 
kraje zaleczają wojenne rany, inne zachły
stują ·się "cudem gospodarczym." W infor
macji wstępnej do Wizyty starszej pani autor 
określa czas akcji jednym, ale dość pojem
nym słowem: "Współczesność" . Od nas, 
i tylko od nas zależy, na ile kalendarzy, na 
jaki odcinek doświadczeń własnych przeli
czymy tę współczesność . 

W Giillen - nazwa budzi dość nieapetycz
ne skojarzenia (Giille = gnojówka) - czas, 
zdawaćby się mogło, stanął. Zrujnowane 
i niemal rozpadające się małe miasto - obja
śnia Diirrenmall na wstęp ie. "Stacja jest tak
że bardzo zaniedbana". Postrzępiony roz
kład jazdy, pożółkłe, zdezaktualizowane a.fi
sze na murach domku z napisami "Dla ko
biet" po lewej i "Dla mężczyzn" po prawej 
stronie drzwi. Na łuszczącej się z farby ławce 
przed domkiem siedzą o jedenastej rano 
czterej nędznie ubrani mężczyini w sile wie
ku, żyjący, jak sami mówią, z "zasiłków 
i z darowanej zupki". Środkiem biegnie 
"nędzna uliczka dworcowa". Czym wykazać 
się może zdziadziałe miasto, kiedyś "praw
dziwe centrum kultury", podobno "jedno 
z najważniejszych w kraju", by nie rzec 
"w Europie"? Co ma do zaoferowania ta pi
pidówka, w której pewnego jesiennego dnia 

- wbrew prawom natury - zatrzymuje się 
"Roland Szalony", ekspress relacji Wenetja
Sztokholm? 

"Jest lu katedra z ciekawym portalem. 
W środku Sąd Ostateczny" - brzmi jedna 
z wczesnych informacji zawartych w sztuce . 
To są konkrety, na razie cenniejsze niż unie
ruchomione zakłady Bockmanna, nieczynna 
fabryka Wagnera i zamknięta hula "Pod 
Słońcem", cenniejsze leż niż domniemane 
złoża ropy w pobliskiej dolinie Piickenried 
i rudy żelaza w Konradowym Lesie. Reszta 
jest z bajki, a bajkę trudno, zwłaszcza w dzi
siejszych czasach, przeliczyć'ot tak sobie na 
pieniądze: tam historyczna ruina zamku, tu 
licha gospoda pod "Złotym Męczennikiem", 
w której "przenocował Goethe"; lu "Brahms 
skomponował kwartet", tam "Berlhold 
Schwarz wynalazł proch". Całą władzę 

uosabia Burmistrz, któremu na karku siedzi 
Sekwestrator. Rozmowa tych postaci, a se
kundują Burmistrzowi miejscowi mądrale 
dzielący z nim ławkę przed domkiem, ilu
struje najlepiej sytuację gospodarczą Giillen 
i stan umysłów mieszkańców mieściny: 

BURMISTRZ Czego pan tu szuka, panie 
Glutz? 
SEKWESTRATOR Pan Burmistrz przecież 
wie. Stoję wobec olbrzymiego zadania. 

Gdyby tak panu kazali zasekwestrować ca
łe miasto . 
BURMisTRZ Poza starą maszyną do pisa
nia nic pan w ratuszu nie znajdzie. 
SEKWESTRATOR Pan Burmistrz zapomi
na o muzeum regionalnym. 
BURMISTRZ Już trzy lata temu sprzedane 
Amerykanom . Nasze kasy świecą pustką. 
Wszyscy zalegają z podatkami. 
SEKWESTRATOR Trzeba to sprawdzić. 

Gospodarka w całym kraju kwitnie, dla
czego więc włafoie Giillen bankrutuje? 
PIERWSZY Wszystko ukartowane przez 
masonów. 
DRUGI Przez Żydów. 



TRZECI Za tym kryje się wielki kapitał. 
CZWARTY A skąd? To komuna! 

Wkrótce ekonomiczna zagadka doczeka 
się rozwiązania. Senne, dotknięte bezrobo
ciem, biedą i bezwładem Gi.illen, które rok 
temu daremnie żebrało o subwencję rządo
wą, nie zdaje sobie sprawy, że jego ruina zo
stała zaplanowana. Niewidzialna ręka wyku
piła je wraz z Konradowym Lasem i doliną 
Pi.ickenried, i za ratunek każe sobie nieba
wem zapłacić . Tymczasem miasto, w podszy
tej wyrachowaniem naiwności, czeka na fi 
lantropijny gest zamożnego sponsora - jak 
byśmy dziś powiedzieli. U Di.irrenmatt.a jest 
nim miliarderka z zapleczem finansowym 
w postaci Armenian Oil, Western Railways, 
Nonh Broadcasting Co., dzielnicy rozryw
kowej w Hongkongu, plantacji tytoniu 
i jeszcze paru firm. Już dała o sobie znać: 
w Kalberstadl ufundowała szpital, gdzie in
dziej żłobek, w stolicy kościół. Z Gi.illen 
związki jej są najbliższe , stare sentymenty 
i wspomnienia muszą kosztować, loleż z ra
ch u nku Gi.illeńczyków wynika, że "Zacha
nassian musi wybulić miliony". Teraz 
wszystko w ręku Alfreda Ilia, Lego, który ko
chał i rzucił córkę murarza, Klarunię 

Wascher, zaparł się ojcostwa dziecka i wżenił 
się w sklepik. Całe miasto, choć udaje, że nie 
pamięta, wie, że tak właśnie było i wierzy, że 
jakoś lo się z gościem załatwi. 

Misja Ilia przebiega pomyślnie . Ma wpraw
dzie złe przeczucia Nauczyciel, a Lekarzowi 
ciarki przebiegają po grzbiecie, gdy miliar
derka raczy z nim żartować. Wzruszona oka
zywaną jej na każdym kroku "bezinteresow
ną radością" Gi.illeńczyków starsza pani, 
jeszcze przed rozpoczęciem powitalnego 
bankie tu, oznajmia, jaką sumę gotowa jesl 
podarować miastu i jego obywatelom . Sta
wia jede n tylko warunek: "Dam wam 
miliard chcę sobie za to ku pić 
sprawiedliwość.„ Miliard dla Gullen , jeże li 

ktoś uśmierci Alfreda Ilia." Próżno zdema-

skowany Ili tupie i krzyczy, że przedawnio
ne są występki jego i przekupnych świad
ków. Próżno Burmistrz, przy owacyjnym 
poparciu zebranych, zapewnia: "Jeszcze, 
żyjemy w Europie, jeszcze nie staliśmy się 
poganami. Odrzucamy pani propozycję w 
imieniu miasta Gi.illen. W 1m1eniu 
człowieczeństwa. Wolimy klepać biedę, niż 
splamić się krwią!". 

Los lila jest przypieczętowany. I o tym wie 
ofiarodawczyni kwitując górnolotnie dekla
racje Burmistrza krótkim: "Ja poczekam". 
Na tym kończy się akt pierwszy. Następuje 
Leż zasadniczy zwrot w układach wzajem
nych występujących postaci: konfrontacja 
Klary Za<.:hanassian ze wspólnotą mieszkań
ców Gi.illen obraca się, zrazu niedostrzegal
nie, w konfrontację wspólnoty z Alfredem 
lllem. 

Trzy wątki splatają się w tak zawiązanej in
trydze: wątek miłosny, wątek kryminalny 
i wątek obyczajowy. Zwróćmy uwagę: odkąd 
znany jesl cel odwiedzin miliarderki, 
w Gi.illen nie mówi się o pieniądzach . Mówi 
się wyłącznie o sprawiedliwości, o naprawie
niu krzywdy. Jedyną postacią , która od 
pierwszej do ostatniej chwili pobytu 
w Gi.illen mówi wprost, a nawet dość rubasz
nie jest Klara Zachanassian : 
"Człowieczeństwo, moi panowie, jesl 
podporządkowane giełdzie milionerów, jeśli 
ktoś rozporządza takim kapitałem jak mój, 
stać go na stworzenie sobie własnego ład u 
świata. Świat zrobił ze mnie dziwkę, teraz ja 
zrobię z niego burdel ( .. . ) Uczciwy jest tylko 
ten, kto płaci. A ja płacę . Miastu 
koniunkturę - za jednego trupa.". Gi.illeń

czycy natomiast używają słów po to , by 
ukryć swe myśli . Ich język lo zaprzeczenie 
treści słów, wypaczenie ich sensu, kliniczny 
przykład podatności słów na nadużycia. Ze 
szczególną maestrią dorabiają - jak Nauczy
ciel - ideowe uzasadnienia zbrodni . Gdy 
w świetle jupiterów, w obecności dziennika-

rzy, kamer filmowych i fotoreporterów od
bywa się swego rodzaju sąd ostateczny, lo 
znaczy waży się być albo nie być fundacji 
Klary Zachanassian, a Burmistrz zapowiada
jąc głosowanie mówi: "Kto z czystym sercem 
pragnie urzeczywistnienia sprawiedliwości, 
niech podniesie rękę" - czynią lo wszyscy 
prócz Ilia. Oczywiście także Burmistrz, któ
ry dla dobrego imienia Gi.illen i w obronie 
tradycji europejskich zachęcał uprzednio Il
ia do samobójstwa. I Nauczyciel, "przyjaciel 
starych Greków", który zapił się z desperacji 
i całkiem jeszcze niedawno protestował 

przeciwko "potwornej zbrodni" . I kochająca 
żona oraz dwójka rozsmakowanych w no
wym dobrobycie dzieci. Sprawiedliwość zo
stała kupiona. Nabyła ją Klara Zachanas
sian, "najbogatsza kobieta świata, która dzię
ki swemu majątkowi może działać jak boha
terka greckiej tragedii, jak dajmy na lo Me
dea: w sposób ostateczny i okrutny. Może 
sobie na lo pozwolić" - pisze Di.irrenmau 
w posłowiu do sztuki. 

W Szwajcarii, kraju banków, eksperci wy
konali rachunek symulacyjny. Okazało się, 
że z sumy ofiarowanej przez miliarderkę 
każdy Gi.illeńczyk otrzymałby sto tysięcy 

franków. Obserwując styl życia, jaki przyjęli, 
i związane z nim wydatki można przyjąć, że 
tę kwotę szybko wydali, a spekulanci nieźle 
się przy okazji obłowili . Czym skończy się 
dla mieszkańców miasta konieczność spłaty 
kredytów i regulowania wszelkich innych 
zobowiązań? 

W Wizycie starszej pani, którą sam nazwał 
w podtytule "komedią tragiczną", Di.irren
mall przekłada na język praktyczny założe
nia swej własnej teorii dramatu, zainicjowa
nej w Problemach teatru i rozwijanej następ
nie w 21 punktach w związku z "Fizykami", 
w Rozważaniach dramaturgicznych w związku 
z "Anabaptystami", w Zdaniach o teatrze i w nie
których innych tekst.ach. "Nam przystoi już 
tylko komedia - pisze. - Nasz ~wiat dopro-

wadził zarówno do groteski, jak i do bomby 
atomowej, groteskowe są bowiem także apo
kaliptyczne obrazy Hieronymusa Boscha" . 
Jednakże w anonimowym, zbiurokratyzowa
nym, w niewielkiej tylko części widzialnym 
państwie współczesnym, gdzie, na przykład, 
"sprawę Antygony załatwiają sekretarze 
Kreona" , wciąż jeszcze "możliwy jesl tra
gizm, nawet gdy niemożliwa jest już czysta 
tragedia". 

Próbowano Di.irrenmalta zaszufladkować. 

Najchętniej jako moralistę . Bronił się przed 
tym niemal do końca życia. W portrecie fil
mowym, nakręconym w połowie lal osiem
dziesiątych przez Charlotlę Kerr , a zatytuło
wanym (jak jedna ze sztuk pisarza) Portret 
pl.anety, Di.irrenmau, zapyt.a_ny o to, czy uwa
ża się za moralistę, odpowiedział: "Zadawa
nie takiego pytania pisarzowi jest dla mnie 
czymś cudacznym. Moralność nie ma z pi
sarstwem nic wspólnego, można ją co naj
wyżej łączyć z osobistym stylem życia, ale nie 
z pisarstwem. Czuję się raczej lekarzem, 
który stawia diagnozę .. . a diagnostykiem je
stem bardziej z ciekawości dla człowieka, bo 
dla mnie jest on najbardziej interesującym 
stworzeniem w naszym kosmosie". 

Wiele znaków świadczy o tym, że w trzy 
bez mała lat.a po śmierci nadchodzi czas no
wego oglądu i przewartościowania dzieła 
Di.irrenmaua. Być może ujrzymy w nim 
wreszcie pisarza, który trafniej niż inni wy
ciągał wnioski z przyśpieszonego triumfu 
kultury masowej i korzystając nierzadko 
z właściwych jej metod i chwytów - tworzył 

model teatru opóźniający ten proces . Ujrzy
my pisarza, który, dzięki swej niepospolitej 
inwencji fabularnej, skuteczniej być może 
niż inni wdrażał swych widzów i czytelników 
do myślenia . Ujrzymy wreszcie pisarza, któ
ry przez wiele lat nobilitował to, bez czego 
żywy teatr nigdy i nigdzie obejść się nie mo
że: sztukę współczesną. 

Danuta Żmij-Zielińska 



D
ERIEDRICH 
URRENMATI 

Z ROZMOWY W "DIALOGU" (fragmenty) 

Wizytę starszej pani można interpretować na 
bardzo wiele sposobów, i z różnych punktów 
widzenia: ekonomii politycznej, moralistyki, 
teologii, polityki etc. Dla autora nie jest to 
już ważne, dostarczył konkretnego materia
łu do rozważań tego typu, opowiedział tę hi
storię, którą chciał opowiedzieć, zaprezento
wał zdarzenie dramatyczne. Interpretacja 
jest komentarzem do rzeczy gotowej, niczym 
więcej; nie może zmienić istoty wydarzenia 
dramatycznego. To, co się dzieje na scenie, 
budzi różne reakcje w zależności od kon
kretnej sytuacji na widowni. Padają różne 
odpowiedzi na pytania postawione na sce
nie; odpowiada widz, który jest za każdym 
razem inny, którego nie można zmusić do 
ocen jednoznacznych, idących po linii rozu
mowania autora. Autor przedstawia widzowi 
zdarzenie dramatyczne, nie może jednak 
przewidzieć, jak zostanie ono przyjęte, zro
zumiane, ani nie ma prawa o tym decydo
wać. Widz chce sam wszystko domyśleć do 
końca, chce mieć możliwość własnej oceny. 
Płaci za bilet i odczytuje sztukę tak, jak każe 
mu ją odczytać określona sytuacja, jego wła
sne doświadczenia, własne obsesje. Teatr, to 
zderzenie się ze sobą dwóch rzeczywistości: 
tej, w której żyje widz, i tej, która jest poka
zana na scenie. Właśnie to, co wyniknie z te
go zderzenia, decyduje o wartości sztuki. 
Oddziaływanie teatru na widza nie może 

być wymuszone; zarówno teatr, jak widz 
zmieniają się nieustannie, byli inni wczoraj 
i będą inni jutro. Dramatopisarz współcze
sny musi odzyskać utraconą kiedyś naiw
ność, musi się nauczyć znowu tworzyć teatr 
tych dwu zderzających się ze sobą rzeczywi 
stości. Musi być bardziej naiwny, mniej inte
lektualny. Oczywiście, nie oznacza to, że nie 
chcę być, albo nie jestem, intelektualistą. 
Ale chcę podkreślić, że prócz tego jestem 
także artystą. Intelektualistą jest zarówno 

malarz, jak rze:tbiarz; malowanie i rze:tbienie 
nie jest jednak procesem intelektualnym, 
jest procesem artystycznym. Staję się "inte
lektualistą" w chwili, gdy występuję, tak jak 
teraz, w roli komentatora czy krytyka, nawet 
gdy staram się zanalizować siebie samego. 
Kiedy tworzę, przestaję nim być, muszę my
śleć o czym innym, muszę być posłuszny in
nym zasadom niż te, którymi kierują się 
krytycy. 

Krytycy ... Krytyka pełni niesłychanie waż
ną rolę, mogłaby dokonać bardzo wiele, gdy
by nie pewien zasadniczy szkopuł: krytyk nie 
umie patrzeć naiwnie na teatr. Brak naiwno
ści nie tylko dramatopisarzom, ale także kry
tykom. Krytyk staje się "krytyczny" z chwilą, 
gdy przestąpił próg teatru. Patrzy na scenę 
i jest od początku krytycznie nastawiony. Wi
dzi nie teatr, ale formułki krytyczne. Zapo
mina o swoim najważniejszym powołaniu, 
którym jest wniknięcie w materię teatralną; 
nie krytykowanie jej, ale zrozumienie. Anali
za jest możliwa dopiero wtedy, gdy przed
miot analizy jest przyswojony. Krytyk powi
nien więc myśleć przede wszystkim o tym, co 
zobaczył - o tym, co to za sztuka, co 
się w niej dzieje, jaki jest przebieg akcji, jakie 
wydarzenie przedstawia. Powinien pójść za 
sztuką, powinien spróbować odegrać ją so
bie raz jeszcze, po myśli autora. Oceniając 
partię szachów nie dyskredytujemy gracza 
np. za zastosowanie gambitu hetmańskiego, 
a nie sycylijskiego. Zastanawiamy się raczej, 
dlaczego gracz zastosował gambit hetmański. 
Krytyk musi więc zaakceptować "otwarcie" 
zaproponowane przez autora - dopiero wte
dy ma prawo krytykować . Ale musi przed
tem spróbować rozegrać z autorem jego par
tię. Dopiero wtedy wolno mu powiedzieć, że 
to posunięcie było dobre, a tamto fałszywe, 
że byłoby lepiej, gdyby zrobił to inaczej. 
Mówiąc krótko, nie ma dziś w zasadzie kry-

tyki immanentnej. Nie ma krytyki, która in
teresowałaby się różnymi stylami, różnymi 
modelami teatru, zwracała uwagę raczej na 
odmienność, niż na powszechność. Krytyk 
współczesny na ogół wszystko wie z góry, 
uwolnił się od teatru. W ten sposób - od in
nej strony - doszła krytyka współczesna do 
tego samego, co razi mnie u naszych uczo
nych germanistów: akceptuje tylko niektóre 
sztuki, tylko niektóre style. 

A przecież we współczesnym teatrze nie ma 
już dziś jakiegoś jednego stylu, jednego mo
delu dramatycznego czy teatralnego. Jednoli
ty styl był możliwy w epokach, które propo
nowały dramatopisarzom jednolite wzory te
atralne . Jak wiemy, stanowiło to ogromne 
ułatwienie: przypomnijmy sobie tysiąc sztuk 
napisanych przez Lope de Vegę, przypo
mnijmy sobie ilość tragedii antycznych, z któ
rych dotarła do nas jedynie znikoma cząstka, 
przypomnijmy sobie ilość utworów muzycz
nych dawnych kompozytorów. Gdyby nie 
"styl", gdyby nie owe wzory i schematy sztu
ki, powstanie tak licznych dzieł byłoby nie
możliwe . Inaczej niż dzisiaj, pomysł grał zu
pełnie drugopalnową rolę, był dany niejako 
z góry. Dzisiaj właśnie pomysł, wymyślenie 
przez autora wszystkiego, łącznie ze schema
tem sztuki, stanowi najważniejszy kłopot dla 
dramatopisarza. Pisanie sztuk dla teatru stało 
się niesłychanie trudne dlatego, że wzrosły 
niesłychanie możliwości teatru współczesne

go. Teatr dzisiejszy akceptuje prawie wszyst
ko, prawie wszystko zdążył sobie już przyswo
ić i wszystko mieści się na jego scenie. Jeszcze 
sto, sto pięćdziesiąt lat temu grano w Niem
czech w gruncie rzeczy wyłącznie rzeczy pisa
ne współcześnie, a więc jakiegoś Kotzebuego, 
grano klasyków, którzy wtedy nie byli jeszcze 
klasykami, prawie nigdy nie sięgano do epok 
minionych: 

My natomiast gramy wszystko, przyjmuje
my, akceptujemy i uprawiamy najednej sce
nie teatr każdej epoki. Nie wiadomo już dzi
siaj właściwie, kto w gruncie rzeczy inspiruje 
europejskiego dramatopisarza. Osobiście je
stem zawsze zakłopotany, kiedy pytają mnie, 
czy idę na przykład za Brechtem. Oczywiście, 
Brecht jest bardzo ważnym dramatopisa-

rzem; jako jeden z najwybitniejszych drama
turgów naszych czasów jest w jakiś sposób in
spiratorem każdego z nas, ja również muszę 
się liczyć z jego obecnością we współczesnym 
teatrze. Ale Brecht niczego jeszcze nie wyja
śnia. Równie watny jak Brecht jest dla mnie 
Moliere, ważniejszy od Moliere'a jest Arysto
fanes, którego zresztą nigdy nie widziałem na 
scenie i nie bardzo wiem, jak powinien być 
grany w teatrze współczesnym, ważny jest 
Nestroy, i tak dalej. Chcę przez to powie
dzieć, że współczesny dramatopisarz jest in
spirowany przez wiele kierunków i wiele 
epok teatralnych. Wskazywanie jednoznacz
nych wpływów musi być w tej sytuacji zabie
giem podejrzanym. 
Żyjemy nie tylko pod ciśnieniem współcze

sności. Kształtuje nas również historia, jeste
śmy w stosunku do niej ulegli i jesteśmy 
przez historię formowani . z ·tego względu 
dramatopisarz musi być szczególnie wrażli
wy na historię, musi ją rozumieć i musi 
mieć do niej "naiwny" stosunek. "Naiwny" 
w sposób bardzo określony: nie powinniśmy 
mieć kompleksów w stosunku do przeszłości. 
Dramatopisarz musi rozumieć przeszłość, 
ale musi także umieć uwolnić się od prze
szłości - po to, żeby móc ją z całym spoko
jem wykorzystać dla własnych potrzeb. Nasz 
stosunek do historii nie może przypominać 
stosunku ucznia do mistrza.( .. . ) 

Dramatopisarz nie może zapominać, że te
atr jest sztuką, która jest i która musi być 
zawsze aktualna, że tutaj wszystko dzieje się 
teraz. Rzecz może być najbardziej absurdal
na, najbardziej zwariowana, ale musi 
być zrozumiała. I musi przekonać widza, że 
to, co ogląda, dzieje się właśnie teraz. Na 
scenie. Siłą teatru jest to, że pokazuje oo 
działanie współczesne. Istotne i sprawdzalne 
w teatrze jest tylko działanie. Nie słowo; sło
wo raz wypowiedziane ze sceny nie może już 
być cofnięte ani powtórzone, teatr nie jest 
książką, którą można czytać również wstecz, 
wszystko pokazane jest jeden raz na scenie, 
wszystko zamyka się w ramach przedstawio
nych wydarzeń. 

Dialog or 4/1963 



... dziś nie jesl już możliwe przyjęcie założenia o ogólnym porządku świata, po
nieważ świat współczesny postrzegany jest właśnie jako chaos. I jedyne, co można 
zrobić, to podjąć próbę systematyzacji tego chaosu. Systematyzacji, która, opiera
jąc się na tym co szczególne, a zarazem - typowe, pozwoli znaletć szkielet prawi
dłowości dzisiejszego świata ukryty w gąszczu stłoczonych wydarzeń. Pogląd len, 
leżący u podstaw estetyki Diirrenmalta i jego metody twórczej, rzutuje bezpo
średnio na jego stosunek do dramatu. Stąd właśnie wywodzi się jego zasada nie 
dowierzania temu, co nazywamy budową dramatu i szukanie do niego dojścia od 
strony szczegółu , a nie od strony spraw ogólnych, od planu. 

Z nowej struktury. rzeczywistości wynika kryzys bohatera dawnego typu, bohate
ra, którego działanie miało walor ważności, który mógł być niewinną ofiarą i któ
rego ofiara miała znaczenie. Bohaterem w takim sensie może być dzisiaj już tylko 
z bi or o w ość. Bo w dzisiejszym świecie dawny bohater nie znalazłby po prostu 
odpowiednika. Struktura dzisiejszego świata tak ograniczyła możliwości jednostki 
jako indywidualności zdolnej do świadomego działania, że jeśli nawet znajdzie się 
ona w sytuacji , w której działanie zdaje się mieć walor reprezentatywności, to re
prezentuje ona nie swoją własną indywidualność, lecz właśnie z b i o ro w o ś ć. 
Zbiorowość , wobec której jednostka spełnia funkcję reprezentanta, wyznacza 
jej tę pozycję i bez reszty determinuje jej działanie. 

Elżbieta Nowakowska, 
Diirrenmatt - teoretyk własnej dramaturgii, 

Dialog nr l/1971 

Jesl w Wizycie starszej pani głębokie przeświadczenie, że z ludtmi można zro
bić wszystko. I lo bardzo tanio, za cenę jednej nowej pary brązowych butów. Przy
staną na zbiorowe morderstwo, a kiedy już będą je midi za sobą, samych siebie 
przekonają, że zrobili to w imię sprawiedliwości i ideałów. I to jest jedna ze 
współczesności Wizyty starszej pani. Dorabianie ideologii do praktyki. Dorabianie 
ideologii za wszelką cenę. Nie na rozkaz! Po prostu po to, żeby żyć. 

Jan Kott, 
Ile kosztuje nowa para butów? 

(M;arka za miarkę, PIW, W-wa 1962 r.) 

Nie bój się wrogów -
W najgorszym razie mogą Clę zabić! 

Nie bój się przyjaciół -
W najgorszym razie mogą cię zdradzić! 

Strzeż się obojętnych -

Nie zabijają i nie zdradzają, 

ale za ich zgodą 
mord i zdrada istnieją na świecie. 

R. Eberhardt 



WIZYfA 
STARSZEJ 
PANI 
na polskich scenach 

1. 
Teatr Nowy w Łodzi 
Prapremiera polska 26.1.1958 
Przekład: Marceli Ranicki, Andrzej Wirth. 
Reżyseria: Kazimierz Dejmek 
Scenografia: Iwona Zaborowska 

2. 

Klara - WandaJakubińska 
Ili - Feliks Żukowski 

Teatr im. Słowackiego w Krakowie 
Premiera 2. Il 1.1958 
Przekład: Marceli Ranicki, Andrzej Wirth. 
Reżyseria: Lidia Zamkow-Słomczyńska 
Scenografia: Andrzej Cybulski 
Muzyka: Lucjan Kaszycki 

3. 

Klara - Lidia Zarnkow-Słomczyńska, 
Katarzyna Meyer 
Ili - Władysław Woźnik 

Teatr Dramatycznym. st. Warszawy 
Premiera 7. II 1.1958 
Przekład: Marceli Ranicki, Andrzej Wirth. 
Reżyseria: Ludwik Rene 
Dekoracje: Jan Kosiński 
Kostiumy: Irena Burke, Aniela 
Wojciechowska 
Muzyka: Tadeusz Baird 

Klara - Wanda Łuczycka 
Ili - Aleksander Dzwonkowski 

4. 
Teatr Polski w Ponaaniu 
Premiera 20. II 1.1958 
Przekład: Marceli Ranicki, Andrzej Wirth. 
Reżyseria : Roman Sykała 
Scenografia: Marian Stańczak 
Muzyka: Ryszard Gardo 

s. 

Klara - Julia Kossowska, Irena Maślińska 
Ili - Ignacy Machowski 

Teatr Polski we Wrocławiu 
Premiera 23.III.1963 
Przekład: Andrzej Wirth. 
Inscenizacja i reżyseria : Jakub Rotbaum 
Dekoracja: Aleksander Jędrzejewski 
Kostiumy: Jadwiga Przeradzka 
Muzyka: Jadwiga Szajna-Lewandowska 

Klara - Janina Martynowska 
Ili - Marian Wiśniowski 

6. 
Teatr Polski w Bielsku-Bialei 
Premiera 15.1.1965 
Przekład: Marceli Ranicki, Andrzej Wirth. 
Reżyseria: Mieczysław Górkiewicz 
S~enografia: Stanisław Walczak 
Muzyka: Lucjan Kaszycki 

7. 

Klara - Anna Gołębiowska 
Ili - Stanisław Moskalewicz 

Teatr Śląski im. Wyspiańskiego w Katowicach 
Premiera 12. II 1.1965 
Przekład: Marceli Ranicki, Andrzej Wirth. 
Reżyseria: Józef Cru da 
Scenografia: Wiesław Lang 
Muzyka: Wojciech Kilar 

8. 

Klara - Halina Cieszkowska 
Ili - Tadeusz Kalinowski 

Teatr Im. Horzycy w Toruniu 
Premiera 29. 1.1967 
Przekład : Andrzej Wirth . 
Reżyseria: Kazimierz Braun 
Scenografia: Ali Bunsch 
Muzyka: Florian Dąbrowski 

9. 

Klara - Zofia Melechówna 
Ili - Krystyn Wójcik 

Teatr Ziemi Mazowieckiej w WarSDWie 
Premiera 29.V.1977 
Przekład: Irena i Egon Naganowscy 
Opracowanie: Jerzy Adamski 
Reżyseria: Andrzej Ziębiński 
Scenografia: Andrzej Sadowski, 
Małgorzata Załuska 

Muzyka: Andrzej Dutkiewicz 
Klara - Jadwiga Żywczak 
Ili - Jerzy Janeczek 

10. 
Teatr Polski w Bydgoszczy 
Premiera 29. V . 1982 
Przekład: Marceli Ranicki, Andrzej Wirth. 
Reżyseria: Grzegorz Mrówczyński 
Scenografia: Marian Iwanowicz, 
Iwona Dietrych 

Klara - Ewa Studencka 
Ili - Adam Krajewicz 

11. 
Teatr Nowy w Poznaniu 
Premiera 18.VI.1983 
Przekład: Irena i Egon Naganowscy 
Reżyseria: Izabella Cywińska 
Scenógrafia: Krzysztof Baumiller, 
Władysław Olko 
Kostiumy: Irena Biegańska 
Muzyka: Jerzy Satanowski 

Klara - Sława Kwaśniewska 
Ili -Janusz Michałowski 

12. 
Teatr im. Słowackiego w Krakowie 
Premiera 11. II 1.1989 
Przekład : Irena i Egon Naganowscy 
Reżyseria: Siergiej Danczenko 
Scenografia: Danił Lieder 
Kostiumy: Natalia Rudiuk 
Muzyka: Siergiej Biedusienko 

Klara - Halina Gryglaszewska 
Ili - Ryszard Sobolewski 

13. 
Teatr Harodowy w Warszawie 
!scena na Wolil 
Premiera 14. IV .1989 
Przekład: Marceli Ranicki, Andrzej Wirth. 
Reżyseria : Wacław Jankowski 
Scenografia: Grażyna Żubrowska 
Muzyka: Wojciech Gogolewski 

Klara - Ewa Krasnodębska 
Ili - Wieńczyslaw Gliński, 
Czesław Jaroszyński 



TEATR W5PÓŁCZESNY 
W WARSZAWIE 
ul. Mokotowska 13 

Dyrektor MACIEJ ENGLERT 

Zastępca Dyrektora WOJCIECH PRONOBIS-PROŃSKI 

Kierownik Techniczny WŁODZIMIERZ SZCZEŚNIAK 

PRACOWNIE: 

krawiecka męska EUGENIUSZ SOBOTA 

krawiecka damska CECYLIA DĄBROWSKA 

malarska ADOLF LASKOWSKI 

modelarslwo ANDRZEJ HACZYŃSKI 

perukarska ANTONINA TRUCHAN 

tapicerska ZBIGNIEW MACHULSKI 

rekwizytor WOJCIECH JAROSIEWICZ 

brygadier sceny BENEDYKT DANIEL 

główny elektryk WŁODZIMIERZ SOKOŁOWSKI 

akustyk PIOTR CHOJNACKI 

Redakcja programu: JADWIGA ADAMOWICZ 

Oprac. graficzne: MACIEJ KAŁKUS, 

STUDIO "Pn ANDRZEJA PĄGOWSKIEGO 

Rysunki: FRIEDRICH DURRENMATT 

Przedsprzedaż biletów prowadzi 

Kasa Teatru Współczesnego, ul. Mokotowska 13 

codziennie od 10.00 do rozpoczęcia spektaklu 

(z przerwą od 13.00 do 15.00), telefon 25-59-79 

oraz Kasy ZASP-u, AJ. Jerozolimskie 25; 

Księgarnia "Arkona", ul. Surowieckiego 9; 

Firma Agencyjno-Handlowa "Arles" w punkcie TOTO, 

ul. Meander 20; Kasy Biletowe Dziesięciu Muz, 

Pl. Wilsona 2A Lei. 39-23--65, Stowarzyszenie "Sztuka, 

Edukacja, Promocja" ul. Bogusławskiego 20/22, 

ORBIS S.API. Konstytucji 4. 

Lecznica 
Związku Artystów Scen Polskich 
w Warszawie ul. Nowogrodzka 49 
Telefon: rejestracja 628-44-17 
stomatologia 628-89-48 

Oferuje wszystkim Państwu: 
Konsultacje lekarzy chorób wewnętrznych 
(badania wstępne do pracy, badania okresowe. 
zaświadczenia do prawa jazdy). 

Konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu: 
chirurgii, ortopedii. dermatologii. neurologii. 
psychiatrii. laryngologii. foniatrii. okulistyki. ginekologii. 

Stomatologii. chirurgii stomatologicznej 
(zachodnie komponenty, materiały światłoutwardzalne na lampę). 

Psycholgów. Bioenergoterapeuty. Suksuologa. 

Badania: analityka (pełny zakres). badanie cytologiczne, 
audiometryczne słuchu. EKG. USG - jamy brzusznej. 
USG - ginekologiczne. 

Zabiegi pielęgniarskie, fizykoterapia, rehabilitacja lecznicza i masaż. 

Lecznica czynna codziennie od godziny 8.00 do 19.00. 



Cena zł. 13000,-


