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Ważna uwaga tłumacza: -

Aby usunąć pewne trudności sceni

czne, tekst ten pozbawiono wszelkich 

didaskaliów autorskich oraz - kon-

sekwentnie - , wszelkich odniesień 

do dekoracji, wymyślonej przez Sar

tre'a. Niezbędne są jednak następu-

. jące przedmioty: przede wszystkim 

„to coś", czy też „także coś", jak po-

wiada Portier. 

Jest to, przedmiot bezużyteczny, sta

nowiący typową ozdobę dawnych 

europejskich mieszkań, koniecznie 

nawiązującą do klasycyzmu. Przed

miot takiego rodzaju i wielkości, aby 

chciało się w razie potrzeby rzucić 

nim w kogoś, czy coś, ale niespo

dziewanie ciężki, że ruszyć go nie 

można, a na dodatek tak ohydny, 

że wywołujący tak zwane natrę

two (może to być, na przykład se

ryjny niklowy odlew posągu Afro

dyte, stojący na dzierganej serwet-

Scena Prezentacje powstała w październi
ku 1979 roku. 

w repertuarze Sceny: 

Ronald Duncan 

• 
Witold Gombrowicz 

„Heloiza Abelard" 

„Biesiada u Hrabiny Kotłubaj'' 

oraz 

„Zbrodnia z premedytacją" 

.Jean Genet 

- „Ścisły nadzór" 

Eugene Ionesco 

„Łysa śpiewaczka" 

Tennessee Williams 

- „Szklana men żeria" 

w przygotowaniu i planach: 

Shelagh Delaney 

--- „Smak miodu" 

Francoise Sagan 

- „Zamek w Szwecji" 

Fiodor Dostojewski 

- „Wspomnienia z domu umarłych" 

Henry James 

- adaptacja opowiadań 



ce). Oprócz tego nóż do przecinania 

papieru, ale na odmianę tak lekki 

(na przykład plastikowy), aby od ra-

zu widać było, że nie można użyć 

go jak pocisku. Dalej rzucający się 

w oczy wielki, staroświecki, oprawny 

w rzeźbione drzewo przycisk dzwon

ka elektrycznego. Garcin próbuje go: 

przy Portierze działa, a kiedy chce 

wezwać Portiera, nie działa. 

Następnie trzy jakiekolwiek „siedzi

ska" - czy ",leżyska". 

Wreszcie wielka, bardzo wysoko za

wieszona, oślepiająca żarówka. Mo

gą być także drzwi: jednoskrzydło

we, albo dwuskrzydłowe. Ale nie 

muszą. 

JEAN PAUL SARTRE 

PRZY DRZWIA1CH 
ZAMKNIĘTYCH 

aktorzy: 

Inez 

Stella 

Garcin 

Portier 

(Huis cios) 

przekład: Jerzy Adamski 

- Ewa Żukowska 

- Anna Chodakowska 

- Marek Obertyn 

- Piotr Skarga 

reżyseria: Romuald Szejd 

scenografia: Krzysztof Wieszczycki 
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Scena PREZENTACJE 

Stołeczne Biuro Imprez Artystycznych 
Warszawa, ul. Flory 9. 

Przedsprzedaż biletów na godzinę przed 
przedstawieniem w kasie Sceny Prezen
tacje. 
Sprzedaż biletów prowadzą także kasy 
SPATiF, Al. Jerozolimskie. 
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