
P A ŃST W O W Y 

TEATR IM. JULIU SZA SŁOWACKIEGO 
W KRAKO W I E 

O DZ N AC Z O N Y ORDEREM •SZ T ANDA R PRA CY• !KL AS Y 

ITEROW IK ARTY TYCZNY: BRONISŁAW DĄBROWSlCl 

FRIEDRICH DURRENMATr 

WI ZYTA 
STARSZEJ PANI 

(B e ~u ch der Alte n D a me) 

Premiera 2 ma rca 1958 r . 

. ---·-- - --·---



Pisarz Szwajcarski Frii=drkh Di.irrenmatt urodził się 5 styczni lł: 
1. 21 r. w Konolfingen (kanton B rn) w rodzini protestanckiego 
p astora. Na uniwersytetach w Bernie i Zurychu studiował po tro
sz w szystko, m. in. filozofię, teologię i historię sztuki. Przez p 
wien czas pociągało go malarstwo, następnie poświęcił się li te
raturze. 

Debiutował w 1947 r. na scenie Zi.iricher Schauspielhaus sztuką 
Es steht geschrieben. W ciągu następnych dwóch lat, pracując jako 
krytyk teatralny tygodnika Weltwoche, pisze sztukę Der Blinde
i komedię Romul11,s der Grosse. 

Rozgłos przynosi mu następny utwór, komedia Die Ehe des 
Herrn Mississippi, której prapremiera odbyła się wiosną 1952 r. 
w monachijskim teatrze Kammerspiele. W rok później do reper
tuaru tego teatru wchodzi inna komedia Di.irrenmatta, pt. Ein 
Engel kommt aus Babylon. 

Szósty z kolei utwór dramatyczny Di.irrenmatta, komedia tra
giczna Wizyta starszej pani, przynosi autorowi sławę światową_ 
Z prapremierą sztuki wystąpił w styczniu 1956 r. Zilricher Schau
spielhaus. W ubiegłym sezonie sztukę tę wystawił m. in. Schiller
Theater w Berlinie zachodnim, Burgtheater w Wiedniu i paryski 
Thea tre Marigny. 

Di.irrenmatt znany jest również jako autor ciekawych słucho

wisk radiowych (m. in. Die Panne i Abendstunde im Spiitherbst)" 
licznych utworów satyrycznych, oraz dwóch powieści kryminal
nych: Der Verdacht i Der Richter und sein Henker. Z powszech
nym uznaniem krytyki spotkało się jego opowiadanie Die Panne_ 
Diirrenmatt dał się poznać także jako reżyser własnych sztuk 
i słuchowisk. 
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. NDRZEJ WffiTH 

Di"lRRENMATT i J.EGO SZTUI A 

Co n ajbardziej uderza w sz tukach Dtirrenmatta, kiedy porów 
nujemy j e ze współczesną europejską twórczością dramJtyczną 

te przede wszystkim ogromna in vencja w wynajdywaniu f buł. 

Zwraca on a uwagę na tle rozkładu fabuły i impotencji fab ularnej 
współczesnego dramatu, który swoje n iedostatki w tym względzie 
usiłuje zama..:kować aforystyczną el gancją i „intelektualny mi na
pięciam i" dialogu . 

W odróżnieniu od wielu innych gł nśnych sztuk współczesnych 

utwory sceniczne Dlirrenmatta nie są dziełami do cytowania. Ce
chuj e je w tej mierze jakby programowe ubóstwo. Pis r z pragnie 
oddziaływać sytuacjami, nie frazeolog ią. Sztuki Diirrenmat ta Slf 
utworami do streszczania. Już samo str szcw nie ukazu j wielkość 

pomysłu . Są zarazem sztukami akcyjnymi w najbardzi j p ier wot
nym sens ie tego słowa - ich b h aterzy przede wszystkim dzi a 
łają - działanie a nie przeżywan ir· wystarcza do wyłożenia sensu 
fabuły. 

Mamy tu do czynienia z poetyk i! bardzo behavioryst czn , 
zbliżoną do tego, co Amerykanie uprawiają w powieści, z poetyką 
nastawioną bardzo antytradycjonalistycznie. Zauważmy j ak pr o
gramowo ignoruje autor element zaskoczenia w W izycie starsze; 
pani. W zasadzie już pierwszy akt odsłania epilog tragedii. Pisarz 
lak kształtuje tworzywo jakby chciał powiedzieć do w idza : tu 
proszę państwa nie chodzi o żadne niespodzianki, tu chodzi o me
e h a n i z m. Pokażemy państwu j a k w drugiej połowie d wudzie
stego w ieku zabija się 1e g a1 n i e człowieka i jak na każdym 
krok u akceptuje si ę zbrodni . Pok ·· ż my m oc psych z zbiorowych, 
które prowadzą do zbrodni i subiektywnych przeświadczeń , które 
usypiają sumienie mordujących. Pokażemy jak wielki jest cie 
iar nędzy i jak żywotna pokusa dobrobytu. 

Sens fabuły Wizyty starszej pa 1.i ni d aj się jedn ak z amknąć 
w jednej formule. Sztuka ta, j ak każde dzieło wybitne dopuszcza 
wielość interpretacji i prowoku.ie do n ajbardziej różnych "wy 
kiadni. Można ją tłumaczyć j ako w yraz kompleksu w iny powsta 
łego na tle zawrotnej powojem1ej koniunktury, Hochkoniunktur 
\V tym wyp ad k u W izyta przedstawiałaby postawę bardzo typową 
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d a przesyconych dobrodziejstwa mi cywi lizacji prz mysłowej spo
łeczeństw za hodn.ich , w których k rzewi się irracjonalne p rzeko
n ani , że dobrobyt ich okupiony jest j akimś jednostkowym n ie
s.:częściem. Genezy sztuki należałoby wówczas szukać w psycho
logicznych konsekw encjach pl u Mar ·hall a, K lara Zachan as ian 
byłaby zaś tego planu teatralną personifikacj ą . 

Szukając dalej interpretacj i gen tycznej można by z auważyć, 
.ie p roc s p r zyzwyczajania się do dobtobytu jest złożony , obfituje 
w sprzeczności i opory. Dotyczy to z właszcza Niemiec Zachodnich 
z którymi a luzyjnie kojar zy sztukę auto r . K raj ten żyje w nieu
stannym oszołomieniu wywołanym nagłym skokiem prosperity. Nie 
potrafi ogarnąć intelektualnie p rzyczy n tak r aptown ej odmiany 
sw ego losu. Zawsze pozostaje jaka irr cjonalna reszta, jakiś Wir t
:Jchaj tsw under. ie darmo słowo to p oj awia ~ię n awet \ ustach 
n iemieckich ekonomistów . Przeciętny obywatel z uważa nagle, 
że jego możliwości s1 ały się wi ksze od je0 0 środków. Wszystko 
zach ca do n iefrasob li :vego życi a na I-redyt, możliwośc i stają się 
czymś istotniej szym od środków. Ale ten st n ekonomicznej euforii 
pod zyty jes t niepokojem i mep wnością . Odm iana przyszła zby · 
niespodziewanie, aby można b . 1ło uw ierzy · w jej trwałość. Ludzi, 
którzy zaczynają żyć na vyr ost gn b i purytański Verschwendungs
kom plex; n ie tak łatwo przyzwyczaić się do tego że luksu moi:~ 
być el m sam ym dla siebie ; myśl t aka wydaje się g;:zeszna t-r t -b a 
raczej n a każd m kroku kłamliwi ,,, uzasn un · ć prLed amym sor;ą, 

że jest on potrzebą ży iową. 
P ostaw taką i jej psy cholo "czne konsekwencje zna;'.1 dobrze 

psychologowie amerykańscy . Z jej istnien iem li zy się now oczesny 
ap arat reklamowy. W k i aj u, w k tórym 60 proc. budżetu miesięcz
nego w ystarcza n a za pak o.i ni potrz<'b życiowych nie możn'l ju.-'. 
sprzedawać bu tów i pomarańcz. Sprzedawca oferuje więc piękne 
nogi i siłę w italną. J est to jedna z metod zagłuszania kompleksu 
rozrzutności. Chodzi o to , żeby wydawać pi niądz e bez poczucia 
winy. Oto właśnie jed n z p roblemów trzeciego aktu Wiz yty i jej 
epilogu. 

K to chce, może doj rzeć w sztuce również refl ks poki Wielkich 
Procesów, próbę r ozpoznania m echan ·zmu sp łecznego współczes 
n ych ustrojów totalitarn eh. Piszę - pr ób rozpoznania - bo 
sztuk a Diirrenmatta służy racze j społe nej autodiagnozie niż tra
dycyjn ej ka t harsis . Któż odważyłb. s i ę n ie przyłączyć do r oz
brzmiewaj ący h fałszywym patosem chórów końcowych . głoszą

cych upokorzenia nędzy i chwałę dobrob ytu? A prz cież tu właśnie 
zakres poruszonej problem atyk i . taje się najszerszy - już nie 
o sam dobrobyt chodzi, l cz o wielkie n adzieje jakie rozbudzaj ą 
w m asach współczesne program społeczne, o uwodzącą dyn amike 
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ruchów politycznych i s. temów państwowych. awet autor -
mówi Di.irrenmatt - pisał tę sztukę jak współwinny. Osta tnim 
akcentem Wizyty jest oskarżenie - ludzkości'? społeczeństwa? sy
S~l:mu? ruchu. społecznego? J es t to oskarżenie wyrażone w sposób 
niez_wykle rafmowany, przez typową dla Diirrenmatta inwersję - 
własme przez uroczystą i patetyczną afirmację ludzkości , która 
morduJe. Jest w tym gryząca ironia : jednostka, której udało si~ 
przezwyciężyć naturalny lęk, przyrodzone tchórzostwo, pada ofiaró} 
lęku zbiorowego, który w pewnych okolicznościach stać si ę może 
siłą morderczą . 

W takim uj ęciu główny konflikt sztuki rozgrywa się między 
n.iem a zbiorowości ą. I rzeczywiście nie zjawiskowa, potwornie 
nierealna Starsza Pani jest glówną postacią tragedii, lecz właśnie 
małomiasteczkowy Don Juan, sprytny i ob rotny sklepikarz. Klara 
Zachanassian ma wszystkie cechy absolutu - jest jak absolut 
ponadczasowa •. niezniszczalna, jest r obot em sprawiedliwości , jest, 
chcrnło by się powiedzieć, samą sprawiedliwością . Nie p rzy
padkiem zapewne przyporz21dkowuje j ej autor wszystkie nier a lne, 
groteskowe rysy sztuki: czarnego lamparta, lektykę, sarkofag, ka
s tratów i dziewięciu mężów, przestępców z Sing-Sing. Jako absolut 
Klara Zachanassian posiada cechy sprzeczne : jest zarazem tra
giczna i komiczna, groteskowa i wzniosła , liryczna i kiczowato 
~ ntymen.t~lna . J est id ą eksperymentu społecznego ukazującego 
J a k mozl1wa jes t sprawiedliwość absolutna. 

Takiej Klarz Zachanassian przeciwstawia Di.irrenmatt Illa, 
mał.ą postać, które j nie można nazwać dobrą ani złą. Jest to opor
turusta na skalę pięciotysięcznego miasteczka. Stawką był skle
pik z towarami mieszanymi. 111 wyrzeka się miłości dla sklepiku, 
ale przecież nie czuj e się uwikłany w czyn niem oralny. Zachovruje 
poczucie godności osobistej, więcej - z latarni nabiera cech oby
watela szacownego, prawego i gł ęboko uczciwego. Także pod 
względem moralnym ma wszystkie cechy przeciętnoki : jest 
w miarę występny i w miarę rzetelny. Jest to , jak możemy są
dz.ić, w każdym calu Gi.illeńczyk t:vpow y; tylko przez przypadek 
Sprawiedliwość Absolutna uczyniła go obiektem swych doświ ad
czeń. Ill ma poczucie tej swojej przeciętności i typowości zara
zem. Przeżywa istne piekło strachu; jest to strach człowieka sła
bego. Ale jednocześnie uświadamia sobie, że gdyby był na miejscu 
Gi.illeńczyków, działałby tak samo. Ta świadomość dodaje mu s ł, 
dzięki niej Iłl zdobywa si ę, aby być :o prawiedliwym. Bo w m 0-
mencie kiedy ginie sa motny i osaczony przez ~fanatyzowany tłum 
i wszechwładny A b olu t i on, nędzny sklepikarz jest przez chwilę 
nosicielem jakiejś wartości: jest sprawiedliwy. Fasada pozorów 
p rzesłania obust.mnne tch6r7ostwo: ofiary i mordercy. Di.irren-
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matt wielki ironista znajduje tu iście przewrotną pointę - ofiara 
nie ~ostaje bynaj~iej w tym Wielkim Procesie potępiona. P_rze
~iwnie _ Wielki Proces k01\czy się patetyczną Apoteozą ofiar y 
jako bojownika i szermierza sprawiedliwości. Jest w tyr:1 z~ko~~ 
·.czeniu drwina szczególnie gryząca i okrutna: spraw1edltwosc 
uśmiercając tego, który pod jej naciskiem stał się sprawiedliwy, 
sama przemienia się w krzyczącą krzywdę . . 

Di.irrenmatt wywodzi swój teatr z Grabbego, Wedekind~, 
Brechta, tak jak proza jego wskazuje na świad~mą kontJ'.nuac]ę 
wzoru Kafki. Jest krytycznym obserwatorem epoki, chce byc poet~ 
drugiej połowy naszec:ro w ieku, ale rozumie, że nie sposób byc 
nim nie używając drwiny , satyry, ironii i glęb~zego podt~kstu. 
Humanistyczna orientacja Di.irrenmatta wyraża s1ę .. w s t ł J ten
dencji do maskowania skandalu epoki. Jednak D urrenm tt me 
u prawia kryty ki społecznej w przyjętym sensie tego s~ow.a .. Kry
tyce tej nadaje wymiar wyższy, m itologizuj e ją, nad~J J. eJ .ch~
rakter ponadczasowy, egzysten cjalny. Klara Zachanas 1an 1awi ~1ę 
widzowi w teatrze jak grecka mojra, jest hoginią przeznaczenia, 
jest samym Przeznaczeniem. Autorowi bardzo z a.leży n a utrzy
maniu tego skojarzenia, podkreślają je jeszcze s.tylizo\:•ane na .So
foklesa chóry i atmosfera udzi,vnienia i wzmosłoś ~t ota~z_aJąca 
działanie - kapitału? systemu? losu? W tej warstwie tresc10weJ 
konkretyzuje się owo gł ębsze znaczenie sugerowane przez sen
s acyjne pomysły fabularne autora. 

Di.irrenmatt jest rafinowanym poetą. Buduje nastrój na ele
mentach sprzecznych, balansuj ąc na wątłej granicy między ko
mizmem i liryzmem, brutalnościq i wzr uszeniem potrafi wykrze
sać poezję z sytuacji najbardziej dla niej ryzykownych. P lne ta
kiego estetycznego ryzyka są sceny miłosne między parą starców, 
miłosny szczebiot staruchy i wymuszone zaloty niew czesn go Don 
Juana. Dilrrenmatt potrafi wydobyć z tych obrazów łagodną 
poezję przemijania. Brutalność i wyrachowanie, małość i nagie po
żqdanie nabierają w takiej perspektywi niespodziewanych wa
lorów wzruszeniowych. Albo p rz życie przyrody , które, jakby zda
wało się, nie może się pojawić w dramacie współczesnym nie bu
dząc poczucia anachroniczności i nie wywołując n udy. U Di.irren
matta pojawia się ono w po tyckim cudzysłowie, ulega wyobco
waniu, jest refrenem sceny miłosnej. Koncepcj ę tę pogłębiają 
jeszcze środki teatralne; las jest umowny, drzewa są grane przez 
ludzi, przyroda staje się żywym komponent m tragedii. . 

Sztukę Di.irrenmatta widziałem w Di.isseldorfie, w wykonaniu 
zna komi tego teatru Dilsseldorfer Schauspielhaus, pozostającego 
pod dyrekcją K. H. Strouxa. Przedstawienie to utrafiło w trudny 
f.;enre komedii tragicznej. Wstrząsało grozą, ale nigdy nie straszyło 
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zwierzęcą powagą, przed którą ostrzega inscenizatorów au tor . 
W roli tytułowej wystąpiła d awna Hermina K orner. Obnoszono 
ją po scenie jak 02dobną monstrancj ę. Tak właśnie jak chce 
Diirrenmatt - była symbolem r aczej absolutnej sprawiedliwości 
niż owładniętą jej i deą milionerką . D lisseldorfski Ill był dobro
dusznym Giilleńczykiem obdarzonym pewną dozą sprfiu. Każdy 
g st podkreślał jego przeciętność, uzmysławiając widzowi, że 

w Wielkim Procesie nie o lila chodzi, lecz o jednego z w ielu. 
Spektakl w Dusseldorfie dał zasmakować poezji tkwiącej w tekście. 
Skandowany, muzyczny, niesamowity r efren kastratów, piosenka 
drzew, wr eszcie chór końcowy były majsterszty kami roboty sce~ 
nicznej. Reżyseria kładła nacisk na wydobycie surow ej kon
sekwencj i w rozwoju przedsta\vianych zdarzeń . Dało to efek t za
skakujący, śmierć Illa zyskała pr zy t akiej in terpretacji v.1 ymia1 
tragedii an tycznej . 

Di.irrenmatt jest moim zdaniem najciekawszy m z żyj ących 
autorów dramatycznych, k tórzy piszą po niemiecku. Ale i jego 
proza zdradza pisarza wybitnego. Jej poetyka m a wiele wspólnych 
cech z dramaturgią wszechstronnego pisar za. I tutaj uderza przede 
wszystkim wynal azczość fabularna, fabuły prawie zawsze sensa
cyjne, pomysły dob r e na kryminał. Nie przypadkiem zapewn 
Dfur enmatt uchodzi za wziętego autora książek kryminalnych, ta
kich jak Der Verdach t czy Richter u nd sein Hen ker. Nawet 
świetne opowiadanie Die Pan ne (Krak sa) czy słuchowisko Abend
stunde im S piith erbs t gdyby ocen i ać je tylko z punkt u widzenia 
fabuły - nal eżą do literatury sensacyj nej, niemal kryminalnej. 
Ale właśnie są to u tw ory, tak j ak Wiz yta, z szerokim wyjściem 
na problemy mor alne, stetyczne, z pyt aniami tyczącymi spr aw 
ostatecznych, egzys t ncj alnych, ponadczasowych. 

Zwłaszcza w Die Panne widoczny jest kafkowski rodowód prozy 
Diirrenmatta . Jest to jakby Proces K afki tylko m niej udziwniony, 
zawsze dbały o prawdopodob ień stwo sytuacyjne i bardziej .. . sensa
cyjny. Bohater Dii.r r enmatta ni jest n eurast enikiem w ogóle, lecz 
człowiekiem interesu równie przeci i:tnym, tt:dnkowym jak Ill 
w W izycie. Ale jest również postac i ą typową w sensie społecznym .. 
J est to jedna z tysi ącznych postaci wyniesionych przez falę Wiel
kiej Kon iunktury. Koniunktur y t ak pr zychylnej, że nawet jedno
stka mierna, kiedy uchwyci kierunek f li, płynie sobie bezpiecznie 
i wśród wciąż nowy ch ponęt, jakie otwiera przed nią życie. Bo
h ater Kraksy odbywa podróż Stu debeker m, ale jeszcze niedawno 
odbywał tę sam<1 trasę w skromnym Volkswagenie. Oto pr ecyzyjna 
skala awansu społ czn go! I do tego jeszcz krótka informacja: 
In der T extilbranche beschii f tigt. 

Di.irren matt chętn i e twor zy f i l ozofię własnej twórczości , jej 
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zarys można już znaleźć w posłowiu do Wizyty: , Autodiagnoza 
pisarza pokryw a s ię mniej więcej z tym, co u znalismy za typo::ve 
dla jego metody twórczej . „Au tor sztuki teatraln j - ~nsze Dur
r enm att - daj.e tylko t ekst; ostatecznym r ezult atem 3ego pra_cy 
jest j ęzyk. Toteż nie można pracować na~ językiem j ~ko t akim 
lecz tylko nad tym, co tworzy j ęzyk, a więc np. nad ideą, nad 
akcj ą" . 

J est to potwierdzen ie priorytetu sytuacji i fabuły, który uderza 
przy lekturze sztuk i opowiadań DUrrenmatta. J eszcze ciekaws~e 
sformułowanie zadań literatury :majdujemy we wstępie do D ie 
Panne. Zagadnienie jest tu postawione po kantowsku - Dlirren
matt pyta j a k m oż 1 i w a jest dzisiaj li teratura. „Gibt es noch 
mogliche Geschichten, Geschichten iiir Schriftsteller?", Kraks a 
nosi znam ienny podtytuł Eine noch rnogLiche Geschichte. Autor 
wyjaśnia co to znaczy his toria j es z cze możliwa. „Los zeszedł 
ze sceny, na której toczy się gra, aby czaić się za kulisami, ~oz~ 
obowiązującą dramaturgią ; na pierwszym planie wszystko Jawi 
się j ako katastrofa, ch oroba, kryzys. Nawet w ojna zaczyna być 
zależna od tego, czy mózgi elektr onowe p rzepowiedzą jej ren tow
ność, lecz wiadomo, że nigdy to nie nastąpi jeżeli maszyny rachui:i 
kowe prawidłowo funkcj onuj ą , jeszcze tylko klęski można sobie 
m atematycznie wyobrazić, lecz biada j eśli do sztucznych m~zgów 
zakradnie się jakieś fałszers~ 10, j eśli zostaną zastosowane medoz
wolone chwyty; a to wszystko jeszcze nie tak przykre jak sama 
możliwość, że nagle puszcza jakaś śruba, psuje się cewka, j akiś 
guzik błędnie reaguje i już mamy koni c świata .z po~odu t~ch~ 
n icznego krótkiego spięcia, z powodu • włączerua nre~ła~c1w~J 
dźwigni. Tak więc nie grozi już żaden Bog, żadn sprawiedliwośc, 
żadne fatum jak w Piątej Symfonii, lecz wypadki drogowe, mosty 
walące się na skutek zastosowania fałszywej konstrukcji, eksplozja 
fabryki bomb atomowych spowodowana przez roztargnionego la: 
boranta, źle wyregulowane wylęgarnie. Nasza droga prowadzi 
w ten świat katastrof, na jej zakurzonym obrzeżu obok ścian wy
pełnionych reklamami butów Bally, wozów Studebekera, lodów 
śmietankowych i tablicami pamiątkowymi znaczącymi miejsca spo
czynku nieszczęśliwych ofiar wypadków, zdarzaj ą się jeszcze hi
s torie m o ż l i w , w których z tuzin kowej twarzy wyziera nagle 
ludzkość, czyjść pech nabiera sensu ogólnego, sąd i sprawiedliwość 
nagle stają się widoczne, może i łaska, przypadkiem wyjednana, 
przeglądająca się w monoklu pijanego". 

We wspomnianym już sł uchowisku Abendstunde im Spii therbst 
„Autor" przemawia słowami, które uznać można róv.'llież za czę;
ściowy wykład estetyki Dilrrenmatta. „Prawdziwa literatura ma 
do czynienia nie z literaturą, lecz z samym życiem, z życiem ni~ 
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FRIEDRICH DD[RRENMATT 

WIZYTA 
STARSZEJ PANI 

(Besuch der Alten Dame) 

Komedia tragiczna w trzeeh aktach 

Przełożyli: MARCELI RANICKI i ANDHZEJ WlRTH 

OSOBY 

Ci, którzy skladają wizytę : 

Klara Zachanassian 

Jej małżonkowie VII-IX 
Oc:hmistrz 
Toby 
Ro by 
!{oby 
Loby 

{ 
KAJI11tftZ"iN k ·MEff' 
LII.JIA ZAMKOW-SŁOMCZYNSKA 
RYSZARD PIETRUSKI 
WŁODZIMIERZ MACHERSKI 

Ci, którym złożono wizytę: 

m 
Jego żon 

Jego córka 
Jego syn 
Burmistrz 
Ksiądz 
Nauczyciel 
Lekarz 
Policjant 

WŁADYSŁAW WOŻNIK 

{ 
:;iiiWW~DZIAŁKOWSKA 
MARIA-ŚW1Ę'l'€>NIOWSIU 
HALINA ZACZEK 
STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI 
EUGENIUSZ FULDE 
ROMAN STANKIEWICZ 
EUGENIUSZ SOLARSKI 
MIECZYSŁAW JABŁOŃSKI 
ANDRZEJ KRUCZYŃSKI 

Pierwszy I 
~~e~i obywatele miasta Gilllen 

AMBROŻY KLIMCZAK 
MIECZYSŁAW GÓRKIEWICZ 
.JERZY BĄCZEK 

Czwarty 
Malarz 
Pierwsza kobieta 
Druga kobieta 
Panna Luiza 

Zawiadowca stacji 
Kierownik pociągu 
Konduktor 
){omornik 

Dziennikarz I 
Dziennikarz II 
Reporter radiowy 
Operator filmowy 

Reżyseria: 

LIDIA ZAMKOW-SŁOMCZYŃSKA 

Asystent reżysera: 
MIECZYSŁAW GÓRKIEWICZ 

MARIAN SZCZERSKI 
KAROL PODGÓRSKI 
EW A STOJOWSKA 
ELŻBIET A DANKIEWICZ 
MAŁGORZAT A DARECKA 

Pozostali: 
JAN NORWID 
KRZYSZTOF WIECZOREK 
ANTONI ŻULIŃSKI 
FERDYNAND SARNOWSKI 

Natrętni: 

TADEUSZ SZYBOWSKI 
KRZYSZTOF WIECZOREK 
WIKTOR ZATWARSKI 
ANTONI SŁOCIŃSKI 

Scenografia: 
ANDRZEJ CYBULSKI 

Muzyka: 
LUCJAN M. KASZYCKI 

Kierownik muzyczny: 
FRANCISZEK BARFUSS 
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Muzyka nagrana przez Orkiestrę Państw. Filharmonii 
·w Krakowie 

pod dyrekcją kompozytora 

Real izacja ~kustyczna : 

ANDRZEJ CIKOWSKI, J ERZY STRONSKI 

Sufler : 
J OANNA MAKÓW ZY:KTSKA 

Inspicjent: 
ZOF IA J ABUR K -FITIO 

Kierownik cenolechn iki: 
STANISŁAW TENEROWICZ 

Ki e rown icy pra co w n i: 

Krawieckiej damskiej: 
RONISŁA WA KOREJBO 

Krawieckiej męskiej: 
L UDWIK FARYAN i T ADEUSZ STANKIEWICZ 

Perukarskiej : 
MIECZYSŁAW STĘPNIOWSKI 

Nakrycia głowy: 

WŁADYSŁAWA DMOW KA 

$wiatła: 
EDWARÓ KSYK 

Brygadier sceny: 
WŁODZIMIERZ K PACZ 

zwykłym i stało się przeznaczeni m n a:;zej epoki , że musimy ży 

coraz bardziej przestępcza, aby znaleźć nowe treści. Bo ludzkość 
spragnion a jest n ie nowej fo rmy i n.ie j ęzykowych eksperym ntów ... 
Ludzkość czuj e j uż od dawna, że byn ajmniej nie wiedzy j ej bra
kuje, gdyby o wiedzę szło byłaby już dawno uratowana. Rzecz 
w tym, że ona tej wiedzy n ie stosuje. A ponieważ to poj ęła, stra
cila wszelką nadziej ę. T er az pra"nie życia , które n ie wymaga na
dz iei , życia tak obfit go w spełnienia, w doznania chwilowe, na
pięcia, przygodę , że nie ma w nim m iej scct na probl my, na Boga: 
Ludzkość pragnie nowych treści ". 

Taką literatur~ p o z or n i e aproblematyczną tworzy Di.irren
matt, ukrywając w rozległym i głębokim podtekście problemy 
istotne i jak najbardziej współczesne wysuwając na pl n pierwszy 
sensację, napięcie, przygodę. Zwabi.ając w.idzów i zytelników n o
wym.i treściami (jak okazaliśmy nic . ą one nigdy tylko wykon
cypowan e, zostały odkryte w wyniku r o z p o z n a n i a rzeczyi.vi
stości) podprowadza ich w pobliże spr w , k tóre czas na rzuca czło

w iekow i ale również i takich k tóre ci ąż ni erozwiązane, odwiecz
nie mu towarzyszą . J ak każdy wielki pisarz jest wyrazicielem nie
pokoju moralnego ludzkości , chociaż bynajmniej nie chce być mo
ral istą. 

ANDRZEJ WIRTH 

F IEDRICH D RRENMATT 

P O SŁOWIE 

W'iz yta tarsze j pani jes t histo ią rozgrywającą się w małym 
miasteczku, gdzi eś w środkowej Europie. Autor tej h istorii bynaj 
m niej nie odgradz a się od postaci w niej wyst pujących i wcale 
ni e jest pewien, czy po tąp iłby inaczej niż one. Tego, co historia 
ta ponadto zawiera, n i trzeba tu określać ani inscenizować w te
atrze. Dotyczy to również epilogu. Wprawdzie ludzie mówią w nim 
bardziej uroczyście i mniej na turalnie, niż mówiliby w rzeczyw i
stoś ci, w sposób bliższy temu, który się określa jako poezję, jako 
język piękny. Ale dzieje się tak d a tego j dyn~e. że gi.illeńczycy 
w zbogacili się i jako parwen iusze wyr żaj . się w sposób hardzi j 
wyszukany. 

Opisuję ludzi, nie m arionetki; tworzę akcję nie al gorię. Buduj ę 

świat, a nie system moralności, jak to we mnie niekiedy wmawiają. 
Więcej: nie staram się nawet skonfrontować moj ej sztuki ze świa
tem, bo taka konfrontacj a następuje sam oczynnie za sprnw<1 pu-
liczności , która wypełnia tea tr. 

13 



Według mrue sztuka teatralna rozgrywa się w ramach możli
wości scenicznych, rue zaś w kostiumie jakiegokolwiek stylu. Kiedy 
gillleńczycy grają drzewa, to nie jest to surrealizm, lecz dzieje 
się tak, aby trochę przykrą historię miłosną, rozgrywającą się wśród 
tych drzew - próbę zbliżenia starego mężczyzny do stare j ko
biety - umiejscowić w poetyckiej scenerii i w ten sposób uczynić 
bardziej znośną. 

U podłoża tego, co piszę, tkwi immanentne zaufani.:.: do teatru 
i do aktora. Jf'st to główny impuls mego pisarstwa. Nc>,ci mnie two
rzywo. Aktorowi niewiele trzeba, aby przedstawić człowieka; t rzeba 
mu tylko ze wnętrznej powłoki, czyli tekstu, który co prawda musi 
być adekwatny. Innymi słowy: język jest zewnętrzną powłoką 
s ztuki teatralnej, podobnie jak skóra jest zewnętrzną powłoką 
organizmu. Autor sztuki teatralnej daje tylko tekst. Ostatecznym 
r ezultatem j ego pracy jest język. Toteż nie można pracować nad 
j ęzykiem jako takim, lecz tylko nad tym, co tworzy język, a więc 
n p. nad ideą, nad akcją. Nad językiem samym w sobie, nad sty
lem, pracuj ą tylko dyletanci. Zadanie aktor a polega, jak mi si~ 
wydaje, n a tym, aby rezultat ten osiągnąć na nowo. Sztuka must 
jawić się j ako natura. Wystarczy trafnie grać mój tekst - pod
tekst znajdzie się sam. 

Nie zaliczam siebie do dzisiejszej awangardy. Oczywiście i ja 
mam swoją teorię sztuki, bo własna teor ia należy przecież do tych 
rzeczy, k tóre sprawiają pisarzowi przyjemność . Nie ujawniam j d
nak mojej teorii, uważając ją za mój pogląd prywatny. (Wtedy 
musiałbym się nią kierować) . Już wolę uchodzić za nieco chaotycz
nego i żywiołowego autor pozbawionego właściwego poczucia 
fo rmy. 

Trzeba mnie inscenizować na modłę sztuk ludowych, traktuj ą c 
mnie jako pewnego rodzaju świadomego Nestroya; da to najlepsze 
r ezultaty. Należy poprzestać na moich pomysłach i z rezygnować 
z „głębi". Należy dbać o płynne zmiany dekoracji, unikając przerw 
i nie dzielić scen kurtyną. Również i scenę z samochodem należy 
zagrać jak najprościej, korzystając ze zwykłego wózka teatralnego, 
na którym znajduje . ię tylko to, co konieczne : siedzenia, kierow
nica, zderzak. Wóz powinien być widoczny z przodu, tylne sie
dzenia muszą być niec0 podwyższone. Wszystko musi być nowe, 
jak błyszczące nowością żółte buty. (Scena ta nie ma nic wspól
n go z Wilderem - dlaczego? Oto ćwiczenie dialektyczne dla kry
tyków). 

Klara Zachanassian nie uos 3.bia ani sprawiedliwości, ani planu 
Marshalla, ani tym bardziej Apokalipsy. Powinna być jedyn ie 
tym, czym jest - najbogatszą kobietą świata, która dzięki swemu 
majątkowi może dzi łać jak boh aterka greckiej tragedii, jak dajmy 
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na to Medea: w sposób cistateczny i okrutny. Może sobie na to 
pozwolić. Ta starsza pani ma humor, trudno tego nie dostrzec, ce
-chuje ją dystans wobec ludzi, których traktuje j ak towar na sprze
ci ~ż. Cechuje ją, także dys t ans wobec siebie i osobliwy wdzięk, po
mieszany z groznym urokiem. Wobec tego, że dzi ała ona nie zwa
.ża)~c na wszelkie normy społeczne, stała się istotą skos tni łą 
I hieratyczną, niezdolną do rozwoju, może co naj \vyżej przemienić 
s ię w kamienne bóstwo. 

Klara Zachanassian jest - podobnie jak jej świta - zj aw i
skiem poetycznym. Dotyczy to nawet e unuchów, k tórych nie na! ży 
grać w_ sposób r alis tycznie d rastyczny, wypos żając ich w głosy 
kas_tratow, lecz jako nierzeczywi~ te, baśn iow , up iorne i przeży
waJąc sugestywną blog ść - ofiary to talnej z msty, log icznej jak 
k odeksy prawne zamierzchłych epok. (Dla ułat ienfa unuchow ·e 
mogą mówić na przemian, ale edy b z pow tarzania k wes tii) . 

Gdy Klara Zachan ssian jest od samego początk u niezmiennie 
bohaterką, jej dawn y kochanek staje si ę dop iero bohaterem. Ten 
n~dzny kramarz jest początkowo jej bezwied ne. o fi arą; chociaż 
w1~ny, sądzi, że życi samo zdj ęło zeń inę . Bezmyśln prostak, 
ktoremu pod wpływem s tr achu i przerażenia, zaczyna obj awiać się 
J -g? _ przys_zły. los . Poj muj ąc swoj ą winę, poddaje się sprawiedli 
wo~ci. Sta1 e_ się wielki przez swoją śmierć (śmierć t a nie powinna 
hyc pozbaw10na pewnej monumentalno~ci). Smierć Illa jest równie 
senso:vna, jak b ezsensowna. Sens mogłaby mieć iedyn ie w m ltycz· 
ny m sw1ecie antyczn j polis. Ale historia rozgrywa się w Gilllen , 
współcześnie . 

Obok bohaterów występuj ą gilll eń czycy, k tór zy są t akimi lud ż
mi, ja.k my w s_zyscy. Nie n ależy ich ukazywać pod żadnym pozo
r em, Jako ludzi złych. Początkowo są oni zdecydowani odrzucić 
<.1fe~~ę . Zaciągają wprawdzie długi., 1 cz nie dlatego, że zamierzają 
.zab1c Illa ; są lekkomyślni i wierzą, że wszystko j akoś się ułoży. 
~ak na!eży in c nizować akt li i cenę na s tacji . T ylko Ill, k tóry 
zrozumiał swo1ą sytuacj ę, boi się w t j scenie. J eszcze nik t nie 
vymówił groźnego słow ; zwrot dokona się dopiero w P etersowej 

.stodole. Los Illa jest już przypieczętowany. 
_Teraz g~l7ńc~ycy za_czynają się przygotowywać do mordu, pięt

nu1 ą przew1ruema IIla itd. Tylko rodzma wma wia sobie do końca 
"Że wszystko się jednak pomyślnie ułoży. Również i rodzina ni~ 
jest z!a, lecz słaba jak wszyscy. Gil ll eńczycy powoli poddają się 
pokusie, t ak jak Nauczyciel, ale ten proces mus i si ukazywać 
-publiczności j ako reakcja naturalna. P0kusa j s t zbyt wielka zbyt 
g orzka nędza . ' 

. W izyta starsz ej pani jes t sztuką okrutną i właśnie dlatego 
ni e wolno jej grać w sposób okru tny, lecz jak na jbardziej ludzki --
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z smutkiem, nie z gniewem, al r óvmi ż z humorem, bo n ic n ie
moźe bardziej za zkodzi ć tej komedii , która kończy się t ragi cznier 
n iz zwierzęca po\\ <iga . 

F'. D. 

LIDlA ZAMKOW-SLOMCZYŃS A 

LIST DO AUTORA 
zanowny Panie, . 

przy::.tępując do sceniczn ej realj zacji sztuki P an : W~z·y t a. S tnr
szej Pani, chciałam przekazać Panu mój r amowy proJekt ~nsc: 
nizacji . Gdybym miała do czynienia z samym tek~ler:i sztuki, n~~ 
uważałabym za konieczne informować Pana o m OJCJ rnterpretac~ t. 
Liczy się Pan na pewn o z tym , że n ie istnieje ob~ekty"':'na relacJ~ 
tekstu, jak nie istnieje chyba obiekty\vna rel ac3a dz1ela sztuki 
w ogóle, a już na pewno nie ma biekty~nego p:·zekazywama 
dzi eła artysty przez innego art st . Są to truizmy, a Je ak w n a
szej prak tyc współpracy z au toram i dramatycznymi, sprawy b ez
nadziejnie żywe. A utorzy uważaj ą , ż e jedynym naszym c lem po
winno być rozszyfrow a nie i prz kazanie w idowni t r śc i i forrr:y 
utworu. My, reżyserzy , d j ąc każdo razowo swoj ą in_t rpreta~J~ 
utworu, twierdzimy stanowczo, że o1 o najlepiej i aJ dokładme1 
transponujem y zamierzen ia autor na język se ny. Au torzy J?O pre
mierze twierdzą, że sa ba rdzo zadowoleni , pij .1 z nami wódkę l zno
sza urocz ste toasty ~a ban kiet eh popremiero'> y h, mówiąc o ide
ah~ym odczytaniu tekstu przez zespół, od reżyser począwszy, a n a 
koledze od spuszc4ani a k urtyny kończąc . P otem udaj ą się n a mne 
przedstawienia swojej sztuk i, w i nym mieście, w krańcowo róż· 
nym uj ęciu , i twierdzą to samo. Z wielką uwagą oczekujemy '> ów 
czas trzeciego spek taklu, jak n aj bard<.iej różnego od d och po
przednich i dochodzą nas w i ' ci o toastach w znoszonych na .cze~~ 
id alnego odczytania sztuki . Tak więc, p owtarza.m, gcl by m1.ęd~y 
mną i P anem, między autorem i reżyserem, istruało tyl ~o Panskil.! 
dzieło, rozmowa mogłaty być miła, le z n.ie byłaby konieczna._ Ale 
dysk usj a została już rozpocz ta i to przez P ana, p?p rzez .Panski.e 
posłowie do sztuki i rygorystyczne, zobowiązujące, didaskal ia. Otó.l~ 
czy zobowiązujące? . 

Pisze Pan, że Pańska teoria szt uki jest Pańską osobis tą przy
jemnością i nie zamierza Pan je j u,i awniać. ie chciałabym si . . 
sprzeczać, ale wydaje mi się, że ujawnił j ą P an nad wy~az . p rzeJ
muj ąco w tekście sztuki. To, że poza tek tern pragnie Ją Pan 
ukryć, może oczywiście sprawiać Panu również pr_zyjemno~ć-_ Ja 
także posi ada m. jak si ę Pan zapewne d.omyśla. S·WOJą sprawia1ącą 
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n i dużą p1zyj mność teotię sztuki Zabaw powięks.la fakt, że 

Pański piękny u twór łatwo może paśc jej oti arą. Fa {t, że będzie 
się to odbywać w obcym kraju, w dalek im półmilionowym, niezna
nym Panu najprawdopodobniej , a ślicznym mieście Krako \vie, daJe 
mi rozgrzeszenie i s twarza ten miły dystans, jaki si ę uzyskuje je
dynie we współpracy z autorami m in ionych epok. 

Jak j uż wspomniałam, widzę niezgodność pomiędz tekstem 
Pańskiej sztuki, a Paóskimi wyj aśnieni ami do niego. Wyraźnie nie 
chce Pan zdecydować się n a okreś l eni e gatunku szt u ki, j aką Pan 
stworzył, nokautując z góry e wentualne określ nia. A wi c słowo 
„ Surreali zm " drażni Pana i spi szy nam P an wytłum<:1czyć, że użył 
Pan nadrealistycznego środk a w. rawwego tylko po to żeby 

uniknąć naturalisty znej drastyczności s t uci cji. Przeprasz m. ale 
n ie wierzę. Nie wi Przę, że stosuje Pan p et cką metaforę , n ie dla 
n~ej sam j . lecz dl a Korek ty istniejącej sytuacji. Nie rodzimy dru
giego dziecka po to . by pierwsze nauczyć rozumu, a l dla tego, że 
chcemy je mieć. I dalej: Klara Zach anassian ma być, wedtug pana, 
jedynie tym, czym jest. A za chwilę: m a być zjawisk iem poetyc
kim .. Dalej; opisti.ję ludzi , nie marion etki. A za chwilę: Eunuchów 
nie należy grać w sposób reaiistyczni.e drastyczn y , lecz jako 11ie
rzeczywi.~te, ba.foiowe (poclkr . L. Z.) i~piorn e of iary t otalne.i zemsty. 
Mówi Pan, że gillleńczyc w epilcgu mówią j ęzyk iem poetyckim, 
<:zyli pięknym, dlat go j e dy n i e (L. Z.) że wzbogacili si ę, więc 
jako parweniusze wyrażają ię w posób bar ziej wyszukany. Po 
stokroć nieprawda! Najpiękniej mówią gii lleń zyc w pi rwszej 
cenie sztuki, n a stacj i: o swej nędzy. Najpiękniej w sensie układu 

fr azy, rytmu proz poetyckiej , m uzycznego rozłożenia '.hóru na 
~losy. „Najbrzydziej" mówią giill ńczycy w t rzecim akcie utworu, 
j uż w czasie intensywnego bogacenia się, ki edy u tych samych 
ludzi pojawia się brutalny. wulgarny ,ięzyk : T y bydlaku! Przym
k nij się itd. Pocóż więc ta nieprawdziwa, socjologiczna analiza? 
Pewnie słyszał Pan o :;:oc-realiźmie , o\.J o ią:w.it1 . j u n as do nie
dawna doktrynie estetyczn j. To bardzo zabawne, ale Pań 'kie mo
tywacj e są bliźniaczo podobne, choć zmierz· ją do innego celu. 
Mogłabym dalej wyk zywa · liczn sprzecznośc i w Pa1'lsk ich zezna
niach n a temat Pa1iskiej sztuki. A le w żni jsze niż one same, wy
dają mi się źródła tych sprzeczności . Myślę, ŻE' z jedn j strony n ie 
chce Pan dosłownego t r aktowania fabuły i po tac.i, i zuka Pan ja
kiejś ucieczki przed reali zmem wytworzonej p rzez si bie sytuacji 
scenicznej . Z drugie.i strony wyraźni obawi a się Pan nowatorskich 
~ztuczek maszyny insc n izacyjnej . które mogłyby przesłonić sens 
sztuki. Myśląc o tym wpada Pan w panikę i w ybiera Pan poczciwy 
r ealizm. Rnzumiem P na obawę przed dosłownym graniem fabuły 
sztuki. Nie pisał jej pan dl Grand Guignolu. Byłaby to przecież 
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pomysłowa, lecz upiorna, historia straszliwej zemsty kobiecej . 
Otóż t ak ujęta sprawa, proces dz iał ania wampirów, upiorów z Dils
seldorfu, pa ń, które w drodze do generalnej zemsty dokonują drob
nych operacj i kastrowania i oślepiania przeciwników, nie budzi 
także mego zainteresowania . A więc szukamy ucieczki od dosłow
ności. Pan radzi mi uciekać w nieznane, to jest: w nie sprecy
zowany gatunek sztulci . Wybaczy mi Pan chyba, że jednak wybiorę 
kierunek. Napisał P an mądrą, pi ękną i okrutną bajkę . Posługuje 
się Pan typowym dla faktury baśniowej zestawem elementów ści
śle realistycznych z fantastyką. T akie jest prawo bajki. Bajka wy
raźnie operuje perspektywą . Chowa treści, które osądza jako mało 
ważne, na r zecz treści is totnych. Kto się zastanawia n ad tym, że 
potworni, okrutni rodzice wysyłają z nędzy swoich siedmiu synów 
d o lasu na pożarcie? Ważne są tylko przygody, spryt i odwaga 
najmniejszego z synów, Tomcia Palucha, prawda? Bajka Pańska 
jest bajką dla dorosłych. Leży przede mną urocza książka Paul 
Fierensa Le Fantastique dans l' Art Flamand. Z niej także czerpię 
w tej chwili pewność, że fantastyka likwiduj e drastyczność, nadaje 
jc:j artystyczny wymiar, dokonuje defor m acji treści fabularnych 
n a rzecz filozofii. A więc przyjmuję dla Pańskiej sztuki formę bajki 
ze w szystkimi płynącymi stąd konsekwencjami n atury stylistycznej. 
Podlegać temu będą, i gra aktorska, i scenografia i muzyka. Tekst 
Pana doskonale układa się w r amach tej stylistyki t eatr aln ej. My
ślę nawet, że tylko w takiej scenerii wszystki Pańskie środki w y
r azowe znajdują się we wzajemnej harmonii. Nędza j es t zawsze 
na turalistyczna, bo ma zawsze i wszędzie podarte buty, poplam ione 
łachy i niemyte ciała . Miasto Giillen jest więc straszliwym ele
ml'ntem realistycznym Paf1skiej opowieści. Bogactwo w tym ze
stawie, jego integralna sprawiedliwość, własny ład moralny, - to 
fantastyka. Klara Zachanassian i jej świta, to zj awisko poety ckie. 
mówi Pan. Ja dodam: baśniowe, to znaczy, prawdopodobne, lecz 
nie prawdziwe. Znamy już takie zestav.ry. To uroczy Cud w Medio
lanie . - Toto, dziecko bajki, działające wśród barakowej biedoty. 
A, że ojcem, tak czy tak, okaże się jak zawsze Szekspir, przeczy
tam sobie jeszcze raz scenę Tytanii ze Spodkiem i po stwierdzeniu, 
że jesteśmy w bardzo dobt'E'j rodzinie, mogę myśleć dalej. Ktoś za
pytał mnie na próbie, po co autor uczynił ciało Klary Zachanassian 
k alekim? Po co dał jej groteskowe, upiorne protezy? Oczywiście 
po to, by stała się bezcielesna, nierealna fizycznie. Ciało stuczne, 
konfekcyjne, to ciało nie istniejące . Klarę gra w naszej bajce 
młoda aktorka z nieruchomą maską, wyrażającą młodą, · piękną 
twarz. Czemu miałaby Klara wynieść z kilku katastrof starą, zni
szczoną twarz? Po co, wobec tego, maska? Bo bajka stawia tezę, 
wysuwa morał. Otóż nie wolno postawić tezy. że wszystko można 
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kupić. za pieniądze . Młodości nie można ani wrócić , ani nabyć, 

mó·wią sceny w Konradowym Lasku i w Petersowej Stodole. A więc 
jest Klara młoda , piękna i nieprawdziwa. Sztuczna, więc bezcie
lesna. Świtę jej traktuję równie nierealnie. Aga Khan jest także 
prawdziwy tylko w zamkniętym kręgu najlepszych hoteli świata. 

W małym miasteczku, może budzić wyobraźnię, nadzieję, wola jego 
może zmienić byt i obyczaje, ale on sam będzie się przez to stawał 
t)"m dalszy, tym mniej poznawalny i bardziej nierealny. Mia
steczko przeraźliwie prawdziwe, przy kontakcie z bajką , poddaj e 
się jej konwencjom, bierze udział w szaleństwie. Zachowanie takie 
jest realistyczne w b ajce, tłumaczy się jej umownością. Raz jestem 
rzeźnikiem, a raz drzewem, raz trzymam w ręce topór, gdziein
dziej śpiewam litanię na cześć dobrobytu. Robię to dlatego, że nie 
jestem postacią sceniczną, lecz aktorem, który przy pomocy swego 
rzemiosła obnaża mechanizm ludzkiego działania , mówi o czło

wieku, o jego losie i możliwościach. Po to bawię się w teatr, po 
to go urządzam. Dzieci bardzo realistycznie i z szacunkiem dla 
szczegółu, urządzają sklep. Tu będzie lada, tu będą towary. A kiedy 
uważają scenerię za ukończoną, zaczynają grać kupca i klienta. 
U Pana tak samo, nieprawdaż? Z jednym zastrzeżeniem: dzieci 
w zabawie, aktorzy na scenie, budują. stwarzają tylko to, co po
trzebne dla sprawy, co ją najbardziej, a więc syntetycznie, wy
raża. Muszę być nieuprzejma i stwierdzam, że j est Pan znakomi
tym pisarzem i bardzo słabym scenografem w swoich wskazówkach 
plastycznych. Nie zbudujemy Panu, ani ta kiej s t cji, ani takiego 
hotelu, jak Pan sobie życzył. Dlatego, że to niepotrzebne i zwie
rzęco poważne, że użyj ę Pańskiego doskonałego określenia. Czy 
przypomina Pan sobie fragment niedużego opowiadania Czechowa: 
na kolanach ojca siedzi sześcioletni syn, przy jego biurku, i rysuje 
dom z oknami w kratkę. Z komina dym jak korkociąg . Obok żoł
nierz z bagnetem podobnym do cyfry cztery. - Popatrz, mówi 
ojciec, narysowałeś żołnierza większego niż dom. Przecież to nie
możliwe. - No tak, odpowiada dziecko, ale j eżeli narysuję go ma
łym, to nie będzie mu widać oczu. Myślę, że wybaczy mi Pan, 
i wadliwe pewnie proporcje i deformacje, wynikłe z faktu, że je
stem innym człowiekiem i należą one do mnie, jeżeli okaże się, 
że oczy Pańskiej sztuki, pokazane przeze mnie na scenie, będą 
patrzyły tym prawdziwym, mądrym spojrzeniem, którym spojrzał 
Pan na człowieka we współczesnym świecie. I łatwo wyobrażę 

sobie Pana, wznoszącego toast za nasze przedstawienie i chwalą
cego „idealne odczytanie tekstu". Cóż to panu szkodzi? : To tak 
daleko. 

LIDIA ZAMKOW-SŁOMCZYŃSKA 
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