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Wiktor Budzyński 

'' 
Waiting 

Room 
KOMEDIA \VSPÓŁCZESNA 

W TRZECH AKT ACH 

AKT I - )) Godz1i1a spotka1f' 

'' 

zapadaji~cy wieC'l.6r 

AKT II - ))Godzina swarów i lęku)' 
po północy 

AKT III - )) Godzina miłości i rozstania)} 
nad ran~m 

Rzecz dzieje si~ w lJvczekalni lotniska lm1rly1iskif'go 

()soby w porzqdku u kaz)1wa11ia się: 

STEWAIWESS.\ 

JóZEF KOWAL81\I 

łlOżENKA 

BARBARA KOTULA 

DH. RĄCZY 

WITOLD .J 1-;DHYCH 

HENRYK PELC 

scenognifia ; 
TADEUSZ ORł,OWJCZ 
r-\wiatla: F. Stawiński 

DANUTA PHILIPP 

STANISLA W ZIĘCIA.KIEWICZ 

.IO.ANNA IrnWKOWSKA 

MARIA ARCZYŃSKA 

BAHBi\HA REŃSKA 

HO MAN RA TSCHKA 

J\llZYSZTOF JAKUBOWICZ 

WITOLD SCHE.TBAL 

reżyseriu : 
LEOPOJ,D KIELANOWSKI 

orgnnizacja: M. Tarnu 





WIKTOR BUDZYŃSKI 

LIST DO WIDOWNI 

Za chw ilę zobaczycie P01istw o moią nową sztukę. Ko
medię iuspó łcze:;ną . P ols k q komedię . 

Zoba.cz11ł m j ,1 wcz~.~niej od Wa c;;, kitka la. t temu. Nosi
łem ią ukr,11 ą g łęboko na sercu . Kłóciła się ze nmą: 
chcia?'l być dr. matem, ba , śn iła .s:"ę f ej t ragedia pol ka ; 
tra."'"' .fo , której może naw et sami jeszcze i:e zoba.czy
z -: ~1n11 ? 

Odrh lalem ią od s;ehie. Ucie1ralem od nie.i. W reszcie -
zqnd7.ił rt s ię h1fć . . . komedią! T r wa/n to lata. Dotxiero 
więc dz?.~ - d;:::elę się nią z Wami, mili P idzowie. 

Trochę u::;tyd się pr·zyzna ć, że d cza-;ów mojego „Spot
kani " upiynęło - jak ucią ł - dwadzieś ·ia lat; że moja. 
„Displac d P ?·s011 " sk01'lCz yla ie tym ?'oku lat 1.9; zaś -
.,Preclarl a. z Pohu.lanl i" jest jid dorcdną siedemna.sto
latlco,. 

Mo ja nowa sztuka u rnd<:ib 8 · ę ch 11 ba ~ .., eść lat temu. 
le na pisalem ją do piero ·u rok~t l967 . Pierwsze 7Jrowi

z01·yczne, projektou ane ty tuły : „Pucvkcr ln ia", „Rozsta
n~e", „ Wszyst kie lo ty - w:;lr zymane". 

VV lutym roku 1961 , p i ·a łern. do mo.iego przyjaci la mło
dości l·u 01vsb ej i zcira zem oddanego in.scenizatora moich 
sztuk, Leopolda K ie/.anows lciego: 

„ ... Ma to być bliźnia cza siostra „ potkan:.a", właści
wie: „Rozstanie". Mim o inten ".'J ll"Y11Jch spotka·11. ludzi z 
K aju. z nami, m imo f ylit, wizyt stąd - tam , do Polsk ~ -
wszyscy ·w finale wiellciej polskie.i kornedii (., iYJy! Wy! 
Oni!") jes te .~my sk azani w k01icu na. ·; o.zsia:nie . . . " 

„ ... Szu ka.m y śladów młodości i da wn ej ma o.fri, grze· 
bi em y w ? uin11~h i zgl1. ·zcza~h dau•ri ego szczęścia , ale 
każdy z nas rozstaje :si ' dziś z 11'/ugu ym i zludzeniarni, z 
cieniami pl'z eszłości, z krajem. H z:nnym, albo ... z po
ku.so, życia na. Zachodzie" . 

„ ... Rolę w wielkiej !·om edii pnls /; iej w11znaczy ł los: 
feden musi żyć tmn , d ugi p ubu.ie arabiać w ko niun ktu
ralnej nienormalno.ś i , żyjąc .. w l.o(· ie''; i"nn y oh zym.ał rolę 
witającego i żegmijqc ego p1·zyjeżdżających . .. " 

„ ... P1·zeżyle11i wiele spoU·n1/, :<- lndźmi bliskimi ·i dale
kimi, przybywającymi tutaj z Kra.fu - tok rudzi się we 



mnie i dojrzewa sztuka, na. którą czekam, jak on~ na lon
dy·ńs!cim lotnisku, gdzie ich wszystkich połączył jeden 
wspólny „waiting room" - n!L kilka godzin zamglonej 
angielskiej nocy; właściwie my wszyscy żyiemy w jednej 
wielkiej poczekalni (i tu, i tam) .. . Każdy z nas czeka. 
Każdy na co innego. Ja - czekam na Twój list!" 

Niedługo czekałem. Dostałem, nfrbawem list od Leo
polda z datą 6 marca 1961. Pisał: 

„ Wiktorzt:! Pomysł znakomity. Od razu widzę wszyst
ko . . . i ten londy?'iski „air-port'' unieruchomiony przez 
mgłę, i tych ludzi, fak bardzo prawdziwych - i te praw
dziwe godziny, może nawet nie „akty", a.le godziny czeka
nia. Pisz!" 

„ ... Widzę tę wielką komedię naszej rzeczywistości, 
jako nowy rozdz1'al tej powieści scenicznej o losach Pola
ków w czasie przemiwn wojennych, którą za.czq:łeś pisać 
w „Spotkaniu" . .. 

• 
Role 1961 ! Dop~ero dokładnie w sze.ść lat później wzru

szony składałem na ręce Leopolda Kielanowshego egzem
plarz nwjej lwmed.ii „ Waiting Room", prosząc o przyja
cielską op iekę nad moim nowym „dzieckiem". 

Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego napisa-
łem taką, a nie inną wlaśnie sztukę? I dlaczego właśnie 
o tym? 

Odpowiedź m.oże być tylko f edna: dlatego, że festem 
Pola/ciem; dlatego, że choć nie byłem tam - festem tam 
sercem i m.yślq zawsze, na f awie i w śnie, z którego budzę 
S'ię na ziemi obcef, ale wolnef, gdzie swobodnie mogę 
pisać tak falc myślę, tale falc czuf ę, tale :iak trzeba, by 
żyło w teatrze polskim na uchodźstwie i - falc dziś -
przemawiało do Was, mili Widzowie , WOLNE POLSKIE 
SŁOWO. 

WIKTOR BUDZY1\/SKI 


