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• 
Swift pożeglował na swój odpoczynek; 
Barbarzyńska wściekłość 

Nie może go tam już dosięgnąć. 
Jeżeli masz odwagę spróbuj naśladować, 
Wędrowca osaczonego przez świat; 
Bo służył wolności człowieka. 

(Motto z nagrobka Jonathana Swifta) 



• 

Oświecona Anglia osiemnastowieczna stworzyła mi
strza ironii i politycznego pamfletu, obdarzonego nie
zwykłą wyobraźnią. Jego utwory są łatwo rozpozna
walne dzięki jasnemu stylowi i prostocie, a zarazem 
dzięki pasji i goryczy, które niejednokrotnie wyra
żają się ciętym dowcipem. Jonathan Swift (1667-
1745) uważany jest często za jedną z najbardziej .za
gadkowych i paradoksalnych postaci literatury an
gielskiej. 

Urodzony w angielskiej rodzinie w Dublinie, spę
dził całe dzieciństwo jako „ubogi kuzyn" u różnych 
krewnych. Mimo to uczył się w znakomitych szko
łach (najpierw w Kilkenny College, potem w Trinity 
College w Dublinie), których prawdopodobnie nie 
cenił zbyt wysoko skoro okres ten określił jako „edu
kację psa". W roku 1689 Swift został prywatnym 
sekretarzem Sir Williama Temple'a w hrabstwie 
Surrey. Atmosfera domu Temple'a w Moor Park 
z jej eleganckim i dworskim stylem życia miała nie
wątpliwy wpływ na Swifta, gdyż poszerzała jego ho
ryzonty i rozwijała ambicje. W tym czasie Swift do
świadczył pierwszego ataku choroby znanej obecnie 
jako choroba Meniere'a, a objawiającej się gwałtow
nymi zaburzeniami błędnika. Występujące przy tym 
zawroty głowy uważał za skutek przejedzenia się 
jabłkami, a późniejszą głuchotę za rezultat silnego 
przeziębienia. Lekarze dopatrywali się przyczyny 
choroby w angielskim klimacie, który wyraźnie nie 
służył Swiftowi. W domu Temple'a Swi'ft zaprzy
jaźnił się z Esther Johnson, którą nazywał Stellą. 
Pozostała ona najwierniejszą przyjaciółką Swifta do 
końca życia. Niektórzy biografowie twierdzą nawet, 
że wziął z nią ślub. 

W 1694 r. Swift opuścił Moor Park i wrócił do 
Irlandii, gdzie przyjął święcenia kapłańskie kościoła 
anglikańskiego i po pobycie w kilku parafiach został 

dziekanem katedry św. Patryka w Dublinie. Udało 
mu się również nakłonić Stellę, by osiadła w Dubli
nie wraz ze swą przyjaciółką Rebecą Dingley. W ro
ku 1704 wydal Swift anonimowo „ The Tale of a Tub" 
(Opowieść o balii) i „The Battle of the Books" (Bitwa 
książek), które wcześniej krążyły w rękopisach. Pierw
sza z nich została pomyślana jako satyra na skorum
powanie kościołów chrześcijańskich; wyraźnie fawo
ryzowała anglikanizm jako złoty środek pomiędzy ka
tolicyzmem a purytanizmem. Druga była rodzajem 
heroikomicznego opowiadania. Opisuje ono walkę po
między zwolennikami tradycji antycznych w litera
turze a entuzjastami nowych prądów. 

Swift odbywał wiele podróży między ~nglią 
a Irlandią uczestnicząc żywo w ówczesnym życiu po
litycznym. Zaprzyjaźnił się z dwoma wybitnymi pu
blicystami, Addisonem i Steelem - wydawcą słyn
nego czasopisma „The Tatler", do którego często ~i~ 
sywał. Prowadził także życie towarzyskie, choct~z 
męczyły go częste ataki choroby. Przez cały czas pi
sywał listy do SteJli, znane dziś jako „Journal to 
Stella" a będące rodzajem dziennika intelektualnego. 
Jednocześnie związał się z drugą kobietą - Hester 
Vanhomrigh (zwaną Vanessa). Nie myślał jednak 
o małżeństwie. Zakochana Vanessa podążyła za nim 
do Irlandii, pomimo zapowiedzi, że nie będzie się tam 
z nią widywał. Smierć Vanessy w 1723 r. przyczy
niła się do wielkiej depresji Swifta. Z tego stanu 
wyrwało go zainteresowanie rozwojem sytuacji po
litycznej w Irlandii. Powstały wtedy „Drapier's Let
ters" (Listy kupca sukiennego, 1724); arcydzieło pu
blicystyki, podejmujące probl~matykę. zaborc~ej J?O: 
lityki Anglii wobec narodu 1rlandzk1ego. Rówmez 
wtedy Swift skończył pisać „Podróże Gulliwera", wy
dane anonimowo w 1726 roku. O swym najbardziej 
znanym dziele napisał sławny list do Alexandra Po
pe'a, w którym lapidarnie określił własną filozofię 
życia i twórczości. 

„Zawsze odnosiłem się z nienawiścią do narodów, 
zawodów, wspólnot wszelkiego rodzaju i zawsze z ca
łą miłością darzyłem jednostki'.; nienawidzę tego stad
nego życia w grupach adwokatów, lekarzy, żołnie
rzy, Anglików, Szkotów, Francuzów i '!szyst~ch 
innych. A przede wszystkim gardzę zw1erzęetem, 
które się nazywa człowiekiem, aczkolwiek serdecznie 
kocham Jana, Piotra, Tomasza i wielu innych." 



„Podróże Gulliwera" są książką wieloznaczną, są 
pasjonującą lekturą przygodową, pełną zaskakują
cych pomysłów, fantazji i groteskowego humoru. Ale 
pod formą literacką kryje się bezwzględna satyra na 
ówczesne społeczeństwo, na jego obyczajowość i in
stytucje. Książka ta zawiera również głębokie re
fleksje na temat natury ludzkiej. Paradoksalny jest 
fakt, że „Podróże Gulliwera" - będące w całości 
prawdopodobnie najbardziej bezlitosną i zaciekłą na
paścią na rodzaj Judzki jaka kiedykolwiek powstała 
w literaturze - zostały zaliczone do kanonu litera
tury dziecięcej. 

Swift przygnębiony śmiertelną chorobą Stelli prze
bywał często w Angii, aby nie patrzeć na cierpienia 
wiernej towarzyszki życia. Stella umarła w 1728 ro
ku. Wkrótce po jej śmierci Swift przystąpił do pi
sania jej biografii. . 

Wraz z upływem czasu coraz bardziej zaostrzał się 
krytycyzm Swifta wobec politycznej i społecznej sy
tuacji w Irlandii. Wyrazem tego jest satyra „A Mo
dest Proposal" (Skromna propozycja) uważana za 
arcydzieło makabrycznego humoru; Swift proponuje 
w niej, by irlandzcy biedacy rozwiązywali swoje pro
blemy bytowe, sprzedając własne dzieci na mięso dla 
bogaczy. W tym okresie powstają również znane 
wiersze: „The Death of Dr ~wift" (Smierć doktora 
Swifta) i „The Life and Character of Dr Swift" (Ży
cie i charakter doktora Swifta), będące rodzajem po
śmiertnego spojrzenia ·na swoje własne ż.ycie. 

Swift cieszył się ogromną popularnością wśród 
prostych Irlandczyków, chociaż jego stosunek do nich 
był ambiwalentny - występował w ich obronie, lecz 
gardził ich bezradnością~ W związku z pogłębiającą 
się chorobą psychiczną, Swift prowadził coraz bar
dziej samotne życie. Zmarł pogrążony w obłędzie 
19 października 17 45 roku. Został pochowany w ka
tedrze św. Patryka w Dublinie. W testamencie zapi
sał swój majątek na cele charytatywne. 

Magdalena Lohman 

KILKA MYŚLI OTYM 
JAK GORIN SWIFTEM GRA 

Józef Opalski 

„Jeżeli które miasto zbuntuje się, po
dzieli się na walczące stronnictwa 
polityczne lub nie chce płacić podat
ków, król ma dwa sposoby poskro
mienia. Pierwszym i pomiarkowań
szym jest zatrzymanie wyspy (łata

jącej wyspy Laputy - przyp, mój -
J. O.) nad miastem zbuntowanym 
i jego okolicą, przez co kraj pozba
wiony zostaje . słońca i rosy, co miesz
kańców o głód i chorobę przyprawia. 
Jeżeli zbrodnia mieszkańców na su
rowszą zasługuje karę, król każe ze 
swej wyspy rzucać na nich kamienie 
wielkie, przed którymi muszą kryć 
się w lochach i piwnicach, a domy 
ich zostają potłuczone i zburzone. Je
żeli trwają w swej zaciętości i ro
koszu, naówczas król używa ostat
niego środka: każe opuścić na nieb 
z góry wyspę i tym sposobem całe 

miasto i wszyscy mieszkańcy zgru
chotani zbstają.'' 

Swift Podróie Gu!llwera 

1. 
Wiek XVIIl-y, wiek rozumu! Taka nazwa brzmi 
dumnie, gdyby tak jednak popatrzeć pod jej pod
szewkę... Jonathan Swift Kartezjusza czytał, kar
tezjańskiego ducha dostrzec można i w „Przygodach 
Gu11iwera", w przekonaniu z tej książki płynącym. 
że o istocie człowieka stanowi myślenie. Czytał jed
nak dokładnie i Thomasa Hobbesa i od niego nauczył 
się, że dobro i zło nie istnieje w sposób absolutny, 
że dobre jest to, co daje przyjemność a złe, co spra
wia ból. Od niego uczył się, że ludzkość wymyśliła 
państwo ze strachu przed powrotem do „stanu na-



tury", kiedy to człowiekiem rządziły instynkty i pa
nowała wojna wszystkich przeciw wszystkim (hel
ium omnium contra omnes). To rozsądek kazał lu
dziom wybrać suwerena i obdarzyć go władzą. Teraz 
państwo miało ustalać obowiązki i prawa i one miały 
być obiektywną miarą dobra i zła. Państwo stało się 
więc, niezależnie od tego jak na to popatrzeć, narzę
dziem ucisku. 

Swift uczył się nie tylko od filozofów, „pobierał 
nauki" także u polityków; był jednym z najbardziej 
wpływowych publicystów epoki, cenili go i głaskali 
ministrowie, poznał czym są intrygi dworu, przekup
stwo urzędników, obłuda kleru. Toteż nie dawał się 
nabierać na żadne z pięknych haseł krążących 
w Europie: człowiek natury był dla niego najnikcze
mniejszym ze zwierząt, człowiek cywilizacji obłudni
kiem i zbrodniarzem. W „Podróżach Gulliwera" tak 
pisał o Anglii: „W królestwie Tribnia, przez krajow
ców Langden zwanym (Tribnia i Langden - ana
gramy Britain i England) gdzie przez długi czas ba
wiłem, lud składa się po większej części z denuncjan
tów, świadków, szpiegów, oskarżycieli i przysięga
jących, jako też innych płatnych służalców ministrów 
i ich zastępców. Spiski w tym królestwie są zwy
czajnie dziełem ludzi chcących zjednać sobie sławę 
wielkich polityków, wzmacniać zwariowany rząd, 
przytłumić lub odwrócić w inną stronę powszechne 
nieukontentowanie, zbogacić się skonfiskowanymi 
dobrami, podwyższać lub zniżać kredyt publiczny 
stosownie do własnych korzyści. Ci układają pierwej 
między sobą, które osoby mają być oskarżone o spi
sek, potem rozkazują zabierać im papiery, listy 
i wtrącają do więzienia." 

Swift w swych dziełach a zwłaszcza w „Podróżach 
Gułliwera", odsłonił tak wiele z mechanizmów histo
rii i polityki, z tajemnic natury ludzkiej i przyrody, 
że jego utopie uciekają z obszarów racjonalizmu. To
talna negacja wiedzie go do nihilizmu, z którego ro
dzi się w konsekwencji przeraźliwa tęsknota za 
Ideałem. Historia zemściła się jednak gorzko na „Po
dróżach Gulliwera". Do dziś funkcjonują one w świa
domości społecznej jako moralizująca lektura dla 
młodzieży. Tę straszliwą książkę spotkał los zaiste 
tragiczny - miast wstrząsać sumieniem i intelektem, 
stała się zapoznanym dziełem literatury młodzieżo
wej! 

2. 
Trudno jest pojąć tę naturę tak pełną sprzeczności. 
Jonathan Swift, dziekan katedry św. Patryka w Du
blinie (co jednak trudno byłoby nazwać wielką ka
rierą, raczej był to rodzaj zesłania) to człowiek przed 
którego piórem drżeli ministrowie, który odważył się 
powiedzieć, że zaszczytem dla wielkiego pana jest 
rozmowa z pisarzem, „jeden z najwytworniejszych 
umysłów wieku, bywalec pierwszych salonów króle
stwa, czołowy publicysta wigów, potem mąż zaufa
nia torysów" (Jan Kott), przyjaciel najtęższych umy
słów epoki. 

A jednocześnie ktoś cofający się z przerażenia 
przed naturą i ciałem ludzkim (choć badający je 
z anatomiczną zaciekłością), pełen pogardy dla ludz
kości i afektu dla przyjaciół, łączący gorzką niena
wiść do kobiet z miłością jaką w nich budził, zafascy
nowany fizjologią, która napełniała go przerażeniem 
i walczący zaciekle z oświeceniem i ideami empirycz
nymi, z wszelkimi uproszczeniami tworzącymi fał
szywy obraz człowieka i świata. Swift wie, że czło
wiek jest nieśmiertelny przez nieśmiertelność inte
lektu, którego nieodłączną funkcją są śmiech i ironia. 
To śmiech otwiera perspektywę metafizyczną, jego 
siły boi się bowiem nawet śmierć. 

W nienawiści Swifta do natury ludzkiej dopatry
wano się śladów późniejszego obłędu, w niedługi czas 
po śmierci oskarżano go o wszelkie nieprawości tego 
świata. Zacni mieszczanie nie mogli mu nigdy daro
wać bezlitosnego obrazu Yahoosa. 

3. 
Co skłoniło Grigorija Gorina do zajęcia się Swiftem? 
Jak to się stało, że zaczął Swiftem grać? Jak zgłębić 
ten utwór tak wieloznaczny i trudny interpretacyj
nie? Najłatwiej byłoby powiedzieć: chciał pokazać 
straszliwość naszego świata, więc uciekł w XVIII
-wieczną (XVIII-wieczną?) parabolę. Byłoby to jed
nak zbyt proste. Wszechogarniającym żywiołem sztu
ki Gorina jest teatr. Nie na darmo Swift wynajmuje 
komediantów by przekazali ludziom jego myśli (co 
prawda władza okazała się bardziej przebiegła, gdyż 
wynajęła widzów ... ). Teatr jest sztuką, w której prze
glądają się losy świata i ludzkości, prawdziwym 
theatrum mundi. Z niego rodzi się leitmotiv naszego 
spektaklu, piosenka wędrownego błazna, piosenka 





z szekspirowskiego „Króla Leara". Błazen jest dyna
miką ludzkiej kondycji, jej krzywym zwierciadłem, 
nieustającą weryfikacją świata, symbolem teatru 
wreszcie. A teatr może być wyklęty przez rozum, 
gdyż wypacza codzienność, potoczność, jednostajność. 
Swift Gorina ucieka w teatr, w świat fantastyczny, 
w którym wszystko może się zdarzyć, o ile już się 
nie zdarzyło. Jeżeli Swift tak konsekwentnie wszy
stko neguje, musi w nim istnieć jakaś wizja arka
dii i - kto wie - może jest to arkadia teatru? I kie
dy ostatni racjonalista sztuki Gorina, doktor przy
bywający do Domu Swifta by wyleczyć dziekana 
zamienia się wreszcie w Gulliwera znaczy to, że ostat
ni bastion racjonalizmu został zdobyty i strumień 
fantazji rozlał się już wszechobecnie. 

Akcja sztuki rozpoczyna się 5 października 1745 
roku. Do historycznej daty śmierci Swifta brakuje 
jeszcze 14 dni. Tak naprawdę jednak Swift od dawna 
jest już stracony dla świata (guz na mózgu powodu
jący ślepotę, utratę słuchu, zamroczenie a w roku 
1742 utratę władz umysłowych). A przecież Swift 
wciąż żyje! - Gorin oplata go aurą tajemniczości, 
pojawiają się w Domu widma z jego życia ale i po
stacie z jego książek. Malo tego, widma pozostawiają 
realne ślady! Myśli dziekana materializują się -
Ester i Vanessa, kobiety które w życiu Swifta istnia
ły naprawdę i wokół których narosło tyle legend 
i interpretacji romantycznych, psychologicznych czy 
wręcz psychopatologicznych, w sztuce Gorina zja
wiają się jako swoista projekcja myśli dziekana. 
W tym świecie wszystko jest możliwe. Z ułamków 
prawdy i legendy otaczającej biografię Swifta buduje 
Gorin Dom, w którym zamknięty jest cały Swiat. 
Swiat realny i literacki, w którym Irlandia, rada 
opiekuńcza, liliputy, olbrzymi i latająca wyspa egzy
stują na tych samych prawach. Ten Dom Swifta jest 
naprawdę JEGO DOMEM, są tu kobiety, które po
noć kochał (lub bardzo do nich podobne), lokaj nosi 
imię Patryka, patrona kościoła w którym Swift był 
dziekanem (znamienne, że to Patryk mówi: „Dzie
kan przestał używać słów. One wypaczają sens. 
Zwłaszcza w naszych czasach."), spotyka swych bo
haterów literackich. Swift nie musi nic mówić, wszy
scy i tak odgadują jego myśli. Tylko w Domu czuje 
się bezpiecznie, poza Domem rozciąga się władza i za
graża bezlitosny tłum. 

Gorin piętrzy pointy. Teatralizacja i fantasmag~ria 
świata przedstawionego rośnie z prędkością dobrej 
powieści kryminalnej. W całej sztuce panuje nie
zmiennie szyderczy grymas i niezmierzona pogarda 
dla Yahoosów - cokolwiek, albo jeszcze lepiej -
kogokolwiek byśmy pod tę nazwę nie podłożyli. Swia
domość Swifta jest świadomością Gori na, oni WIE
DZĄ, znają tajniki i mechanizmy świata. Tak jak 
znały je błazny mistrza ze Stradfordu: 

„Gd! księdza pozm~sz z dziel, nie słów wywodu; 
Piwowar wodą psuć nie będzie słodu; 
Szlachta pożyczać będzie w dobrej wierze; 
Gdy lica płonąć będą, nie kacerze, 
Gdy sędzia żadnych brać nie będzie danin, 
Bez dług6w będzie i pan, i dworzanin; 
Gdy złość porzuci swoje kręte ścieżki, 
W ciżbę nie będą wchodzić rzezimieszki; 
Lichwiarze w polu będą liczyć wory, 
A nierządnice fundować klasztory: 
Wtedy przyjdzie do gomonu •) 
W wielkim państwie Albionu; 
Wtedy czas przyjdzie, że modą dziwaczną 
Na nogach u nas Judzie chodzić zaczną." 

') zwady. spo ru . zamieszania 

(Król Lear - akt III. s cena 2) 
Przełożył Józef Paszkowski 





GRIGORIJ 
GORIN 

Janina Fedorowska 

Rzadko się zdarza, żeby współczesny dramaturg zdo
był wstępnym bojem wielki rozgłos i wielkie powo
dzenie zarówno w swoim kraju ojczystym, jak i -
co trudniejsze - poza jego granicami. Do takich 
szczęśliwych wyjątków należą nieliczni, a wśród nich 
poczesne miejsce zajmuje radziecki dramaturg Gri
gorij Gorin. 

Nie będzie przesadą twierdzenie, że od jakichś 
dwudziestu lat - bowiem pierwszą jego komedię pt. 
„Szklane wesele" napisaną razem z Arkadijem Arka
nowem w 1966 roku wystawił warszawski teatr Sy
rena - Gorin nie schodzi ze scen teatrów polskich. 
Jego sztuka „Zapomnieć o Herostratesie", powstała 
w 1973 roku, kiedy spółka autorska Gorin-Arkanow 
już się rozpadła, grana była w Polsce w około 10-ciu 
teatrach i ugrutowała u nas pozycję tego niezwykle 
uzdolnionego dramaturga. Wystawiano ją także we 
Francji, w RFN, w Wielkiej Brytanii i w wielu kra
jach obozu socjalistycznego. W Krakowie spektakl 
teatru „Bagatela" spotkał się z gorącym przyjęciem 
publiczności i uznaniem krytyki. 

A przecież Grigorij przygotowywał się do całkiem 
innego zawodu. Czterdziestosześcioletni w obecnej 
chwili pisarz, idąc w ślady swego ojca, skończył 
w Moskwie Wydział Medyczny, po czym przez cztery 
lata pracował jako lekarz w pogotowiu ratunkowym. 
Ale pasja pisarska tkwiła w nim od czasów szkol
nych, kiedy to za satyryczne wierszyki o kolegach zo
stał przez nich srodze obity. Jak sam twierdzi, po
mogło mu to zrozumieć potęgę satyry i wpłynęło na 
postanowienie uprawiania tego gatunku pisarstwa. 
Zamiar swój spełnił, albowiem wszystkie jego sztuki 
mają słabszy czy wyraźn.iejszy posmak satyry, cho
ciaż jego bohaterowie wypowiadają swoje kwestie 
jak najpoważniej. 

Wprawdzie Gorin zdradził medycynę dla litera
tury, dla dramaturgii, ale nie zatracił lekarskiego 

spojrzenia na ludzi. Nie jest sprawą przypadku, że 
wśród lekarzy na całym świecie znalazło się tylu 
sławnych pisarzy. Fran~ois Rabelais, Fryderyk Schil
ler, Antoni Czechow, Michaił Bułhakow, Conan 
Doyle, Axel Munthe, Archibald Cronin, Abe Kobo, 
Tadeusz Boy-Żeleński, Janusz Korczak czy wreszcie 
Stanisław Lem ... nie sposób wymienić wszystkich. 
Zapewne przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, 
że zawód ten daje znakomite pole do obserwowania 
ludzkich postaw, zachowań, sposobu rozumowania, 
cech psychicznych, gdyż przed lekarzem pacjent 
obnaża się nie tylko fizycznie. Uzdolniony lekarz-pi
sarz potrafi wyciągnąć ze swoich spostrzeżeń odpo
wiednie wnioski i zgromadzić materiał do literackiej 
prezentacji nie tylko jednostki, lecz całych grup spo
łecznych. Sprawdza się to znakomicie w przypadku 
Gorina. 

Przy każdej okazji Gorin podkreśla, że nie jest 
historykiem, a jednak obraca się swobodnie w róż
nych epokach - od antyku po współczesność. Po
stacie historyczne czy już legendarne traktuje jako 
pretekst, jako punkt wyjścia dla wątków swoich 
sztuk. Postawił sobie i zrealizował ambitny cel napi
sania dla sceny tryptyku o bohaterach z różnych 
epok, którzy go zafascynowali, nawet jeżeli źródłem 
tej fascynacji jest popełnione zło, jak w przypadku 
Herostratesa. O nim właśnie jest pierwsza sztuka 
z triady, drugą jest „Dyl Sowizdrzał", kipiący ży
ciem bohater ludu flamandzkiego i trzecią - „Praw
domówny kłamca" o baronie Miinchhausenie, osiem
nastowiecznym hanowerskim rycerzu, prześcigają
cym swoją nieujarzmioną fantazją nawet naszego 
Za~łobę. 

Trzej bohaterowie tych utworów są krańcowo róż
ni i takimi pozostaną w pamięci widzów: Herostra
tes - ostrzeżenie przed :llbrodnią, Dyl Sowizdrzał -
wesołek i szaławiła kochający ponad wszystko wol
ność, wreszcie Miinchhausen - miłujący ludzi i pięk
no fantasta, nie mieszczący się w utartych pojęciach 
i konwenansach. W teatrze telewizyjnym tę ostatnią 
sztukę prezentowała telewizja poznańska. 

W „Fenomenach" Gorin sięgnął po temat współ
czesny, nie związany z historią. Powstała cięta sa
tyra na pseudonaukowców żerujących na ludzkiej 
naiwności i łatwowierności. 



Po tej „zdradzie" znów powrócił do przeszłości, do 
„Podróży GuHiwera" i ich autora Jonathana Swifta. 
W „Domu, który zbudował Jonathan Swift" Gorin 
przemieszał sylwetki małych i dużych bohaterów 
dzieła wielkiego satyryka i filozofa, wprowadził do 
akcji, ożywił współczesnych Swiftowi mieszkańców 
Dublina, a także obie kobiety, z którymi dziwak i sa
motnik Swift był przez całe życie związany uczu
ciowo - Esther Johnson i Vanessę Vanhomrigh. 

W wywiadzie udzielonym miesięcznikowi „ Tieatr" 
Gorin przyznaje, że zamierzał napisać scenariusz fil
mowy, ale w miarę pracy nad nim tekst wymknął 
mu się z rąk, zaczął wykazywać brak posłuszeństwa 
i przerodził się w sztukę. Można dodać, że w sztukę 
ciekawą, trzymającą w napięciu. 

I chociaż tym razem bohaterem jest postać zajmu
jąca trwałe i ważne miejsce w literaturze światowej, 
stanowi ona wraz ze swym dziełem punkt wyjścia, 
a zarazem szkielet dla konstrukcji myślowych Go
rina, dla jego pozornie lekkich, a w gruncie rzeczy 
głębokich i zarazem przekornych rozważań o czło
wieku, o jego miejscu w określonym społeczeństwie, 
nd i o niezmienności natury ludzkiej, gdyż wszystkie 
czyny, myśli i marzenia bohaterów sztuk gorinow
skich dadzą się swobodnie przemieszczać w czasie 
i przestrzeni, trzymając się znakomicie desek sce
nicznych. 
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