


Kazimierz Piotrowski 

DAVID STOREY 

1. 

Nazwisko to polskiemu widzowi teatralnemu 
nic nie mówi. Ale film Sportowe życie znany 
jest wielu z kina i telewizji. Oparty został na 
powieści pod tym samym tytułem. Powieść i sce
nariusz napisał David Storey. Oto polska wizy
tówka autora Domu. Sztuka ta została ogłoszo
na w „Dialogu" (styczeń 1973) wraz z esejem 
Alicji Kędzierskiej o autorze i zabawnym wy
wiadem z autorem i reżyserem jego sztuk, 
Lindsayem Andersonem. Wspomniany esej oma
wia pięć z ośmiu sztuk Storeya. Dalsze trzy 
ukazały się na scenie później. „Dlalog" czytają 
jednak tylko widzowie szczególnie zaintereso
wani współczesnym dramatem w kraju i na 
świecie. Wypada więc powiedzieć parę słów 
o autorze J jego twórczości. 

David Storey jest powieściopisarzem i dra
maturgiem. Jako prozaik zadebiutował w roku 
1960 powieścią Sportowe życie, jako pisarz dra
matyczny - w roku 1966, sztuką pod ty
tułem Rekonwalescencja Arnolda Middletona. 
W ciągu ostatnich siedmiu lat, od premiery 
Middletona w londyńskim Royal Court Theatre, 
6 lipca 1967 roku, wszystkie premiery sztuk 
Storeya odbywały się w tym teatrze. Reżyserował 
je, z jednym wyjątkiem, Lindsay Anderson. Były 
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to wydarzenia teatralne - owoc twórczej współ
pracy pisarza z reżyserem. Trzeba dodać, że 
Lindsay Anderson jest wybitną indywidualnością 
filmową i teatralną. Odegrał dużą rolę w odno
wie angielskiego dramatu, teatru i kina. Wiele 
do zawdzięczenia ma mu między innymi Arnold 
Wesker. Dżentelmen z pochodzenia, wykształco
ny w Oksfordzie, socjalista z przekonań - An
derson jest do tego stopnia współtwórcą tea
tralnego sukcesu Storeya, że bez jego udziału 
autor, stawiając teatrowi bardzo trudne, często 
karkołomne zadania, mógłby się znaleźć w ni~ 
łatwej sytuacji. Można śmiało mówić tutaj o dzie
le łącznym. Anderson doskonale odczytywał 
tekst, pozyskiwał idealną obsadę i autorskie 
słowo przyoblekał w fascynujący kształt sce
niczny. Z ośmiu sztuk Storeya wystawionych 
przez Royal Court Anderson nie reżyserował 
tylko Middletona i Cromwe/fa. Pierwszą powita
no jako interesujący debiut. Cromwell nie miał 
powodzenia, a krytyka przyjęła go dość chłodno. 

2. 

David Storey ma lat 41. Urodził się w Wake
field, w hrabstwie York (północna Anglia) w ro
ku 1933, jako syn górnika. Po skończeniu szkoły 
średniej postanowił zostać malarzem. Studiował 
w szkole sztuk pięknych w Londynie (Slade 
School of Art). Utrzymywał się z zawodowej gry 
w rugby. Pod koniec każdego tygodnia wyjeż
dżał z Londynu do Leeds. Tam trenował i brał 
udział w meczach. Była to ciężka robota. Rugby 
nie jest grą uprawianą przez dżentelmenów. 

Jako konduktor autobusu Storey zarabiał 
mniej, ale bezpieczniej dla własnych kości. Pra
cował też jako robotnik w firmie wznoszącej 
wielkie i zdobne namioty na przyjęcia. Potem 
awansował. Był nauczycielem w East Endzie, 
londyńskiej dziel,nicy nędzy. 
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Z tych doświadczeń czerpał potem w pracy 
pisarskiej. Sportowe życie jest literackim odbi
ciem gorzkich doświadczeń zawodowego gracza. 
Była to już ósma powieść upartego nauczyciela. 
żadna z pierwszych siedmiu nie znalazła wy
dawcy. Ale i Sportowe życie zostało odrzucone 
przez ośmiu po kolei wydawców. Autor kilka
krotnie tę powieść gruntownie przerabiał. Wresz
cie ukazała się w roku 1960. David Storey wkro
czył do literatury. Krytyka uznała Sportowe „ ycie 
za cenny dokument obrazujący życie w północ
nej Anglii i zmienne koleje losu zawodowego 
rugbysty. Autor nie był tą oceną zachwycony. 
Nie chciał być tylko dokumentalistą Sięgał wy
żej - zamierzał ukazać w tej powieści człowie
ka, który radzi sobie w życiu, ale nie umie po
radzić sobie z własną osobą, czy też pogodzić 
się ze światem . 

Ten sam temat podjął w dwóch następnych 
powieściach Flight to Camden (Ucieczl·a do 
Camden) i Radcliffe (nazwisko bohatera). Autor 
nie miał już trudności z ich wydaniem. Dwie po
wieści wyszły krótko po debiucie - w latach 
1962 i 1963. 

3. 

W rol<U i963 Lindsay Anderson, w czasie krę
cenia Sportowego życia , zapytat Store:ya , czy 
nigdy nie myślał o napisaniu sztuki teatralnej. 
Storey przypomniał sobie, że przed pięc i u laty, 
mozoląc się nad Sportowym życiem, napisał -
w ciągu kilku dni - sztukę pod tytułem Umrzeć 
wśród strasznych mieszczan, która wędrowała 
bez skutu, po teatralnych agencjach. Za radą 
Andersona Storey złożył tę sztukę w Royal 
Court Theatre. Była to druga jej wersja, znacz
nie różniąca się od pierwszej. Storey zmienił tez 
tytuł na Rekonwalescenc1a Arnolda Middletona. 
Sztuka jednak dość długo leżała w teatrze. Wy-
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stawił ją dopiero jesienią 1966 roku Traverse 
Theatre w Edynburgu, ambitny teatr ekspery
mentalny. W kilka miesięcy później odbyła się 
premiera tej sztuki w Royal Court. W ten ?PO
sób Storey związał się na stałe z londynską 
sceną, która wydała na świat liczny zastęp wy
bitnych angielskich pisarzy dramatycznych. 

Powodzenie Rekonwalescenc1i wyzwol ło w 
autorze niezwykłą energię twórczą. Pisał z za
dziwiającą łatwością. Wystarczyło mu kilka dni 
na napisanie sztuki. 

W ciągu siedmiu lat, jakie minęły od londyń
skiego debiutu Storeya, na scenie Royal Court 
ukazało się siedem jego sztuk. Były to: Jubileusz 
(1969), The Contractor (Przedsiębiorca - 1970), 
Dom (1970), The Changing Room (Szatnia -
1971), Cromwell (1973). The Farm (Farma 
1973) i Life Class (Lekcja życia - 1974). 

4. 

Premiera Domu odbyła się 17 czerwca 1970 
roku. Lindsay Anderson dobrał dla tej sztuki 
piątkę znakomitych aktorów. Przewodzili jej John 
Gielgud i Ralph Richardson. Sztuka, przeniesio
na w tej samej obsadzie na Broadway, uzyskała 
nagrodę nowojorskich krytyków ja~o. naj~epsz~ 
sztuka sezonu. W tej samej obsadzie 1 rezysenr 
nadało ją, w roku 1972, BBC w pierwszym pro
gramie telewizji. 

Po londyńskiej premierze John Russel Taylor, 
wybitny krytyk angielski, tak napisał o przed
stawieniu („Plays and Players", sierpień 1970): 
„Każdy instrument grał świetnie, a Instrumenta
cja i nieskazitelne zestrojenie sprawiły, że 
wszystko w tym przedstawieniu grało. Był to 
niemal koncert muzyczny, w którym czuło się 
obecność dyrygenta, mimo że fizycznie go nie 
było. Aktorzy poruszali się, mówili, milkli, jakby 
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słyszeli muzyczny akompaniament, którego myś
my nie słyszeli - efekt chwilami zapierał dech 
w piersi. Scena była tak idealnie zaczarowana, 
że na drugim przedstawieniu w czasie jednej 
z dłuższych pauz mysz weszła na scenę, spo
kojnie się rozejrzała i zaspokoiwszy ciekawość, 
wróciła za kulisy". 

A czym 1est partytura tego koncertu? Co to 
za dom? Dom wariatów? Osoby dramatu przez 
cały czas starają się jak najmniej mówić gdzie 
są i dlaczego się tu znalazły. Ale na długo przed 
zapadnięciem kurtyny sytuacja dla widza staje 
się jasna. Rzecz dzieje się w zakładzie dla umy
słowo chorych. Lekarz psychiatra mógłby okre
ślić, z jakimi przypadkami choroby mamy do 
czynienia. Wiele wskazuje na to, że są to przy
padki nie rokujące szans powrotu do normalne
go życia. Tekst sztuki pozwala na jej umieszcze
nie tylko w jednym miejscu. 

Ale nie jest to takie proste. Wspomniany już 
John Russel Taylor w książce pod tytułem The 
Second Wave (Druga fala), poświęconej angiel
skiej dramaturgii lat sześćdziesiątych, przypo
mina, że Storey napisał dwie wersje Domu. Były 
to właściwie dwie sztuki, które łączył tylko po
mysł i tytuł. Jak wyznaje autor Domu, pierwsza 
wersja podobała mu się, kiedy ją pisał, ale w 
czasie przepisywania na maszynie doszedł do 
wniosku, że jest chybiona. Z drugą było odwrot
nie - dopiero po przepisaniu ze zdziwieniem 
nabrał do niej przekonania. 

„Jeżeli czytając sztukę - mówi Storey -
doskonale wiem, o czym ona mowi, znaczy to, 
że jest martwa. Natomiast jeżeli nie wiem o co 
chodzi - sztuka żyje, żyje w moich oczach do 
tego stopnia, że mi się wymyka i nie poddaje 
definicji. Odrzuconą wersję Domu w pełni zro
zumiałem, z czego wynika, że była martwa jak 
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lekcja poglądowa. Druga wersja, ukazana na 
scenie, była dla mnie zagadką, ale nabrała włas
nego, niezależnego życia". 

W wywiadzie dla kwartalnika „Drama" Uuż 
cytowanym) autor posuwa się jeszcze d~lej. 
Rzecz się zaczęła od obrazu białego stolika, 
jakim się kończy Przedsiębiorca. Jak jest st~
llk - ktoś musi przy nim usiąśc. A potem przyj
dzie ktoś drugi i zacznie się rozmowa. Autor 
sam nie wiedział gdzie jest ten stolik. Dopiero 
jak dwaj dżentelmeni zaczęli mówić o chorobie, 
zdał sobie sprawę, że są - jak powiada - stuk
nięci. A dalej Storey skarży się, że krytycy, 
którzy pisali, że to sztuka o domu wariatów, 
oddali jej złą przysługę. Oddala to widza od 
sztuki i od cierpień jej postaci. A przecież takich 
samych ludzi można spotkać na ulicy. Nie gdzieś 
daleko - tylko wśród nas. Nacisk na metaforę 
szpitala dla umysłowo chorych wypacza sens 
sztuki. Storey wspom:na dalej, że w czasie 
prób w Brighton mieszkał wraz z aktorami w 
okropnych hotelach. Wokół nich było, jak za
pewnia, tysiące takich, jak ci z Domu. Gdy 
Gielgud i Richardson rozmawiali po próbie, Sto
rey nie był pewny, czy to rozmowa prywatna, 
czy dalej próbują. Autor prosi widza, aby patrząc 
na scenę nie mówił sobie: „To wariaci, a my -
normalni. Cóż ci wariaci wyprawiają!" Widz po
winien być z nimi na scenie, albo oni wśród 
widzów. 

Storey żartuje sobie z dwóch znakomitych 
aktorów. Wyznanie, jak powstał Dom jest cie
kawe. Ale najważniejsze w uwagach autora są 
dwie rzeczy: 

1. Ludzie, których obserwujemy na scenie, 
powinni być nam bliscy, bo nie tak bardzo różnią 
się od nas. 

2. Autor nie zaprzecza, że rzecz dzieje się 
w domu wariatów, ale zwraca uwagę, że ten 
dom jest także metaforą. 
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Jaką metaforą? Losu ludzkiego? Niektórzy kry
tycy dopatrywali się analogii z Szczęśliwymi 
dniami Becketta i dwiema jednoaktówkami Ha
rolda Pintera: Krajobraz i Milczenie. Gdyby tak 
było. rzecz działaby się na granicy pustki -
tam gdzie się kończy osobowość i mowa 
ludzka. 

Te parantele literackie, choć zaszczytne, nie 
są przekonywające. Ani w tym utworze, ani w 
całej twórczości Storeya nie można się dopa
trzyć spojrzenia na egzystencję ludzką jako po
zbawioną sensu, ani nie można doczytać się 
poglądu, że człowiek jest izolowany, nie ma 
sposobu porozumienia się z drugim człowiekiem, 
wobec czego pozostaje milczenie i rozpacz. 

Wszystkie osoby dramatu Storeya chcą żyć 
i cieszyć się resztkami egzystencji, jakie im zos
tały. Cztery z nich dużo mówią. Szukaią poro
zumienia między sobą I znajduią je o tyle, o ile 
sytuacja na to pozwala. Jeżeli autor mówi o me
taforycznej treści Domu, może to znaczyć po 
prostu, ze ludzie bywają samotni I cierpią nie 
tylko w zakładach odosobnienia. 

Po drugie - sztuka nie dzieje się nigdzie, 
tylko w Anglii. Bardzo angielscy są na przykład 
dwaj dżentelmeni. Dom nie jest reportażem z za
kładu dla umysłowo chorych. Autor, jako czło
wiek norm~lny, ponosi odpowiedzialność za to, 
co mówią jego wariaci. Zbyt często zaś mówi 
się w sztuce o Anglii, aby mozna wykluczyć 
drugą metaforę. Sam tytuł jest dwuznaczny. 
„Home" po angielsku znaczy „dom", ale także 
„kraj" i „ojczyzna". W Domu brzmi nuta elegij
na. Widzimy życie zredukowane do smutnej we
getacji Czy to także zmierzch byłego imperium? 
Tekst rie narzuca tej interpretacji, ale na nią 
pozwala. 
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5. 

Przyszłość okaże, czy Storey pozostanie na 
obszarze spraw, które dotąd były mu bliskie. 
Byłby to zamknięty krąg. Dwie jego ostatnie 
sztuki The Farm i Life Class świadczą o pewnym 
wyczerpaniu. Tematy się powtarzają, inwencja 
się zawęża. Ale Storey jest człowiekiem mło
dym, wybitnie utalentowanym, ambitnym I upar
tym. Szedł dotąd własną drogą nie oglądając się 
na obowiązującą modę. I zdążył już zająć we 
współczesnej dramaturgii angielskiej poczesne 
miejsce. Wniósł do niej, może wycinkowy, ale 
autentyczny obraz współczesnej Anglii. Obraz 
życia pracowników fizycznych i ich wykształ
conych dzieci, zawiedzionych w nadziejach 
awansu. 

Autor, co prawda, odżegnuje się przy każdej 
sposobności od społecznego czy politycznego 
zaangażowania, niemniej w swym pisarstwie raz 
po raz ujawnia sympatię dla ludzi pracy, a nie
chęć do pasożytów. Nie głosi Idei rewolucyj
nych, jak Wesker. Od krzykliwego Osborne'a, 
w gruncie rzeczy zapatrzonego w siebie, różni 
się nie tylko ściszonym tonem, ale szerszym 
widzeniem rzeczywistości i współczuciem dla 
tych, którzy cierpią. Zaciekłym tyradom Osbor
ne'a przeciwstawia spokojną, wnikliwą obserwa
cję. Sztuki autora Nie do obrony rozsadza 
wściekłość i obrzydzenie do świata. Bohatero
wie Osborne'a są niesympatyczni lub odrażają
cy. Storey się uśmiecha, czasem ironicznie, 
częściej wyrozumiale. 

Przyrównywano go do Pintera. Bardzo to pc
wierzchowne. Istotnie dialog Storey buduje cza
sem, na przykład w Domu. w sposób podobny 
jak Pinter - z języka potocznego przekształco
nego przez niedomówienia, pauzy, skojarzenia, 
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podteksty w język poetycki. Łączy go z Pinterem 
także wieloznaczność metafory. Ale są to dwie 
zupełnie różne formacje pisarskie. świat dla 
Pintera jest absurdalny I przerażający. Storey 
przygląda się codziennemu życiu, widzi jego 
godność i sens. 
Twórczość Storeya należy do tego nurtu 

współczesnej dramaturgii, który wywodzi się od 
Czechowa. Na powierzchni jego dramatów nie
wiele się dzieje, a jednak pod tą powierzchnią 
pulsuje życie - autentyczne i wzruszające. 

Kazimierz Piotrowski 
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(Home) 
Sztuka w dwóch aktach 

Przekład - Kazimierz Piotrowski 

OSOBY: 

Harry------------------JERZY PRZYBYLSKI 
Jack BOGUMI ANTCZAK 
Marjorie HALINA KOMA -DOB OWOLSKA 
Kathleen AL CJA ZOMER 
Alfred -iE. V T AvZEW <I 

eżyseria - JAN ACIE OWSKI 

Inspicjent - Irena Przybylska 
Jan Szafałowicz 

I 
- BA AR K WCZVK-

Sufler - Janina Staszewska 

Premiera 21 grudnia 1974 r. 



************** 
PRÓBA ROZMOWY ZE STOREYEM 

z okazji pobytu Royal Court Theatra oraz autora sztuki 
w Nowym Jorku dziennikarz amerykański, Guy Flatley, 
usiłował przeprowadzić rozmowę ze Storeyem, a jej rezul
taty opublikował w dzienniku The New York Times (29.XI. 
1970). Fragmenty tej rozmowy przytaczamy poniżej. 

Wieść o małomówności Storeya wyprzedziła Jego przy
bycie do Ameryki. Wiadomo. że udzielając wywiadu cierpi 
jak pacyfista wezwany przed wojskową komisję lekarską . 

świetnym pomysłem wydaje się więc zaproszenie do 
udziału w tej bolesnej operacji człowieka, który wystawił 
Dom, a także inne sztuk Storeya 1 filmową wersję 

Sportowego życia. Jest nim Lindsay Anderson, człowiek 

o genialnym wyczuciu teatru, znany z ciętości i wcale nie 

małomówny. 

Rozmowa zaczęła się normalnie I nawet w pierwszej 
chwili toczyła się gładko. Swobodnie ubrani Brytyjczycy 
popijali whisky i lustrowali innych gości na pięterku restau

racji Sardi's. 

ANDERSON: To tutaj sadzają mniej ważnych? 

STOREY: Mnie to nie przeszkadza. 

ANDERSON: Mnie też nie. Chciałem tylko 
powiedzieć, że gwiazdy filmowe i ci, którzy chcą 
być zauważeni, są na dole. (do reportera) Cze
mu pan nie zaczyna? Niech pan pytal 

REPORTER· (do Storeya) Co pan mówi lu
dziom, którzy pytają o co naprawdę chodzi w 
pańskiej sztuce? 

STOREY: Nie mam pojęcia. 

REPORTER: Czy dom w sztuce jes· symbolem 
Anglii, symbolem wszechświata czy symbolem 

STOREY: żadnych symboli 

-14 _.:... 

************** 
ANDERSON: No, wiesz, Dawidl Przecież są 

jakieś symbole. Tylko nie lubię słowa „symbol". 
Ja mówię „poetycki". 

STOREY: „Poetycki" to przymiotnik. 

REPORTER: A ten maszt bez flagi? Czy to 
nie jest symbol? 

ANDERSON: Pokłóciliśmy się o ten maszt, 
początkowo Dawid go nie chciał. 

STOREY: Sztuka była pisana na pustą scenę, 
ale po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, 
że to by było za dosłowne, za bardzo złowiesz
cze, za bardzo„. 

ANDERSON: Symboliczne: Ten maszt spełnia 
tam konieczną rolę, zaznacza istnienie instytucji. 
To jakby echo„. 

STOREY: Tekstu. 

ANDERSON: Słusznie. Motyw imperium 
ten kraj, mała wyspa. 

REPORTER: Ale maszt jest bez flagi. 

ANDERSON: Tak, bez flagi. Po drugie, ten 
maszt tam jest... 

STOREY: Bo stoi pionowo. 

ANDERSON: Wszystkie pozostałe elementy 
są poziome, więc ten akcent pionowy jest szcze
gólnie cenny. 

STO REY: I to był pierwszy powód wprowa
dzenia masztu. 

ANDERSON: Nie wiem, na jakiej podstawie 
ty to mówisz. Przecież to nie był twój pomysł. 

REPORTER· Czy ma pan za złe, gdy przyrów
nują pana do Pintera? 

STOREY: Do Pintera? 

REPORTER: Harolda Pintera: Niektórzy kry
tycy wskazują na pewne podobieństwa stylis
tyczne· dziwaczne sytuacje, dwuznaczne sto-
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************** 
sunk1, czarny humor, niedokończone zdania, zna
czące pauzy ... 

STOREY: Nie widziałem żadnej sztuki Pintera. 

REPORTER: Ale pewnie pan którąś z nich 
czytał? 

STOREY: Nie. 

ANDERSON: Muszę powiedzieć, że to poważ
ne zaniedbanie! 

REPORTER: Czy to dlatego, że pan nie inte
resuje się Pinterem, czy po prostu rzadko bywa 
pan w teatrze? 

STO REY: Tak. 

ANDERSON: Różnica między Dawidem a Pin
terem polega na tym, że sztuki Dawida są tym, 
czym się wydają. Natomiast w sztukach Pintera 
jest coś takiego, że zawsze wydaje się, że są 
o czymś innym. Pinter pisze świetne zagadki 
dla super-intelektualistów a ci, kiedy je rozwią
żą, czują się lepsi od innych. Nigdy nie muszą 
porównywać sztuki ze swoim własnym życiem 
Dawid pisze sztuki popularne, nie są to - uży
ję tu określenia krytyków - sztuki „mózgowe", 
zwykły człowiek natychmiast odnajduje w nich 
siebie. Przez to intelel.:tualistom nie bardzo się 
podobają. Nie lubię inlelektualistów, a ty Dawid? 

STOREY: Ja nle znam żadnego. 

ANDERSON: żadnego nie znasz? 

STOREY: O, chyba, że Kenneth Tynan jest 
intelektualistą. 

ANDERSON: Nie ma potrzeby ... 

REPORTER: Czy tematem Domu jest tylko to, 
że porozumienie między ludźmi jest niemożliwe? 

STOREY: Nie. Chociaż trudno jest się poro
zumieć. 

A.NDERSON: Zresztą, panie w sztuce potrafią 
się porowmieć 
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STOREY: Aż za dobrze. (nagle chwyta repor
tera za rękaw, 1akby chciał powstrzymać go 
przed zapisaniem tego) 

REPORTER: Jak długo pisał pan Dom? 

STOREY: Dwa dni. 

REPORTER: Chce pan powiedzieć, że siadł 
pan do maszyny - jeden dzień, drugi dzień -
i sztuka gotowa. 

STOREY. Nie. Pisałem ręcznie. W tym samym 
czasie napisałem drugą sztukę zatytułowaną 
Dom. Ale była zupełnie inna O zakładzie dla 
umysłowo chorych. 

REPORTER: Ale ten Dom też dzieje się w za
kładzie psychiatrycznym. Dlaczego? 

STOREY: Nie wiedziałem, że to zakład. My
ślałem, to hotel w Algierii. I dopiero kiedy po
jawiły się panie uświadomiłem sobie, że wszyscy 
znajdują się w zakładzie dla umysłowo chorych. 
Ale ja nie jestem wcale pewien, że oni są tam, 
gdzie mówią, ze są. Naprawdę nie mogę wierzyć 
temu, co oni mówią. 

ANDERSON: Na pewno im wierzysz Dawidzie, 
przynaimniej kobietom. 

REPORTER: Dlaczego ukazał pan w sztuce 
Kobiety aroganckie, pochodzące z niższych 
warstw społecznych, a mężczyzn uprzejmych 
i arystokratycznych? 

STOREY: Tak mi wyszło. 

REPORTER: To nie jest wrogość wobec ko
biet, prawda? 

STOREY: Nie. Na dobrą sprawę tradycyjne 
role zostały odwrócone. Kobiety są mężczyzna
mi, a mężczyźni kobietami. 

ANDERSON: To nieprawda. Kobiety w sztuce 
mają rzeczywiście kobiece cechy„. Widza świat 

-17-



tak, jak on wygląda naprawdę. Mężczyźni są 
marzycielami, zupełnie jak w życiu. 

STOREY: Ja patrzyłem na to pod kątem agre
sywności i bie ności. 

ANDERSON: To inna sprawa. 

REPORTER: John Gielgud powiedział, że po
czątkowo nie mógł zrozumieć Domu. Jak zarea
gował, kiedy usłyszał , że pan chce mu powie
rzyć rolę w tej sztuce? 

ANDERSON: (niezwykle łagodnym głosem) 
„Nie mysia/em, że się Lindsayowi podobam". 
Wytłumaczyłem mu, że chcę żeby zagrał, bo 
potrzebuję połączenia wirtuozerii z siłą emocjo
nalną. Był bardzo zadowolony, kiedy to powie
działem. 

REPORTER Czy Gielgud miał problemy z in
terpretacją tej roli? 

ANDERSON: John ma wspaniałą intuicję. Kie
dy on i Ralph Richardson zaczęli zastanawiać 
się nad swoimi rolami, poczuli się zgubieni. Kie
dy jednak zaczęli grać, intuicja wzięła górę i po
prowadziła ich właściwą drogą. 

REPORTER: Dlaczego cała scenografia w 
Domu jest szara? Czy szarzyzny symbolizują 
starość lub śmierć, czy chorobę umysłową, czy ... 

ANDERSON: (klepie reportera po ramieniu) 
Spokojnie stary, spokojnie. Po pierwsze deko
racje nie są szare. Mają łagodniejszy kolor. 
Widzi pan, nie chcieliśmy, żeby sztuka była zbyt 
ponura. To odcień beżu. A według ciebie, Dawi
dzie, jak to kolor? Odezwij się, Dawid.„ 

STOREY: Taaa.„ taaa.„ taaa.„ 

KELNER: Czy podać jeszcze whisky? 

STOREY: Tak. 

ANDERSON: Dla mnie, tak, a dla ciebie, Da
widzie, chyba lepiej nie. 
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STOREY: Chyba jednak tak. No dobrze, do
brze ... Dla mnie nic, dziękuję. 

REPORTER: Ojciec pana był górnikiem. Do
myślam się więc, że pochodzi pan z biednej 
rodziny? 

ANDERSON: (łapiąc powietrze) Co? 

REPORTER: Próbuję dowiedzieć się czegoś 
o jego przeszłości. 

STOR EV: Ja nie mam przeszłości. 

REPORTER: A religia? Czy chodził pan na 
jakieś lekcje religii? 

ANDERSON: Nie mogę uwierzyć, że pan za
dał to pytanie! 

REPORTER: Musiałem ... 

ANDERSON: Musiał pan? A kto panu kazał? 
Redaktor naczelny? Założę się, ze redaktor. Oni 
wszyscy są tacy sami. Ale niech się pan nie 
martwi, wszystko w porządku. 

STOREY: Czy lepiej będzie jeśli powiem, że 
uczył mnie rabin wyznania mojżeszowego zre
formowanego, czy pastor anglikański? 

ANDERSON: Dawid! Chyba nie chodziłeś do 
kościoła anglikańskiego? Nie mogę w to uwie
rzyć! 

STOREY: Tak. W każdą niedzielę. 

REPORTER: Jeśli idzie o politykę, jest pan„. 

STO REY: Nonkonformistą. 

REPORTER: Kiedy przestał pan grać zawo
dowo w rugby i został nauczycielem? 

STOREY: Tak, przez cztery lata uczyłem w 
najgorszych szkołach East Endu w Londynie. 
Chciałem uczyć rysunków, ale powiedziano mi 
„tu nie miejsce na zas ... rysunki!" Więc uczyłem 
matematyki. Pod koniec pracowałem w zupełnie 
podłej szkole, takiej gdzie z braku miejsca bois
ko trzeba urządzać na dachu. Chłopcy chcieli 
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mi jeźdźić po głowie, więc powiedziałem: „pro
szę bardzo, możemy się boksować w rękawi
cach." 

W kazdym razie pewnego dnia miałem dyżur, 
kiedy przybiegł do mnie jakiś chłopiec I powie
dział, że na dole w ubikacji biją się. Zszedłem 
do suteryny i zobaczyłem, że sześciu dużych 
chłopców biło kogoś, kto leżał na podłodze. Ale 
kiedy przecisnąłem się między nimi, zobaczyłem, 
że ten z podłogi uśmiecha się. Kiedy zaczęli 
mnie okrążać, podniosłem go i wykręciłem mu 
rękę do tyłu. Zaczął wrzeszczeć „Od ... się! Od„. 
się"! Wreszcie chłopcy zrezygnowali i wszyscy 
poszliśmy na górę. 

REPORTER: I na tym się skończyło? 

STO REY: Wróciwszy do swojego pokoju usły
szałem z boiska na dachu wołanie: „Tchórz ... 
tchórz .. . Storey tchórz I" Wkrótce potem zorien
towałem się , że dzwonek na lekcję się opóźnia. 
Poszedłem na górę sprawdzić, co się dzieje. 
Kiedy znalazłem się na dachu, chłopcy otoczyli 
mnie. Szybko zdjąłem krawat, żeby nie mogli się 
nim rosłużyć i powiedziałem, że zabiję pierw
szego, a może i drugiego, który mnie dotknie. 

ANDERSON· O Boże' 

STOREY: Czułem jak pot spływa mi po łokciu 
aż brązowa kurtka staje się cżarna Jeden z 
chłopców zaczął się zbliżać. Cofnąłem ramię 
w tył i - bach! łokciem znokautowałem chło
paka, który był za mną. a potem pięścią trafiłem 
w szczękę drugiego, tego co się zbliżał z przo
du, aż upadł. Chłopcy nigdy czegoś takiego nie 
widzieli - żeby dwóch załatwić Jednym ciosem. 
Zaczęli schodzić ze schodów. Ostatni z nich, 
prawdziwy podlizuch, odwrócił się do mnie i po
wiedział· „Proszę pana, to nie pan jest tchórzem, 
ale oni". Następnego dnia zadzwonił mój agent 
i powiedział, że otrzymałem nagrodę Macmillana 
za Sportowe życie. 7.500 dolarów. Poszliśmy 
z żoną i kupiliśmy białego Jaguara. 
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************** 
ANDERSON: (rozglądając się po zatłoczonych 

stolikach) Jak myślisz, Dawid, czy ktoś z nich 
wybiera się na Dom? 

STOREY: Wszyscy. (do reportera) Tyle pan 
JUŻ zanotował, że na całą książkę starczy. 

REPORTER: Chciałbym zadać jeszcze jedno 
pytanie. Rozumiem, że maszt bez flagi I beżowe 
dekoracje są tylko tym, czym są, ale jak mamy 
rozumieć wypowiedź - gdzieś przy końcu sztu
ki - w której jest mowa o tym, że Anglia po
nosi odpowiedzialność za Istnienie telewizji I od
rzutowców, radaru I penicyliny? Czy miał to być 
cyniczny komentarz na temat postępu technicz
nego? 

STOREY: Co? 

ANDERSON: To wszystko są wielkie osiąg
nięcia. Anglicy je wymyślili. Nie Amerykanie. To 
osiągnięcia angielskie. 

(Anderson opróżnia swoją szklankę whisky 
i zapada kłopotliwe milczenie) 

REPORTER: Czy wy mnie przypadkiem nie 
robicie w konia? 

Dialog nr 1 /1973 

************** 
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Zbigniew Herbert 

PAN COGITO A RUCH MYśll 

MYSLI CHODZĄ po głowie 
mówi wyrażenie potoczne 

wyrażenie potoczne 
przecenia ruch myśli 

większość z nich 
stoi nieruchomo 
pośrodku nudnego krajobrazu 
szarych pagórków 
\Vyschłych drzew 

czasem dochodzą 
do rwącej rzeki cudzych myśli 
stoją na brzegu 
na jednej nodze 
jak głodne czaple 

ze smutkiem 
wspominają wyschłe iródJa 

kręcą się w kółko 
w poszukiwaniu ziaren 

nie chodzą 
bo nie zajdą 
nie chodzą 
bo nie ma dokąd 

siedzą na kamieniu 
załamują ręce 

pod chmurnym 
niskim 
niebem 
cza zki 
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