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ażdy c.dow1ek 1 ~ ko-
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- ma\nał pewi~n ł:!a::
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sobie wyma:rzuny don1 
na Zar.i:ec.1.u. • t: ot..1 wv
budo·wa no lu ta i zap r, 
wodną. Dom mu~i<.11 z.o-

. stać zburz.ony. Celowa 
---------- dziatalno\: budO'-"lli-

RENATA 

ZWOŹNIAKOWA 

czych za v nabrała 
cech zł iiliwcg przypad
ku dla ruwnież cclowo 
d:i:iałającego arlłi m1e
ja. O skrzynk~ ;i: cz.arno--
ziemem, przy otowanym 
dh celow J (co prawda 

- w miarę) uprawy roślin, coraz to (przypadk1)
woJ kloś si.:; potyka Takie - bardzo irorucznt: 
- :.ymbolc odrt0„i Pavel Land<n. ky, z..'lany cze
,,ki dr maluril (i zarazem akt.or) do pr blemov• 
·wojcj sztuki . .Pok<Jj na godziny". P0c;:: dnio -
bohaterami jej ·ą przeciwstawne j)\)jęcia: celo
wość - przypadek, in.stynkt - rozum, wolno.;ć 

graniczenia wolności. Bezp.ośredniu zaś -
dwuch starych tudzi i para niefortunu)·ch ko
chanków. Filozofująca warstwa sztuki wptsa.'1 
zoslata w fabułę miec;zc."Zącą się w granicach tzw 
życ1owośc" , obyc?.ajowo-. połecznych i p·;vcholo
!\icznych realiów. 
Rencista F'ano - mic>zkający z nocnym dozorcą 
Hanz.Iem - wynajmuje na godziny pakuj Zof1 
1 Ryszardowi. Podpatrywanie ich 1 podsłuchiwa
nie ·tanowi zresztą dla nie~ rozrywkę (obaJ 
z Hanz.Iem są lei tr chę jakby chorem dla tam
tych) . OrienlUjL' się, że z.wiązek ten m ie~L :;z.ez -
śliwy Ktorego:. wieczoru Zofia prosi. by Fa.nc 
dotrzymywał im towarzystwa podcza:; ,,;potkania 
Uza:;adnia od razu dosyl: zask'akującą propozy
cję: tylko w obecno:ici osoby trzeciej zdobędzie 
tlię na, od dawna planowane, zerwanie /. Ry~zar
dem. Rendez vous dwojga „t.aje się w rl:!Zultacie 
- podobnie jak w jednej ze sztuk Mrożka -
,,poczwórką", czyli „poczwarnym spotkaniem we 
czworo", bo Fano przywołuje z k lei Hanz.la . 
Gra, prowadzona przez Zofię, kończy „ię w za.sa
dzie 2godnie z }ej życzeniem: przecięciem bez.· 
sensownego związ!Cu. Tylko, czy teraz w miejsce 
bezsensu istotnie poiawi się jakiś sens? I cu 
w ogóle uz.nać można u sensowne'? Nikt z boha
terów sztuki właściwie nie wie. Definicja. ktorą 

niemiłos 

pn.:ytacz.a Zol ia; „ ·en ni Jest wł ;ci \'O ·dą te0 o, 
co nam ię podoba, gdy Lo. robimy, ale jedynie 
tego, po crym nam jest dobrze, ~dy to zro 
bimy" - tanowi wyuczoną formułę a nic O\ ·oc 
własnych doswiadczen .. Sztuka konczy o-.ię wu,: 
Jak gdyby pytaniem. ,\ i wcześniej poJa\ ·iły l · 
w niej dosyt:· ·pecyficznc wypowiedzi o ,e:i ie 
Hanzl m1'1wił; .„„co do • 'n„u.„ i tak nc:m . łoń
cc zgaśnie" . !'ano w pominał hi·torię Bartt. -
mieja. Zofia robiła i: rz.ką uwagę o małych po
życiach małych ludd. ktore tają ię dla nich 
okropnie wielkie, .. a i tak z telo!O nic ni · wy
nika". 
Ironicznie zostały potraktowan~ przez. aut ::a 
po:tawy i racic po,,zcze,.,Mnych po ·tac1 Hanu 
zanujc ludzki rozum , 'wiad mo'c i cclow 

działalno~c. ale wyraża ów szaL"une.k mucno me
udolninc : lubi jest tylko pokarmy celowo przy
rzadzonc przcr.i: ludzi \nawet - pn:esolone CZ.> 
prze~olowa ne). nie uznaje będącrch w tanie 
naturalnym , czyli - według nie~o - .. powsta
łych przez przypadek". W dodatku - życiow 
Jest kompletnie bezradny. f'ano - ceniący m
:Hynkt („n ·") - także ,,;ię na nim w sumie .i:a
wodzi. Zupełnie skompromitowany zo~taje Ry
,z.ard myśląc) i czujący schematycznie. 
ciasny p!"agmatyk, zubożony przez swoją po~ta-
\•ę zarówno w sferze intelektualnej, jak w sfe

rze wyobrażni. emocJi. Właściwie chyba \\'cL.eŚ
nie stał się on dla Zofii jedynie „jakimkolwiek 
mężczyzną··. i la bylejakośc związku - w po
łączeniu /. małostk'owością Ry. zarda - była. 
dla nieJ czymś je„zcze gor·zym, niż fakt. że 
Ryszard ma żonę i że okłamuje bie kobiety . 
Bardziej Jeszcze, nii zaproszeniem na schadzkę 
Fana i Hanz.la, ośmie za Zofia Rv~zarda w mo
mencie. kiedy aranżuje co' na ks:Z:tałt karykatu
ry ak'tu miłosnego , zarazem - okrutnej zabawy 
kota z myszą . ajbardziej sto:·unkowo świado
ma i aktywna w sztuce Zofia - ma jak "'dyby 
najwięcej szans na przezwyciężenie „bylejakoś
ci" życia. o ile to je:.t w ogóle możliwe. Oczy
wiście - jej dawniejsze próby wyłamywania 
się z bez,;ensu czy _chematów bywały chybione. 
Przykładem - .happening" z jedzeniem wl~
nej krwi. smaż.onej z cebulą . 
„Pokój na god ziny" interpretowano nieraz jako 
rzecz bardzo pesymistycz.ną w wymowie: przy
powieść o tragizmie ludzkiego losu. beu;ilno.iici 
wobec różnych życiowych układow, samoln<>dci 
skazaniu na panosz nie klęsk. Ku takim wru.os
kom prowadziła me tylk'o filozo ująca warstwa 
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tek.stu, ale także zawarte w nim realia· obral 
straszli'wej rupieciarni 1 wegetujących w me; 
niechluj.nyeh starców, przywodzący nd my;[ 
przykłady z XIX- wiecznej literatury naturah
styc--znej, czy z kręgu niedawnego tzw turpizmu. 
Wydaje się, że sprawa wcale nie jest taka Jed
noznaczna. Dominujace w sztuce ironia 1 .;cep
tycyzm, świadomośi· wz.ględnośc1 różnych zia
wisk, w połączeniu z elementami tragizmu, me 
decydują jeszcze o pesymizmie. Można n·iwnież 
odczytać „Pokój na godziny" jako satyrę na 
pe\vne postawy poznawcze i etyczne: tzw ... za
dufkowskie mędrkowanie", minimalizm i rezy
gnacji z szukania wartości, ciasnotę horyz.ontc>\ · 
i cr,;oizm (d.opatne(· się tu możrl<! nawet meia
kich akcentów mizoandrycznych). Obecny w 
tekście komizm i nieco czarny humor prowa
dziłby ·w takim ujęciu nie tylko do goi zkiego 
lecz i w jakiś sposób oczyszczającego smiechu 
Także - do refleksji na temat tzw. życioweg J 
„nieudacznictwa": o rle jest ono spowodowaae 
przez zewnętr:me determinanty, o ile Jednak za
winione osobiście. Odnosi się Leż wrażenie, że 
zastosowana przez autora „kategoria obrzydh
\\·ości „ >vcale nie usuwa współczucia dla jego 
bohaterów. I wreszcie, że zarówno bunt Zofii 
jak i wracające \\' myślach Hanzla obrdzy -
symbole - morza i śnieżnej prze:trzeni -
wskazują na istnil!nie \\ człowieku potrzeby 
wartości. potrzeby szukania wartości, więc nd 
zjawisko wcale niepesymistyczne. Dramat Lan
do\·sky'ego - spobty. o z.warteJ kon~trukCJl, 
bogaty w znaczenia i podteksty - ~tanowi do
bre tworzywo dla sceny. Występująca w nim 
czwórka postaci odmacza się złożoną psychiką 
i prezentuje nie mniej złożone postawy ety<."Zne 
i myślowe. Język tekstu wzbogacają wypowia
dane sentencje, często o nachyleniu ironicznym 
„Pokój na ~odziny" porównywano z dramatamL 
Albee'go i Pintera, wskazuiąc na podobiel1stwa 
zarc"n,\·no stosowanych chwytów artystycznych 
jak i problematyki. Powmowactwa i 7bieżności 
na pev.rno są dosyc poważne. ale trudno byłoby 
tu mówić o bezpośrednich zależnościach. Raczei 
- o jakimś wspólnym nurcie w półczesnej dra
maturgii. owocującym, interesującymi pozyciam1 
w kilku krajach równocześnie. Nurt ów osiąg
nął największy chyba rozkwit w latach 6U-tych 
W tym też czasie powstał „Pokój na ~odziny" 
(premiera w Pradze - 12.IX.1969). Sztu~a Lan
dovsky'ego - grana już w kilku teatrach pol
i;kich - n.a pewno zas.Ługu}e na przypomnien*'. 
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