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CLAUDE MAURIAC 

R O Z M o WA 
(!..A CONVERSATION) 

Przekład: Ewa i Jan Zakrzewscy 
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Ludwik 
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Mężczyzna 
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Osoby: 

MARIA KOZiERSKA 
KAZIMIERZ IWIŃSKI 
JERZY PRZYBYLSKI 
80.żENA DARLAKóWNA 
WIESŁAW OCHMAŃSKI 

HANNA BORATYŃSKA 
EUGENIUSZ KORCZAROWSKI 
EWA MIROWSKA 
BOGUM:t ANTCZAK 
l_EOKADIA PILARSKA 

Akcja sztuki toczy si~ w latach 1905- 1964. 

Inscenizacja i reżyseria: Maria Kaniewska 
Scenografia: Władysław Daszewski 
Scenografio: Władysław Daszewski 

Opracowanie muzyczne: Piotr Hertel 

Asystent reżysera: Hanna Boratyńska 

Przy egzemplarzu: Krystyna Kwaskowska 

Przedstawienie prowadzi: Jan Szafołowicz 

Premiero: 23 kwietnia 1967 r. 
na scenie Teatru „Rozmaitości" 



CLAUDE MAURIAC 

Ur. 25 kwietnia 1914 r. Najstarszy syn zna
komitego pow1esc1opisarza i dramaturga 
Francois Mauriaca, laureata Nagrody Nobla 
1952. W 1938 r. otrzymuje Cl. Mauriac sto
pień doktora praw i ogłasza swoje pierwsze 
studia krytyczne. W latach 1944-49 pełni 
funkcję sekretarza osobistego generała de 
Gaulle'a. Od 1949 do 1955 pozostaje na 
stanowisku redaktora naczelnego miesięcz
nika społecznego „Wolność ducha". W 19S-/ 
- debiut powieściopisarski: "Wszystkie ko
biety przynoszą nieszczęście". Dalsze po
wieści: „Kolacja na mieście" (1959), „Mar
kiza wychodzi o piątej" (1953), „Wzrastanie" 
(1963) i ostatnia - „Zapomnienie" (1967). 

W 1964 r. Cl. Mauriac - eseista i prozaik, 
nieco na marginesie tej twórczości zajmu
jący się scenopisarstwem (głównie dla radia 
i telewizji francuskiej), pisze sztukę teatralną 
pt. „Rozmowa" wystawioną w Paryżu przez 
teatr „Lutecja". 

Zasadniczą postawę ideowo-artystyczna 
Claude Mauriaca wyrażają dwa jego pod
stawowe dzieła krytyczne: „ Ludzie i idee 
Dnia Dzisiejszego" oraz „Antyliteratura 
współczesna". Krytyk francuski Gilbert 
Sigaux pisze, że drugie z tych dziel jest 
konsekwentnym dopełnieniem pierwszego, 
a oba zawierają koncepcje literatury 
najbardziej prawdziwej i jego 1Nłasnej: 
„To, co Claude Mauriac określa jako 
„antyliteraturę", to jest literatura praw
dziwa, taka, która się wyrzekła łat

wizny, tradycjonalizmu, naśladownictwa 
świadomego i nieświadomego. Jest to litera
tura ryzyka, odkrywczości, literatura oczysz
czona ze wszystkiego, co jest „widzi-mi-się", 
kłamstwem, pretensjonalnością i nadużyciem 
słownym". Inny krytyk francuski, Rene Lolou, 
w takich oto słowach dopełnia charakterys
tyki pisarza: „Postawa Claude Mauriaca 
w przeciwieństwie do tych, którzy jak jego 
ojciec, posiedli pewność metafizyczną, wy
różnia się pewnym agnostycyzmem: bez za
przeczania pięknu najbardziej tajemniczych 
rewelacji, kontynuuje on godnie tę „religię 
ducha", której służyli tak samo Alain, Valery 
i Gide". 

Żadne z dzieł Claude Mauriaca nie było 
dotychczas przetłumaczone na język polski. 
Pierwszym przekładem jest grana obecnie 
przez nasz teatr „Rozmowa". 

(oprac. M.P.) 



JAN ZAKRZEWSKI 

Claude Maur,iac 

i „Rozmowa" 

Osobisty sekretarz generała de Gaulle'a 

zapadał często w najbardziej osobiste za

myślenie i na różnych karteczkach spisywał 
najdziwniejsze myśli nie mające nic wspól

nego z sekretarskimi obowiązkami. Szczupły 
trzydziestoletni mężczyzna stanowił absolut

ne przeciwieństwo generała. Ale to jedno 

jest pewne - obaj wówczas jednocześnie 

oddawa.li się marzeniom: generał de Gaulle 

o Francji swojego przeznaczenia, Claude 

Mauriac o przeznaczeniu. 

Przez pięć lat przyszły pisarz tkwił w cieniu 

generalskim jako jego sekretarz osobisty -

od wyzwolenia w roku 1944 do chwili, kiedy 

Colombey - les Deux Eglises nie zastąpiło 
generałowi - czasowo - Paryża. 

W Paryżu na Sekwanie jest kilka wysp. 

Jedna z nich nosi miano wyspy Swiętego 
Ludwika. Ustawione wzdłuż paru uliczek 

i paru nabrzeży domy i domki nabrzmiałe 

są historią, anegdotą, tradycją. Polska emi

gracja polityczna XIX wieku zbierała się 

w hotelu czyli pałacyku Lambert, dziś zamie

nionym na apartamenty. O prawo do jed

nego z n ich procesuje się dziś aktorka Mi

chele Morgan ze spadkobiercą rodziny 

Zamoyskich, do których pałacyk należy 
Obok jest księgarnia polska, a o sto metrów 

od niej, na skraju wyspy - i na wprost mostu 

dźwigającego paskudną rzeźbę świętej Ge-

nowefy dłuta rzeźbiarza polskiego pocho
dzenia, Landowskiego - znajduje się budy
nek Biblioteki Polskiej, gdzie Mickiewicz pi

sał „Pana Tadeusza", gdzie stoi nadal jego 
biureczko, gdzie dzień w dzień nad bez

cennymi rękopisami pochylają się głowy ba
daczy historii polskiej literatury przybywają
cych ze wszystkich miast polskich i świata. 

Zaś obok Biblioteki, na tym samym skraju 
wyspy, stoi budynek skonstruowany na zle

cenie żydowskiej dziewczyny z Krakowa, któ
ra przybyła do Francji zaopatrzona w mat
czyną receptę kremu na cerę i nic więcej. 
Helena Rubinstein nigdy nie sfrancuziła 

swojego imienia „Helena", nawet wówczas, 

gdy to imię i nazwisko stały się znane dzi~ki 
jej kosmetykom na całym świecie. I w tym 

domu właśnie, na parterze, mieszka Mau
riac, imię Glaude, urodzony 25 kwietnia 1914 

roku. Imię ojca Francois, zawód ojca: Nie

śmierteilny, członek Francuskiej Akademii, 
której to kopuła widoczna jest z okien miesz
kania· syna. 

Gerard, Natalia, Gilles - to imiona dzie
ci, z którymi ojciec, dziś pięćdziesięcioparo
letni Claude Mauriac, nadal szczupły, nadal 

zamyśfony, nadal błądzący w chmurach, spa
ceruje po nabrzeżu. Towarzyszy mu często 

żona i matka trojga dzieci, zajmująca w tej 

rodzinie szczególną pozycję jedynej osoby 
stojącej mocno nogami na ziemi, wiedzącej. 
czego chce, jedynej umiejącej pokierować 

domem. 

Napisana w roku 1964 sztuka „Rozmowa" 

zawiera tragiczną myśl: ludzie żyją przez 
całe życie razem, blisko, jak najbliżej, a jed-



noczesn1e sq sobie dalecy, obcy, nie mogą 

się wzajemnie usłyszeć. Nigdy. Zbliżenia sa 

tylko pozorne i chwilowe. Nieczęsto autor 

umieszcza w swej sztuce tyle własnych roz

czarowań i tyle własnych przeżyć i tyle· 

własnego życia. „Rozmowa " to chirurgiczna 

operacja Mauriaca na własnym życiu i życiu 

jego otoczenia . Tylko nie należy stosować 

żadnego dopełnienia powyższego zdania, 

nie wolno powiedzieć „otoczenia mieszczań

skiego". Autor temu zaprzeczy. Tragicznym 

bohaterem sztuki jest człowiek pozostawio

ny sam sobie, nie wierzący w żadne formuły 

wspólnoty wszystkich ludzi. Bohaterem Mau-

riaca w sztuce „Rozmowa" jest człowiek tra-

giczny swoim doświadczeniem paru tysięcy 

lat życia cywilizowanego, z którego nie po-

trafił wyciqgnqć żadnej lekcji. 

I 
l 

Mauriac jest trochę mistykiem i demisty

fikatorem życia. Wnioski z jego dzieł, z jego 

esejów znajdują się w kropkach nad i .. „ 
które autor opuszcza . Każe je stawiać czy

telnikowi, słuchaczowi. Claude Mauriac to 

i Francois Mauriac, bo to przecież ojciec. 

Claude Mauriac to i Andre Gide. bo Andre } 

Gide to dziadek Claude Mauriaca. Claude 

Mauriac to wreszcie Marcel Proust, bo Mar- \ 

cel Proust to drugi dziad linii żeńskiej rodzi-

ny Mauriaców. 

Claude Mauriac pożegnał sekretarskq ro

hotę i generała de Gaulle'a w roku 1949. 
\11/ówczas to założył miesięcznik „Wolność 

ducha" i był jego dyrektorem. Ale i to rzucił 

pod koniec roku 1953, pozostając krytykiem 

literackim dziennika „Figaro" , z którego wy

dawnictwem tygodniowy m - Figaro Literac

kim - współpracował już od roku 1948 jako 

krytyk filmowy. 

I przez cały czas pisał, a wszystkie tytuły 

esejów Claude Mauriaca to właściwie on 

sam, jego filozofia, klimat w jakim przeby

wa i pławi się: „Wstęp do mistyki Piekła" 

(1938), „Jean Cocteau czyli Prawda Kłam

stwa", „Kochać Balzaca" (1945), „Molreaux 

czyli Choroba Bohaterstwa" (1949), „Rozmo

wa z Andre Gidem" (1951), „Ludzie i idee 

Dnia Dzis iejszego" (1953) . „Marcel Proust 

we Własnym Spojrzeniu" (1593), „Wszystkie: 

kobiety orzynoszq nieszczęście" (1957), „An

tyliteratura współczesna" (1958) . 
Nagroda literacka St . Beuve w roku 1949 

za monografię Andre Breton, nagroda lite„ 

rocka Medicis w 1959 roku za powieść „Ko

lacjo na mieście". I przez ludzi, o których 

pisze, odznaczony orderem kawalerskim Le · 

gii Honorowej. Ale chyba odznaczony został 

sekretarz osobisty ... 



EUGENE IONESCO O SZTUCE CLAUDE 
MAURIACA „ROZMOWA" 

„Sztuka tętniąca. Jedyną jej „wadą", iż jest 
napisana nieco inaczej, niż to wszystko, co 
było pisane dla teatru, inaczej grana. Sztuka 
tętniąca, skondensowana, głęboka, wzru
szająca, rozdzierająca, nieskończenie przej
rzysta, prawdziwa, prosta, tak prost:a jak 
prosta może być prawda, sztuka równie krót
ka i równie długa, równie bogata i równie 
obnażająca jak życie, które mija, zaczyna 
się i kończy, całe życie przedstawione jed
nego wieczoru, podczas jednego krótkiego 
spektaklu, jak chwila między dwiema wiecz
nościami. „Rozmowa" wszystko nam mówi 
i wszystko w niej jest powiedziane, nawet 
powiedziane jest to, że nic nie da się wyra
zić, co już zresztą wiemy gorzej lub lepiej. 
a-le „Rozmowa" przedstawia tę prawdę z 'ta
ką silą dowodu, że weszcie mówi to wyraź
nie; kobieta i mężczyzna są na scenie przez 
ich wieczność, która trwa godzinę, tok jak 
wszystkie istnienia, które usiłują istnieć, któ
rym zdaje się, że żyją przechodząc obok 
prawdziwego życia, pomiędzy nieświado
mościa a świadomością będącą jedynie se 
kundami . .. 

Od wielu lat nie widzieliśmy sztuki podob
nie silnej, podobnie wzruszającej. Od daw
na nie mieliśmy szczęścia móc powiedzieć : 
oto sztuka do obejrzenia, jeśli chce się roz · 
budzić, jeśli chce się choć jednego wieczoru 
móc wiedzieć. co znaczy żyć nie żvjąc; jeśli 
chce się znarleźć samego siebie . I również 
wówczas należy iq obejrzeć, jeśli chce się 
zrozumieć, co należy uczynić, aby nasze żv
cie zmienić w przeżycia boqate, oełne. 
I również wówczas trzeba ją obejrzeć, jeśli 
chce się wiedzieć. jak rozwijają się techniki 
i wyraz teatralny". 

(tłum. Jan Zakrzewski) 

Od realizatora 
W drugiej części sztuki, w fragmencie wy 

pełnionym podwójnym, „nakładającym się · 
dialogiem, proponuje autor „Rozmowy" roz
wiązanie całkowicie różne od stosowanych 
zazwyczaj w podobnych wypadkach. Naj
częściej obok prowadzonej przez bohaterów 
rozmowy słyszymy towarzyszące tej wymianie 
słów myś·li przekazywane przez głośnik . 
Mauriac tymczasem zaleca odmienną kon
wencję: każe Kobiecie i Ludwikowi wypo
wiadać bezpośrednio na scenie to, o czym 
każde z nich myśli, zaś za pomocą taśmy 
magnetofonowej przekazywać toczącą się 
równolegle między nimi rozmowę. 

Zachowujemy tę formę, ponieważ zgadza
my się z autorem, że często to, co wypowia
damy jest nieistotne, błahe, drugoplanowe, 
że naprawdę liczy się to, co zachowujemy 
dla siebie, nasze myśli towarzyszące aktual
nie prowadzonej konwersacji, często tak 
diametralnie różne od zewnętrznych, zdaw
kowych zwrotów i grzecznych formułek. I mo
że lepiej. że te ro z m owy nie docierają 
do nas, że nie słyszymy ich w gwarze słów 
naszych dni powszednich?„. 



Z bieżącego repertuaru: 

JOHN WEBSTER BIM~A DIABLICA 

luzy Walczak (Flaminie), Sławomir Misiurewicz 
(Camillo), Ewo Mirowska (Vittorio), Alicjo Cichecka 

(mu rzynko Zonche) 

Jerzy Walczak (Flaminie}, Ewo Mirowska (Vittorio) , 
Krzysztof Chamiec (książe Bracciono) 

Jerzy Walczak (Flaminie) , Bogumi t Antczak (Mar
ce ll o), Mario Ko Liersko (Cornełio). 

sceno zbiorowo 



Ewa Mirowska (Vittoria), Jerzy Walczok (Flaminie) 

I n scen izacja reżyseria i dekoracje: 
Jerzy Grzegouewski 

Kostiumy: Krystyna Wiśniewska 

HANDLOWY 
DOM 
DZIECKA 
W ŁODZI, 
ul. Piotrkowska 60,'62 

tel. 211-48 

oraz sklepy satelickie dla wygody klientów rozmiesz
czone w różnych punktach miasta polecają: 
szeroki asortyment płaszczy dziewczęcych, dziecię
cych i chłopięcych z laminatów i tkanin wełnianych 
wysoko i nisko % sukienek, ubrań, spodni oraz 
artykułów sportowych. 
Dla najmłodszych H.D.D. poleca duży wybór za
bawek. 

poleca: 

szeroki asortyment tkanin we/ 

nianych nisko i wysokopro 

centowych oraz praktyczni 

tkaniny z elany na ubranie 

kostiumy i sukienki w różnyc 

kolorach i deseniach. 

ul. Wrocławska 7 

ul. Cieszkowskiego 4 

ul. Wojska Polskiego 72 

ul. Armii Czerwonej 94 

ul. Długosza 26 

ul. Boya Żeleńskiego 12 

ul. Wrześnieńska 102 

ul. Wł. Bytomskiej 38 

ul. Gagarina 6. 

Biuro Organizacji Widowni, ul. Kilińskiego 45, tel 315-33 przy 
muje zamówienia na bilety zbiorowe do Teatru Jarncza i 7, 
\'/ godz. 8-16. Kasy Teatru przy ul. Moniuszki 4a tel. 266-
i ul. Traugutta 1, tel. 272-70 otwarte codziennie w god,t . 10-
i 16-19. W poniedziałki teatr nieczynny. 



Cer.a zł 2.50. 
W REPERTUARZE: 
NA SCENIE TEATRU „ROZMAITOŚCI" 
John Webster 
BIAŁA DIABLICA 
Arthur Miller 
CZAROWNICE Z SALEM 
Rolf Hochhuth 
NAMIESTNIK 
6ertolt Brecht 
KAUKASKIE KOŁO KREDOWE 
Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
(odopt. J. Mazanek) 

Maria Konopnicka 
BAJKA O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE 
MARYSI 
(odo pt. : J. Mazanek, St. Brucz, Zb. Skowro 1isk: ) 

W PRZYGOTOWANIU: 
fl.leksy Arbuzow 
MóJ BIEDNY MARIK 
Henryk Sienkiewicz 
OGNIEM I MIECZEM 
od o pt. Wa ndo Maciejewska 
W (odpowiedzi no szeroki e zam ówienie społec zne, 
Teatr przystępuje do reali zacj i całe j Trylogi i, dojąc 
jeszcze w tym sezonie premiere pierwszej jej cześci). 

TEATR 7,15 
Dregely-J uran dot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 
Mary Chase 
MÓJ PRZYJACIEL HARVEY 
Kasper Stefanowicz 
TAKA NOC NIE POWTóRZY SIĘ WIĘCEJ 
Maurice Hennequine 
KŁAMCZUCHA 

W PRZYGOTOWANIU: 
Claude Magnier 
PARYŻANIN 
Zdzisław Skowroński 
W CZEPKU URODZONA 

Zakiod y Typografi czn e zam . 390 N . 4000 0 10/2187 


