
TEATR DRAMATYCZNY 
M.St. Warszawy 

Pan Lemercier 
gra 

Don Kichota 
w swojej księgarni 

przy Placu Des Vosges 
w Paryżu 



••••••••••••••••• 
TEATR DRAMATYCZNY 

M.St. Warszawy 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
GUSTAW HOLOUBEK 

• 
Wicedyrektor • 

MIECZYSŁAW MARSZYCKI 

• 
Kierownik literacki 

JERZY KOENIG 

• 

ZE ZBI RÓW 
Działu Dohume ta·· i ZG W 

Premiera w marcu 1979 

, 



Pa Lemercier 
gra 

Don Kichota 
w swojej księgarni 

przy Placu Des Vosges 
w Paryżu 

Widowisko oparte na m oty wach „Don Kichota" 
Cervantesa i „Krzeseł" Ionesco. Fragmenty „Don 
Kichota" w przekładzie Anny Ludwiki Czerny i Zyg
m unta Czerny. 

Pan Lemercier 
Pan i L em ercier 

• 
MAREK WALCZEWSKI 

EWA DECOWNA 

• 
Scenariusz i reżyseria: WITOLD ZATORSKI 

Scenografia: KAZIMIERZ WIŚNIAK 
Muzyka: STANISŁAW RADWAN 

P rzed dwudziestu laty przy Placu 
des V osges w Paryżu właściciel 

· niewielkiej księgarni gryw.ał przy pom ocy 
kukiełek dla zaproszonych gości 

i przyjaciół „Don K ichota". Opowiadała m i o tym 
pewna pani, k t óra widziała jeden z tamt y ch 
spek takli. To jej wspomnienie sprawiło, że zacząłem 

sobie zadawać pytania; co kazało owemu 
człowiekowi poświęcać czas i siły na t ego rodzaju 
przedsięwzięcie? Kim był? Co chciał swoim gościom 
powiedzieć? Pytania te doprowadziły mnie do 
sk ojarzenia postaci księgarza ze S tarym, bohaterem 
„Krzeseł" Ionesco, przek onanym, że życie jego 
jest stracone, a racze j - że będzie stracon e, jeżeli 

ktoś w jego imieniu nie przekaże światu 

posłania, k tórego sam nie umiał sformułować. 

Pomyślałem więc, że bohater naszego przedstaw ienia 
opowiadając historię Don Kichota mógłby mówić 

nam o tym, co w jego przeświadczeniu potrafi 
uratować człowieka przed poczuciem absurdalności 
istnienia. Mógłby sam być Mówcą. Mógłby być 

S tarym , k tóry jednak pr z eka z ał sw oje posłanie, 

S tarym, k tórego Mówca nie zawiódł. 

W „Krzesłach", jak pamiętamy, Mów ca k tóry miał 
zabrać głos po śmierci S tarego okazał się być 

głuchoniemym. A ponieważ Francuz ów byl 
księgarzem, kazałem mu zaprosić na to jego ostqtnie 
w życiu przedstawienie wsz ystkich pisarz y, 
których kochał i kt órzy jak sądzil, tym jak żyli 

i co pisali dowiedli, iż nie była im obca tęsknota 
wypełniająca myśli Don Kichota. Nie wiem , jakie 
księgarz ów nosił nazwisko, nazwałem go panem 
Lem ercier i pozostawiłem przy Placu des Vosges . 
Przydałem mu Starą, panią Lemercier. Być może 
i życie jego i jego myśli były zupełnie inne 
niż to, co m u przypisałem. Na pewno były inne. 
Ale przedstawienie dzisiejsze zawdzięcza mu zbyt 
w iele, abym mógł przenieść go do Madrytu czy 
Warszawy, co wydawało by się bardziej uzasadn ione. 
Mam nadzieję, że postąpiłem słusznie. 

Witold ZATORSK I 
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