
„W domu ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam miejsce. 
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy mogli być tam, gdzie ja jestem." 

Ewangelia wg św. Jana, 14 2,3 

To motto Autor umieścił na pierwszej stronie tekstu, które wraz 
z właściwym dramatem stanowi być może dopiero całość. Motto 
dotyczy bowiem prawdy wiary czyli tajemnicy. 
Niewątpliwie tajemnicą jest owa dwudziesta piąta godzina doby, 
która jest „obok", i która jest godziną kota. 
Tajemnica Domu Ojca ... wskazuje na Syna, a ta relacja z kolei 
pociąga analogię z domem mego ojca. Mój dom (każdego?) jest 
przede wszystkim doświadczeniem tego, co moi rodzice - Ojciec 
i Matka - stworzyli między sobą. To jest istota domu - ich 
wzajemność. Ich jedność w „comuni osób" - czyli ich miłość. 
Tak rozumiany dom jest na „podobieństwo" Domu Ojca, którego 
istotą jest Nieograniczona Miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca. 
Człowiek jako ojciec i matka (mężczyzna i kobieta- jest stworzony 
na obraz i podobieństwo boże właśnie przez ową analogię miłości 
Ojca i Syna. Miłości Syna wiernego Ojcu aż do śmierci (,,I to śmierci 
krzyżowej"). 

Jeżeli tylko z takiej miłości aż do śmierci wynika j e d n ość to taki 
Dom może rodzić tęsknotę za nim. I wtedy chce się aby wszyscy tam 
mieszkali. 

Marek Pasieczny 

Per Olov ENQUIST (ur. 1934 r.) należy do wybitnych współczes
nych pisarzy szwedzkich. Debiutował w roku 1961 i od tego czasu 
napisał kilkanaście powieści, dramatów, a także znany jest z repor
taży sportowych, zjadliwych satyr politycznych oraz komentarzy 
z zakresu polityki i literatury publikowanych w prasie codziennej. 
Jego debiut dramaturgiczny - sztuka Chez nous napisana wspól
nie z Andersem Ehnmarkiem, atakująca tych, którzy żyją z „przemys
łu porno" i karier sportowych, zwróciła uwagę krytyki na młodego 
Autora. Międzynarodową sławę przyniósł mu napisany w roku 1975 
dramat o życiu Augusta Strindberga Noc trybad. W ciągu pięciu lat 
sztuka została przetłumaczona na dwadzieścia języków i doczekała 
się ponad sześćdziesięciu premier w różnych krajach (polska pra
premiera odbyła się w warszawskim Teatrze Powszechnym w 1977 r.). 
Postać Augusta Strindberga tak zafascynowała Enquista, że w roku 
1979 rozpoczął pracę nad scenariuszem serialu telewizyjnego 
o wielkim dramaturgu. W roku 1981 napisał dramat o duńskim 
pisarzu Hansie Christianie Andersenie - Z życia glist. W krótkim 
czasie sztuka została wystawiona w kilkunastu teatrach europejskich, 
m.in. w Paryżu, Kopenhadze, Zurichu, w Monachium - w reżyserii 
Ingmara Bergmana. Polska prapremiera tej sztuki odbyła się 
w Starym Teatrze w Krakowie, 2 lipca 1983 r. 
W Szwecji Per Olov Enquist ceniony jest przede wszystkim jako 
powieściopisarz. Powieści jego charakteryzuje analiza intelektualna 
wnikliwie obserwowanej rzeczywistości i eksperymentatorstwo. Chęt
nie sięga do tematów z najnowszej historii. Jego powieści to m.in. 
Hoess (1966) - o hitlerowskim zbrodniarzu wojennych, Legiona
rerua (Legioniści - 1968) - o losach Bałtów w Szwecji podczas 
II wojny światowej. Za powieść tę w roku 1968 otrzymał Skan
dynawską Nagrodę Literacką. W tomie opowiadań Berattelser fran 
de installda upprorens tid (Opowieści z czasu zaniechanej rewolucji) 
pokazał studencką wiosnę 1968 roku i jej skutki w całym świecie 
- od Berlina do Kalifornii. W roku 1980 napisał powieść Musikan
temas uttag (Odejście muzyków), którą zdobył wielkie uznanie 
krytyki i czytelników w kraju i zagranicą. Godzina kota miała 
realizacje sceniczne w Polsce w Teatrze Powszechnym i Teatrze lV. 
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WYZNANIE 

Zamykałem wiedzę w szufladkach 
wymieniałem pajęczaki, stawonogi i kręgowce 
myliłem na niebie gwiazdę pierwszą z ostatnią 
nie rozumiejąc kamieni - nazywałem 
notowałem w zeszycie spostrzeżenia 
wiedziałem, że kiedy przylecą drozdy i żółte pliszki 
można już spać przy otwartym oknie -
że po wilgach i derkaczach przychodzi pierwsza burza, 
Że słonka wędruje tylko w nocy a wyżeł ma brwi nad oczami 
poznawałem głuszca po zielonej piersi 
zimorodka po czerwonych nogach 
dostrzegłem, że wiewiórka jest od spodu biała 
że czajki kładą dzioby na ziemi 
że kwiaty zapylane nocą nie są nigdy ciemne 
że w maju kwitną rośliny niskie a w czerwcu wysokie 
mówiono że można szukać prawdopodobieństwa i utracić prawdę 
że prac doktorskich teraz się nie czyta tylko się je liczy 
że króla najłatwiej uwieść ale trudno się do niego dopchać 
że więcej jest dowodów na istnienie Pana Boga, niż na istnienie 

człowieka 
że piekło to po prostu życie bez sensu 
czytałem na cmentarzu - „T u leży Maria Dymek, ducha oddała 
Bogu, ziemi - ciało, jezuitom - domek. Dobrze się stało" 
Chwytałem się jeszcze teologii za rękę 
pytałem czy anioł spowiadający byłby do zniesienia 
dzieliłem grzechy na śmiertelne - to znaczy - ciche i lekkie -

inaczej hałaśliwe 
podglądałem czystość po obu stronach śniegu 
wreszcie wzruszyłem ramionami: przecież wszystkie słowa sprawiają 
że się widzi tylko połowę 

:Per Olov Enquist 

Jan Twardowski 
Wiersze, 1959 
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