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Friedrich Diirrenmatt 

Friedricha. Diirrenmatta nie trzeba chyba. 
przedstawiać widzowi polskiemu. Począw
szy od „Wizyty starszej pani" (granej w 
Warszawie, Krakowie i Lodzi w 1958 r .) 
niemal wszystkie jego sztuki i wiele słu

chowisk radiowych (znane również z in
scenizacji telewizyjnych : „Jesienny wie
czór", „Akcja »Wega•" i inne) zyskały so
bie uznanie publiczności i krytyki. 
Diirrenmatt (ur. w 1921 r .) jest obok Ma
xa Frischa najwybitniejszym współczes

nym dramatopisarzem szwajcarskim. 

Na okładce: totoaratla rzetby Rudolfa Belllnła Oło1Dlek • 

Harold Pinter 

Harold P ·inter (ur. w 1931 r.) należy do 
najwybitniejszych młodych dramatopisa
rzy angielskich. Z zawodu jest aktorem. 
„Samoobsługa" („The Dumb Waiter"") jest 
drugą z kolei jego jednoaktówką, napisa
ną w 1957 r. Pinter znany jest czytelni- . 
kom poisitim ze swej pełnospektaklowej 

sztuki „Urodziny Stanleya·• („The Birthda)' 
Party"), drukowanej w „Dialogu'" (nr 

10/1960). 
Największy rozgłos przyniosła Pinterowi 
sztuka „The Caretaker" („Dozorca"). wy

stawiona po raz pierwszy latem 1960 r. 
w Londynie. 



~award Albee 

Nazwisko Edwarda Ałbee, młodego dra
matopisarza amerykańskiego, pojawiło o;i1: 
po raz pierwszy na afiszach t.eatralnyl'h 
przed prapremierą jego pierwszej sztuki 
„Opowiadanie o Zoo'„ („The Zoo Ston'") 
w Berlinie zachodnim, w 1959 r. Dopiero 
po sukcesie berlińskim sztuka ta utorowa
ła sobie drogę do Nowego Jorku, gdzie 
wystawiła ją grupa „Theatre 1960" wra:.r; 
z „Ostatnią taśmą Krappa" Becketta (zna
ną czytelnikom polskim z „Dialogu (nr 
11/1958). 
Od tego czasu napisał Albee dwie dalsze 
jednoaktówki, „The Death of Bessie 
Smith" („Smierć Bessie Smith"), której 
prapremiera również odbyła się w Berli
nie zachodnim, oraz „The Ameril'an 
Dream" („Amerykański ideal"), wystawio
ną po raz pierwszy w Nowym Jorku, w 

1960 r. 

NIM 
OPADN 1IE 

KURTYNA ... 

Wszyscy li te raccy nekrofolo\\'iŁ· m 1Ją po
p()ważne zobowiązania wobec sztuki upa
miętnienia godnych słów, wypowi edzia
nych na łożu śmierci. Maj<) tu, oczywi
ści e . swój piękny wkład ludzi€' innych 
profesji. że przypomm: chociażby ostat 
nią wypowiedź Stonewalla .Jacksona 
(1824-186:L oficer amc1·ykański, zasłynął 

w czasie wojny secesyjnej: b ohater kilku 
powieści): .. Przejdźmy przez rzekę i od
pocznijmy w cieniu drzew". 

Lub też komentarz filozc.>fa Augusta Com
le'a w obliczu nadchodzi1cej śmierci: „Co 
za niepowetowana strata' " Albo do wcip 
lorda Palmerstona (17R4-!86:i; polityk an
gi e lski): „Umrzeć - drogi d oktorze? Tu 
ostatnia rzecz, jaką zrobię" . 

Ale zmysł do niezwykłych powi edzonek 
przedśmiertnych mają lud7.il' teatru i w 

ogóle ludzie sztuki. Wiele z tych powie
dzonek przypisywanych aktorom. nie jest 
pozbawionych humoru (pra\vdopodobnie s <1 
to a pokryfy). jak np. powiedzenie zna
nego komika W. C. Fieldsa przed śmier

cią: „Prawdę mówiqc. wolałbym być \\ 
Filadelfii". 

Producent teatralny Charles Frohman. 
dzięki któremu wszedt na scenę (190-1) 

Piotruś Pan, ton;1c na pokładzi e .. Lusita 
nii" powiedział jakoby do otaczających 
g11 ludzi: „Czemuż bać się śmierci? 

Smi 0rc jes t tylko pi ękn<J przygodq". 

Aut entycznc s<1 słowa Dou glasa Fairban-



ksa. który tuż przed śmiercią oświadczy!: 

.. Nigdy nie czułem się lepiej '". 
P.T. Barnum (1810-1891: znany przed
siębiorca cyrkowy) powiedział nie tylko: 
„W każdej chwili ktoś umiera" - ale, 
do ostatniego tchu mając głowę zap1·ząt

nięt4 interesa mi. nie omieszkał spytać: 
.. .Jaka b.vla dz iś kasa w cyrku?·· 

Czy może być coś ba1·dzi e j a propos niż 
ost a tnie s ł owa ta nce 1·ki Popowej : .. Przy
go tujci e mój kl•st1um łabędzia!"? 

Dziedzina muz.vki obfituj e \I przejmujące 
odkry\\'cze wypowi e dzi p1·zedśmiertne. 

W~'obrażc ie so bi e starego głuchego Beet
l1ovena. któ ry 11· ostatniej chwili p o wiada 
z nadzieją: .. Będę słyszał w niebie!" ' Tuż 
p1·zed ;;:gon e m zaś siada na łóżku. wy
graża pięścią nie wiadomo : Bogu 
czy czł o wiek owi - i ni <:'żywy opada na 
podus zki. Równie wz1·uszająca była śmierć 
Mau1·ycego Ravela. Wielki kompozytor 
uczepił się nagl e ręki przyjaciela. pyta
j ą c bła ga lni e : „Po wied z. nie wszy" t ko 
co napisa ł em . by ło zł e "" 

Mozart pracowa ł a ~. do ostatni e .1 chwili. 
.. Czy ni e mówiłem wam. że piszę dla 
s ieui e '" ' - spytał. mając na myśli s woje 
Heq uiem. 

Ost a tnie słowa wielu lud>:i sztuki. >:wła

s>:cza chyba m a la rzy. dają wyra>: ich żar

liwemu zainteresowaniu i umiłowaniu 

profrsji. .Jo hn De kker. pa t rząc na żółte 
kwi a ty stojące w j ego szpit a lnym pokoju 
w Hollywoodzie. powiedział : .. Te kwiaty 
mają t e n sam kołm·, jakiego używał 

R a fael , malując włosy swoich aniolów'·. 
Corot, ze s kargą w glosie. stwie rdzi!: 
„Cala m oja nadzi e ja w tym. że w nie
bie można będzi e malować'·. Podobną na
dzieję ży wił Gainsborou gh: .. Wszyscy 
idziemy do nieba ; i Van Dyck jest w tym 
towarzystwie". Śmierć Rnuaulla jest naj
lepszym przykładem. że pasja. /. jak<1 
m a larz oddaje się swemu powołaniu. jest 
ważniejsza od śmierci. Otóż umierający 

Rouault, który bardzo kochał swoją żonę. 

patrząc na jej twarz p·.>wiedział. ..Boże, 

jaka piękna purpura'" 
\Vśród artystów wszelkiego rodzaju naj
bard zi e j interesującą grupę dostawców 
. us rc; tn ic h slów" stanowią - jak ~dusznie 
~ i ę mni e ma - ci. których życie upłynęło 

na mocowaniu si ę ze slowami. Francuski 
gram a tyk Domi niąu c Bouhours (1628-1102) 
:·„zstrzącał w osi <JL niej eh \\'i li: .. Umie-
1·;1P1 - zaraz umrę: mo7.na użyc obu cza
s n \\" 

l·<za d k11 rn"żna mice µewnosć, że pr;;:y
p isywarw komuś ostatnie słowa są au
tent.vczne. Kto przy rym był. kto notował? 
I le rnzy s lo wa te zmi e niano. zanim zostały 
n a pisane i .. ua utenty cznione"'" Mówią, że 

Oscar Wilde miał zażądać szampana, a na
stępnie oświadczy! zawadiacko: .. Umie
ram lak, jak żyłem: ponad stan··. 

Słynne jest pytanie pisarki ame1·ykań

,;kiej Gertrudy Stein (1874-1946): .. No. 
,1aka jest odpowiedź?" Zaś po chwili mil
czenia: „A jakie w ogóle jest pytanie?' . 
B a rdziej wiarogodnie brzmią ostatnie sło

wa poety angielskiego Dylana Thomasa 
(1914-1953): .. Wypiłem równo osi <" mna
kie szklaneczek whisky. M~'Ślę. że to re
kord„." Lub też ostalni okrzyk Anatola 
France'a: .,Mamo'.'·. 

Alexander Pope (1688-1744; poeta an g iel
ski) oświadczył jakoby tuż prze d śmiercią : 

„Nie ma nic chwalebniejszego nad cn o
tę i przyjaźń, zaś przyjaźń. jako taka. 
jest tylko cząstką cnoty". Według innych 
żródel tenże Pope miał powiedzieć swe mu 
lekarzowi : .. Umieram. dokt one. na s to 
korzystnych objawów". 

Henry Thoreau (1817-1862 : amerykanski 
eseista i przyrodnik) znalaz ł naj e legant
~ze s ł owa pożegnania z tym światem. Za
pytany , czy pojednał się z B og ie m. Th u 
rea u odpowiedział spokojnie. że nic przy
pomina sobie. by się z nim kłócił. A gdy 
ktoś inny spytał go, co sąd z i o życiu po
zagrobowym, odpowiedź brzmiała . - ,.Na j
pierw uporajmy się z tym świat em·· . 

Edward Le Comte, który wespół z Cłifto

nem Fadimanem należy d o najgm·liw
~zych w świecie li tera tury ne k ro fi lc'rn·. na
pisał kiedyś : .,Śmh'rć może nawet trv
wialność uczynić wzniosłą. a delirium -
wyrocznią". 

Shaw, slaby i umierający w szpitalu. po
trafi! napisać tr · oto charakte rystyczne 
słowa: .. Wola życia jest zupełni e nie
wytłumaczalna. Na rozum biorąc. powi
nienem wygasiL swój mózg, ale nie cz\'
nię tego i nie chcę. Zrobił to Haydo n, 
ponieważ jego newralgie były nie d o zni e 
sienia. Bywają takie. usprawiedliw i one 
po trosze, przypadki dobrowolnej e ut a 
nazji. Ale większość ludzi trzyma się do 
nstatn(ej chwili i umiera „śmiercią natu
ralną«, tak jak ja zamierzam umrzeć . 

choć - mając lat dziewięćdziesi~1t cz tery 
- powinienem się wynieść: powiedziałem 

już więcej niż miałem do powiedzenia" . 
ów Haydon, o którym wspomina Shaw. 
był to angielski malarz (1786-1846) , doś ć'. 

kiepski, ale wspaniale władający piórem. 
W swym dzienniku, któ1·y prowadzit 
przez lat blisko dwadzieścia sześć. a któ
ry zalicza się do klasyki tego gatunlrn. 
przekazuje relację o sobie, o swych wzlo
tach i upadkach, a także o swych przy
jaciołach. Zapisek z dnia 22 czerwca 
lll-16 r. Ha vd n n mi a '! \,.,·.wcza s s ześ ć -

dal&z11 cłqg na odwrocie 



Friedridi Diirrenmalt 

NOCNA ROZMOWA Z CZŁOWIEKIEM, 
KTÓRYM SIĘ GARDZI 

( Das niichtliche Gespriich mit einern 
verachleten Menschen) 

Przełożył Mieczysław Jastrun 
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(dokona enie) 

d/.il'Sl:jl lal - l1 r:1.1111 · „lloż c•. prz •hat'I 1111 

A nwn . K<Jl11l' C f'\. ił H;i.\·c.lona. N il' 1'< >1 

pin;i,i c ic mni e dłu;i.ej na tym brutalnvm 
Ś\vi ec 1 c " . 

T ego dnia 7.naleziono go 
gardł em. pow :.i lonego nad 
niki t• m. 

z przeciętym 

swy m dzien -

Prnste myśli nabiera j<! poe tycki ego zna
cze nia , jeśli wi e my. że nal eżaly on e do 
ostatn ich w Ż~'ciu czł ow ieka Tak np . 
wzruszaj qce słowa .Johna Huskina (lfl19-
1900; angi e lski l eon:~Łyk i lffytyk sztuki) 
z ostatniego lis(u d o Francesc i Alexan 
d e r: ,.Ale - zby t p"i;.n o - zacząłem in
tc resowa · się ludżmi, nie kamieniami" . 
A ta ki li s t Di ck e nsa . pclen udręki i żalo

ś ci : „ Dlaczego miewa m te raz przytłac1.a

jr1ec uczu c ie . że ni E· zazn a le m w ży c iu 

jakiegoś szczęścia i ni poznał ern jakie
'""·~ prz.vj a ci e la ?" 
r 11 , zaś \\'yj ą tki z li s tri \ ' P e rcy Shel leya 
cl" d w óch przyjacir; I. Listy pisa n byl,\' 
lłi.Vl.11!22: w 1rzy tygodni e później S h e l
ley utoną! podcza s burzy w zatoce Spez
zi a . wraca .i <'ie z L ivorn o do Le rici : 
„Zby t ni e p ewni e widzę przyszłość i zbyt 
mało zad ow olenia odczuwam myśląc o 
przeszłości, aby podj<1ć jakiś t e mat po
\Vażni e i doglębni e. Stoję - zdawałoby 

się - n a d pr7.epaścią, z której wydrapa
ł em się z wi elkim ni e be 7.piecze11stwe m. 
a d o ktr'll'e j ni e mogę zs tąpić bez j eszcze 
większego ni ~'bezpi ecze 11s tw a : rad będ ę . 
j eśli ni e bo nad f' mnc1 będzi e na razi e spo
kojn e . 
„Ty. Oc7.ywiśc i e . wpa dniesz w Livorno w 
wir życia towarzyskiego : j eżeli pm:nasz 
tam j a kąś u czoną personę , która umi e 
przy rządzać· kwas pruski lub ole jek etc•
ryczny z gól'zkich migdałów . byłbym ci 
bardzo zo bli gowany. gdybyś mógł spro
kurować mi pewną ilość . Wymaga to na j
większej ost.rnżności w przyrządzaniu 

i musi być bardzo stężone. Zapłacę każd:i 
ce nę za ten le k. Przypominasz sobie, m o
wiliśmy o tym któ rejś n ocy, i obaj w y
ra ziliśmy życzeni e posi a dania tego : moje 
7.ycze ni e było pm.vażne i wynik a ło z chęci 

uniknięcia niepo trzebnych cierpień. Ni e 
muszę cię zapewniać. że n a r a zie ni e mam 
zamiaru popełniać samobójstwa. lecz - wy
zn a j ę - był oby mi pociechą. gdybym zna
lazł się w pos iadaniu zlotego klucza do 
komn aty wiecznego spoczynku" . 
Alan Seeger (lB8fl-1916; amerykański poe
ta :. w czasie l w ojny świ a t owej zac iągnął 

się do Leg ii Cudzoziemskiej i zginął nad 
Sommą) pisał w liści e krótko przed 

śmiercią: „.Jeśli o mnie idzi e , biorę życie 
jako serię wzlotów i upadków - i tak już 

do sa m ego k ońca . Myśl. ab~„ przy końcu 

znal eżć się wyżej. ni ż. b~· ło się na po
czątku. nigdy ni e mieściła się w moich 
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marzeniach. Nigdy nie wyobrażałem sobie 
nadejścia tej chwili, gdy o niepokojach 

sporach myśleć będzie można jako 
o czymś, co definitywnie zostało poza 
mną. Ale namiętnie czepiałem się i peł

nymi haustami piłem z tych chwil szczęś
cia, które okoliczności zastawiły przede 
mn<\. Ważne bylo dla mnie Io, że radość 
ratuje od zapomnienia - a miarą szczęś

Ji wego życia był dla mnie stosunek su
my tych chwil szczęścia, rozrzuconych na 
ślepo, do sumy chwil nieszczęścia''. 

John Keats udręczony chorobą, poczu
ciem, że jest nieuchronnie skazany oraz 
swoją wielką miłością do Fanny Brawne. 
pisze o tym pod koniec życia (1 8:.!0) w li
ście do przyjaciela Browna: 
„„.Mogę pogodzić się ze śmiercią. al(• 
nie mogę się pogodzić z tym, by j <f po
rzucić. O Boże. Boże! Boże! Każda rzc-cz w 
moich kuferkach, kt(ira przypQmina mi 
o rneJ, przeszywa mnie jak włócznia 

Jedwabnu podszewka. którą podbiła mo
ją czapkę podróżną , parzy mi głowę. Mo
ja wyobraźnia, jeśli o nią idzie, jest po
twornie żywa - widzę ją, s·!yszę ją. Nic 
ma na świecie nic na tyle interesującego. 
co odwróciłoby mnie od niej na chwi
lę . „.O, gdybym mógł być pogrzebany w 
pobliżu tego miejsca. gdzie ona przeby
wa! Boję się pisać o niej - otrzymać od 
niej list: pal rząc na jej pismo serce by 
mi ' pękło: nawet gdybym usłyszał o niej 
od lkogoś. lub ujrzał wypisane jej imię -
byłoby to więcej niż potrafię urnesc„. 
Zupełnie mnie nie obchodzci tysiące no
wości wokoło mnie. Boję się do niej pi
sać. Chciałbym, aby wiedziała. że jej nie 
zapomnę. O. Brown. rozżarzone węgle 

tkwią w mojej piersi . Nie spodziewałem 
się. że serce ludzkie zdolne jest pomie
ścić i znieść tyle nieszczęścia. Czy po to 
się urodziłem? Niech Bóg błogosławi jej. 
jej matce, i mojej siostrze, i J'erzemu. 
i jego żonie, i tobie. i wam wszystkim!" 
Keats umarł w Rzymie, mówiąc do swego 
przyjaciela: „Severn - ja - podnieś mnie. 
bo umieram. Umrę lekko. Nie b1ij się' 

Bogu dzięki, że przyszła „." 

Jak w przypadku Keatsa, na1częsciej 

śmierć nie jest tak s traszna, jak czlo~ iek 
się tego obawia. Stephen Crane (1871-
1900). autor The Red Badge of Courage, 
zmarł na gruźlicę w dwudziestym dzie
wiątym roku życia. Ostatnie jego słowa 

były: „Rober\, kiedy dochodzisz do lego 
płotu - który wszyscy musimy pr7.esko
czyć - nie jest tak źle. Czujesz się sen
ny - i wszystko ci jedno. Tylko jakis 
mglisty niepokój nie wiesz. nn jakim 
jesteś świecie - to wszystko". 

Barnabv Conrad 
s; Ho\\'. nr fi Ułht 
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