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Milo« tJJ ni' staw, w którvm ,.,,;na za> u znaltźf 
swaje odbici'· Milołt mci pr;yp!Ji"!l' i 01lp!J'WY· Ma 
tn sWOi' rozbite okrr!Y· zatopwn< mia ta, o m1ornia. 
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) 

Miłość nie pyta o nic, bo kiedy zaczynamy się nacr 
nlił zastanawiać, ogarnia nas przeratenle, nlewypo
wfedzJany lęk, którego nie sposób nazwać słowami. 
Mote fest to ooowa bycta wzgardzonym, odrzuco
nym, obawa, że pryśnie czar? Może wydaje się to 
śmieszne, ale właśnie tak sle dzieje. Dlatego nie na
leży stawiać pytań, lea dzlałać. Trzeba wystawiać 
się na ryzyko. 
Paulo Coelho 
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I ~ v Mówt~ te miłość umiera między dwofgtem 
ludzi. To nieprawda, nie umiera. Opuszcza 
tylko człowieka, gdy na nią nie zasługuf e. 

Wllflam Faulkner 
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Wlllłam Gibson 
Poeta, powieściopisarz, dramattlrg I scenarzysta 

amerykaftskl. Urodził sle 13 listopada t 9 t 4 roku 
w Nowym Jorku. Pisarz długo pracował na sukces. 
Mimo :tyczlłw1e przyjęte) debiutanckie) pow1eścl 

pt. Pa/eczyna, jego pierwsze dramaty nie zaintere
sowały teatralnych przedsiębiorców. Błyskotliwą 

popularność przyniosła mu sztuka Dwo/e na hu~
tawce. Jut Jak.o znany dramatopisarz wydał w 1960 
roku Dziennik huftdwkl, gdzie dzień po dniu opi
sał trudy jakle przeszedł ze swoją sztuką w drodze 
po sukces na Broadwayu. Prapremiera Dwojga na 
hu~wce w retyseńl Artura Penna odbyła się 16 
sierpnia t 9 58 roku w Booth Theater, zagrali wy
bitni aktorzy -Ann Bancroft I Henry Fonda. No
wojorska premiera dała poCLJtek oszałamla)ącef, 

światowe) karterze dramatu. W sztuce występowa
ły znkomłte duety aktorskie, między Innymi: w An
glii - Peter Anch I Gery Jedd, w Paryżu - Jean Ma
rais I Annie Girardot (w Inscenizacji i retyserii Lu
chino VłscontJego), w ameryk.ańskleJ fllmowej we
rsji Shirley Mdalne I Robert Mitchum. Polska pra
premiera w retyser11 AndrzeJa Wajdy odbyła sle 
w 196 I roku w Teatrze Ateneum ze znakom i tą pa-

l~ f rą aktorską: Eltblet4 l(eplńską I Zbigniewem Cy
v- bulsk:lm. 

Sztuka opowtada o dwofgu samomych, zagubio
nych w wtelk:lej metropolll ludziach, których przy
padkowa znafomość rozpoczęta banalnym flirtem 
telefonicznym, daje Im krótki czas mlłośd, wza
Jemnego wsparcia. Gizela - tancerka bez szans na 
kartere o~zuldwana I porzucana przez mętayzn 
I Jerry - adwokat, pechow1ec, nieudacznik, prze
grany w małżeństwie - „huśtawka" nastrojów, fru
stracji I kaprysów, lluz)a wzaJemnego szczęścia . 

Dwoje na huśtawce to sztuka o kochankach od po
czątku skazanych na przegrancl, którzy budując 
wzaJemne relacJe przygotowują słe do nieuchron
nego rozstania - nPlekne o" rozstania. 

Inne utwory Wllllama Gibsona to między inny
mi: Cudotwórczyni ( 19 59), która Ilości~ wysta
wień przebiła sukces Dwojga na huśtawce, a talde 
musical Golden Boy ( t 964), adaptacja powieści 
Clifforda Odets'a, A Mass for che Dead ( 1968), 
A Season In Heaven (1974), Shakespeare's Game 
(I 978J - tom teoretycznej krytyki dramatu. Au 
tor często współpracuJe z 1\1, w 1998 roku 

4 wspólnie z Tomem Medoxem napis.at scenariusz 
I " do Jednego z odcinków Archiwum X. 
.v"'-- -- ___ -=.:.:=.::....;;....;=-=-::o.-
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