
Zaledwie wysiadłem w Krakowie 
I pociągu, j uż mnie zap yt ano: „Byłeś 
na „Wizycie s tarszej pani"? - Nie 
byłem, więc musiałem pójść, zaraz, 
jeszcze tego samego wieczoru. Sztuka 
i przedstawienie są tak frapuj ące, 
że warto dlatego tylko odbyć 
sześciogodzinną podróż z Wrocławia 
do Krakow a. 

OKRU-TNY 
za nie ceną morderstwa. \i\Tydaje ml 
się jednak, że Di.irrenmatt przemyclł 
w swej bajce prawdę najprostszą: 
człow iek musi płacić za swoje 
~.zyny , każdy krok: w życiu pociąga 
za sobą następstwa i konsekwencje, 
od których nie potrafimy się wy• 
kręcić . . . A poza tą prostą prawdą 
można sobie do „Wizy ty starszej 
pani" doczepiać problemy i proble
miki, jakie się chce. Można nawet 
uważać Klarę Zachanasjan za wcie
lenie broni atomowej, tej „tak
tycznej ", w którą zbroją się na 

I 
Historia zemsty okrutnej miliar· 

derki obfituje w zupełnie nieprawdo
podobne sytuacje, fantastyczne szcze
góły, mające - zdaniem autora -
upoetyzówać okrucieństwo fabuły i 
sy tuacji . TyP.Jczasem przez kontrast 
poezji i nieubłaganej bezwzględno śc i 
zemsty Klary, sztuka staje się je~e 
o\uutniejsza , jak bajki Gnmma, 
wstrząsaj ące bezlitosnyf chłodem. 

DURRENMATI 
gwałt Zachodn ie Niemcy. Sztuka · 

autor pisząc m. tn. w posłowiu: 
Lidia Zamkow w Krakowskim Tea- „Klara Zachanasjan n ie uosabia ani 

trze im . Słowackiego jaskrawie pod- · sprawiedliwości, a ni planu Marshalla, 
kreś!i_ ła _okrncie11st:v_o _ cllirr-eni!Jattow- ani tym . l_J_a_r_dzie~po~al_ iP __ sy. . Po-

-~.lqeJ,..-_~il;.!,~ljj,L~Zf'~ -e ' 2 -'?- _ •i .r !!P" i'.>ye~:}~~~~y.m,.;. .CZ--Y.JJl~ jest, 
kdż:fc m. in. Klarze Zachanasjan najbogatszą ,-idih!et ą świata, która 
(!Jra ią reżyserka na zmianę z Kata- dzie,ki swemu ma]ątkowi może działać 
rzyną Mayer) nosić gutaperkową jak bohaterka greckiej tragedii, jak 
~askę, ścinającą rysy twarzy na liajmy na to Medea: w sposób osta-
meczułą, kamienną powagG okraszoną 
lalkowym, ironicznym u~miechem. 
Inscemzacja Lidii Zamkow i scenogra
fia Andrzeja Cybulskiego zamieniają 
świat G ulleńczyków w jakąś po
h'łorną mieszaninę strachu , groteski , 
t ragedii, poezj i i okrutnej fan tazji, 
w której Ill, skazany przez dawną 
kochankę na śm ierć, obraca się _jak 
w koszmarnym śnie . Gra go świetme 
Władysław Woźnik , z taką prostotą, 
skupieniem i logiką , jakie j już dawno 
nie widziałem na scenie. 

Dziesiątki recenzentów krakowskich 
i nie krakowskich starało się roz
wikłać zagadkę bajki Di.irrenmatta. 
Rozwiązan ie j.ej utrudn ił jeszcze 

teczny i okrutny .• . „. Można i tak, 

Diirrenmatta i takie kombinacje wy
trżyma. Jes t napisana znakomicie. 

Wojdech Dzieduszycki 

można problem „Wizyty sta.rszej . *) Teatr im. Juliusza Słowackiego 
pani" przewekslować na płaszczyznę w Krakowie. „Wizyta starszej Pani", 
potępienia władzy pieniądza, można Friedricha Diirrenmatta. Reżyseria 
wr~sz_:ie uwa~a-~. że _ i:s t to Q,braz · Lidii Zamk~~~ §_ce~wafją . C i 8'•r 

. powoJenne·go sw 1ata ,_ ~toty Ja~ '!1u~o4 @\ •- 1 ił1&!1ił~'0(~ra}Fa LuCJana Ka-
zac1 ąga _ zobow1ązama wobec"" pr iP- szyckiego. - Prżekład (bardzo dobry) 
naczenia, żyjąc z procentów od Marcelego Ranickiego i Andrzoj~ 
zbrojeń , aż będzie musiał '"' zapłacić Wirtha. 

Na zdjęciu: jedna ze scen Eztuki „Wizyta star-~?;) Pani'', }'ot. 


