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Nie ma czegoś takiego jak 
talent. Trzeba po prostu 
ciężko tyrać. 

Duv iJ i\famet 





DAVID MAMET 
Ż\7WOT CZŁOWIEKA PRACOWITEGO 

1947 30 listopada przychodzi na świat w Chicago w stanie 
Illinois David Alan Mamet - syn pra\vnika Bernarda 
Mon-isa i nauczycie lki LcnoreJune Mamet. Jego rodzi
ce są żydowskimi emigrantami z Rosji. Po rozwodzie 
rodziców przez dwa lala mieszka sam z matką na 
przedmieściach Chicago. 

1963-65 Podczas nauki w szko le śred niej pr:.icuje w chica
gowskiej trupie teatralnej poci nazwą Second City 
jako przynieś-podaj-pozamiataj. 

1968-69 Uczęszcza do Neighborhoocl Playho usc School 
of the Theater, gdzie uczy sit; aktorstwa u Sanforcla 
Meisnera w ramach zdobywania punktów podczJs 
zajęć szkolnych. Wyst<;: puje jako tancerz w tzw. ex
trauaganza Mauric<..: 'a Chevaliera po tytułem Toutes 
voiles dehours.1.'.'· która jest po kazywana na Expo '67 
w MontreJ!u. 

1968 W ramach obowi:1zkowych zajęć z jyzyka angielskiego 
pisze swoj<! pierwsz;1 sztukę pod tytułem Camel. 

1969 Kończy Godda.rd College w Vermont, gdzie otrzymuje 
bakalaureat z jc,:zyka angielskiego. 

1970 Pisze jednoaktówkę Lakeboat, która zostaje wystawio
na w teatrze w Marlboro i sfilmowana w 30 lat później. 

1971-73 Jest tzw. artist-in-residence (brak na to niestety 
polskiego odpowiednika - tak językowego , jak insty
tucjonalnego) w Goddard College. 

1972 Pisze jednoaktówkę Duck Variations/ Kacze wariacje. 

1973 Tworzy w Chicago - wraz z aktorami Williamem 
H. Macy i Stevenem Schachterem trupę teatralną pod 
nazwą St. Nicholas Theater Company i - do 1976 ro
ku - jest jej dyrektorem artystycznym oraz dramatur
giem, scenarzystą, reżyserem i producentem. Jedno
cześnie dorabia jako taksówkarz i jest asystentem 
w branży sprzedaży nieruchomości. 

1974 Pisze sztukę Sexual Peruersity in Chicago/Seksualne 
perwersje w Chica{!,O, za którą otrzymuje nagrodir 
OBIE dla najlepszej nowej sztuki amerykańskiej oraz 
Joseph Jefferson Award. 

1975 Pisze sztukę American Buffalo/Amerykc11iski bizon, 
która zdobywa Joseph Jefferson Award, nagrodę OBIE 
oraz New York Drama Critics Circle Award. 

American Buf!alo jest jego pierws:q sztuką v.'Ysta wio
ną na Broaclway'u i zostanie sfilmowana w 26 lat 
później. 

1976 czy pisania dramatów w University of Chicago oraz 
nowojorskim Yale University. Żeni się z aktorką Lind
say Crouse . 

1977 Bardzo płodny rok - pisze dramaty: Dark Pony, Re
union, All Men are Whores, A Life in the Theater, 
The Woods (które także reżyseruje) oraz słuchowisko 
The Wetter Engine: An American Fabie, któ re prze
rabia potem na dramat sceniczny. Jego sztuki zaczy
nają się coraz częściej pojawiać na deskach nowo
jorskiego Broaclway'u. 

1978 Zostaje dyrektorem artystycznym w Goodman The
ater w Chicago. 

1978-79 Pisze sztukę The Sanctity ef Marriage. 

1979 Powstają sztuki Shoeshine i A Sermon. Pisze swój 
pierwszy scenariusz dla telewizji - przeróbkę włas

nego dramatu A Life in the Tbeatre. 

1981 Pisze pierwszy scenariusz filmov.'Y dla kina do obrazu 
Boba Rafelsona Listonosz zawsze dzwoni dwa razy/ 
The Postman Always Rings Twice (według powieśc i 

Johna M. Caine'a). Powstaje sztuka Edmond. 

1982 Jego scenariusz do filmu Sidneya Lumeta Werdykt/ 
The Verdictotrzymuje nominację do Oscara w kate
gorii najle pszy scenariusz adaptowany. Powstają 
teksty: The Disappearance of thejews, The Dog, Film 
Crew, 4 A.M., Glengarry Glen Ross. 

1984 Glengarry Glen Ross otrzymuje nagrodę Pulitzera. 
Powstają teksty: Vermont Sketches: Pint 's a Pound 
the Word Around, Deer Dogs, Conversations with 
the Spirit World oraz ilustrowana ksi<1żka dla dzieci 
Dowsing Warm and Cold. 

1985 Powstają: The Shaw! oraz Prairie du Chien. Wraz 
z aktorami Williamem H. Macy i Gregory Mosherem 
zakłada grupę teatralną Atlantic Theatre Company. 

1987 Debiutuje jako aktor kinowy w filmie Boba Rafelsona 
Czarna wdowa/Black Widow - gra postać grającą 
w pokera z Debrą Winger. 
Pisze książkę dla dzieci The Owl. 



Debiutuje jako reżyser filmowy dziełem Dom gry/ 
House of Games; scen. Jonathan Katz, David Mamet 
wyst. Lindsay Crouse,Joe Mantegna, Mike Nussbaum 

1988 Powstaje dramat Speed-the-P!ow/Przerżnąć sprawę, 

który otrzymuje Tony Awarcl dla najlepszej sztuki 
(w nowojorskim przedstawieniu w postać kobiecą 

wcieliła się Madonna). Zostaje vvykładowq filmo wym 
w Columbia Unive rsity. 
Reżyseruje film Fortuna kołem się toczy/Things 
Change-, scen. David Mamet, Shd Si lverstein; wyst. 
Don Ameche, Joe Mantegna, Robert Prosky 

1991 Żeni się z aktorkzi Rebeccą Pidgeon. Powstaje głośny 
dramat o molestowaniu seksualnym Oleanna. 
Reżyseruje film Wydział zahójstw/Homicide 0991); 
scen. David Mamet; wyst. Joe Mantegna, William 
H. Macy, Vincent Guastafcrro 

1992 Pisze książkę On Directing Film. 

1993 Produ kuje film A Life in the Th c:ater. 

1994 Ukazuje się powieść T7Je Village. 
Reżyseruje film Oleanna; scen. (wed le własnego dra
matu) David Mamet; wyst: William H. Macy, Debra 
Eisenstadt 

1995 Powstaje sztuka The Cryptogram i książka dla dzieci 
Passover. 

1996 Kolejna książka dla dzieci The Duck and the Goat 
Reżyseru je film telewizyj ny Ricky jay and His 52 
Assistants; scen. Ricky Jay; wyst. Ricky Jay 

1997 Powieść The Old Religion ord z zbiór esejów o tematyce 
teatra lnej True and False: Heresy and Common Sense 
f or the Actor. 
Reżyseruje film Hiszpański więzień/Span ish Pris
one1~ scen. David Mamet; <Aryst. Campbell Scou, Steve 
Martin , Rebecca Pidgeon 

1998 Kolejny zbió r ese jów tea tralnych Three Uses of the 
Knife. On the Nature and Pwpose of Drama. Jego 
scenariusz do filmu Bany Levinsona Fakty i akty/Wag 
the Dog (napisany razem z Hilary Hankin) otrzymuje 
nominację do Oscara w katego1ii najlepszy scenariusz 
adaptowany. 

1999 Zbiór esejów On Acting. 
Reżyseruje film Kadet Winslow/ The Winslow Boy; 
scen. David Mamet na pocl<>t. sztuki Te rence'a Rauiga
na; ·wyst. Matthew Pidgeon, Rebecca Pidgt.'On, Gemma Jones 

2000 Powstaje fikcyjny dokument te kstowy Wilson A Con
sideration of Three Sources. 
Reżyseruje e kranizację sztuki Samuela Becketta 
Katastrofa/Catastophe-, wyst. Harold Pinter, Rebecca 
Pidgeon, John Gielgud 
Reżyseruje film Hollywood atakuje/State and i\llain; 
scen. David Mamet; wyst. Michael Higgins, Michae l 
Braclshaw, Morris l..amore 

2001 Reżyseruje film SkoWHeist; scen. David Mamet; wyst. 
Gene Hackman , Danny De Vito , Delroy Lindo 

2004 Kręci jeden odcinek serialu telewizyjnego The Shield 
poci tytułem tytułem Strays (emisja 18 maja 2004). 
Reżyseruje film Spartan; scen. David Mamet; wyst. 
Tia Texada, Derek Luke, Val Kilmer 

2005 Zapowiadana premiera filmu Whiste 

2006 Zapowiada na premiera filmujoan o/Bark: The Dog 
that Saved France 

David Mamet jest także znany jako scenarzysta i adaptator 
filmowy (często swoich własnych szruk scenicznych), który 
współpracuje z wieloma znanymi reżyserami. Spośród scena
riuszy napisanych do ponad 20 filmów oto tytu ły najbardziej 
głośne i popularne: 

Listonosz dzwoni dwa razy/The Postman Always Rings Twice 
(1981) 
reżyseria: Bob Rafelson 

Werdykt/The Verdict 0982) 
reżyseria: Sudney Lumet 

Nietykalni (1987) 
reżyse ria: Brian De Palma 

Glengarry Glen Rose( l992) 
reżyseria: James Foley 

Zycie w teatrz„/A Life in the Theater 0993) 
reżyseria: Gregory Mosher 

Wania z 42 UficyNanya on 42'"' Street (1994) 
reżyse ri a: Luis Ma lle 

A merykcui.ski bizon/A merican Buffalo 0 996) 
reżyseria: Michael ·orrente 

Fakty i akty/Wag the Dog 0 997) 
reżyse ri a: Barry Levinson 

Ronin (1998) 
reżyseria: John Frankenheimer 

Hannibal (2001) 
reżyse ri a: Ridley Scort 



TWÓRCY 

MARIAN DZIĘDZIEL- absolwent Wydziału Aktorskiego PWST 

w Krakowie 0969). Od 1969 roku jest akto re m Tea tru im. Juliu
sza Słowackiego w Krakowie - na jego deskach zadebiutował 

19 grudnia 1969 roku. Wybitny aktor teatralny i filmowy - ma 
w swoim dorobku kilkadziesiąt ról, zag1·anych m. in. u]. Goliń

skiego, B. Dąbrowskiego, K. Skuszanki, ]. Krasowskiego, 
iVJ. Grabowskiego, M. Prusa, T, Bradeckiego. Za rolę Wojnara 

w Weselu Wojtka Smarzowskiego otrzymał nagrodę za pierwszo
planową rolę męską na XXIX Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni w 2004 roku oraz - w 2005 roku - Polską 

Nagrodę Filmową „Orzeł" za najlepszą pierwoszoplanową rolę 
męską. 

GRZEGORZ MIELCZAREK - absolwent Wydziału Aktorskiego 

PWST w Krakowie (2003). Aktor Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie od 2001 roku - zadebiutował rolą Mnicha 

w spektaklu Abelard i Heloiza Vaillanda (reż A. Ducia-Gracz). 

Obecnie wyst(;'puje mi.;clzy innymi w Straconych zachodach 
miłości Szekspira (reż. T. Bradecki), jest tytułowym Kaligulą 

w dramacie Camusa (reż. A. Duda-G r:icz) oraz gra w Czaro
dziejskiej górze Manna (reż. B. Sass), Ożenku Gogola (reż. 

iVJ. Sobociński) i Tartaku według Odiji (reż. A. Olsten). Laureat 

nagrody Sekcji Teatrów Dramatycznych ZASP oraz II Między
narodowego Festiwalu Szkól Teatru w Warszawie za rolę Di.ih

ringa w spektaklu ;Vfaestro w 2003 roku. Stypendysta Prezydenta 

Miasta Krakowa w 2004 roku. 

MARCJN KUŹMJŃSKI - absolwent Wydziału Aktorski ' go PWST 
w Krakowie (1989). Akto r Teatru im.]. Słowackiego w Krakowie, 

występował także w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. Zagrał 

w kilkudziesięciu przedstawieniach teatralnych i telewizyjnych, 
m. in. Władzia w Ślubie Gombrowicza w reż. B. Hussa

kowskiego (Nagroda dla Młodego Aktora na Festiwalu Sztuki 
Aktorskiej w Kaliszu w 1991 r.), Mozarta w Amadeusz u Scha

effera (reż. W. Zawodzirb ki), Pastora Parrisa w Cza rownicach 
z Salem Millera (reż B. Sass), Cyncynata w telewi zyjnym 

spektaklu Zaproszenie na e;;zeku!.)i? Nabokova (reż. W Fokin). 

Za rolę Złego Pana - Senatora w pt7.custawieniu Dziady Gus
taw-Konrad Mickiewicza w reżyserii M, Sobocińskiego otrzymał 

nominację cło „Ludwika" za najlepsze! pie1wszoplanową ro l(,'. 

męską w krakowski sezonie teatralnym 2002/2003 oraz nagrod<; 

aktorską XXIX Opolskich Konfrontacji Teatralnych - Klasyka 

Polska 2004. 

AGATA DUDA-GRACZ- absolwentka Wydziału Reżyserii PWST 

w Krakowie. Podczas studiów wyreżyserowała spektakle Krea
tura wg wspomnieńJ. Murrela i WoyzeckG. Bi.ichnera w PWST, 

Kain Byrona w Teatrze imienia Witkacego w Zakopanem, Na
prawiacz świata Bernharda w Starym Teatrze (współpraca re

żyserska), Abelard i Heloiza Vaiłlanda w Teatrze im.]. Słowac
kiego. Po ukończeniu studiów: Grzeszne dzieciństwo wg Pamięt

ników Adama i Euy Twaina na scenie Fundacji Starego Teatru, 

Kaligula Camusa w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, Nierządy 
wg Balkon 11 Geneta w PWST, Wybrani wg Parawanów Geneta 

w Teatrze im. Bogusławskiego w K::iliszu oraz trwający rok 

proje kt Improwizacje w Teatrze im. Julisza Słowackiego. 

Sama opracowuje scenografię do swoich przedstawień: jest 

dwukrotną laureatką nagrody Ludwika za najlepszą scenografię 

krakowskiego sezonu teatralnego - „Ludwik 2000" za Napra
wiacza świata i „Ludwik 2001" za Abelarda i Heloizę. 

BOLESŁAW RAWSKI - kompozytor. O~ 1982 roku przez wiele 

lat związany z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie. Jako 

kompozytor muzyki teatralnej zadebiutował w roku 1986. 
Współpracuje m. in. z teatrami Warszawy, Szczecina, Łodzi, 

Krakowa, Poznania, Wrocławia. Skomponował muzykę do blis

ko 70 przedstawień - w reżyserii Marka Fiedora, Jerzego Goliń

skiego, Grzegorza Jarzyny, Pawła Miśkiewicza, Macieja Sobo

cińskiego, Macieja Wojtyszki , Rudolfa Zioły i innych. Laureat 

prestiżowych nagród i wyróżnień za muzykę do Bzika tropi
kalnego St. L Witkiewicza w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, 

telewizyjnego Krawca S. Mrożka i Dziadów Mickiewicza 

w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Więcej informacji 

na oficjalnej autorskiej stronie internetowej www.rawski.art.pl 

ANDRZEJ MUSIAł. - operator obrazu filmowego i telewizyjne

go. Studia w PWSFTviT w Łodzi - dyplom w 1991 r. Od 1993 r. 

wykładowca na tamtejszym Wydziale Operatorskim. Autor zdjęć 

do filmów dokumentalnych, fabularnych i teatrów telewizji, 
m. in. Le Corbusier, Byłem w Sonderkommando, Stan nieważ
kości, Tratwa Kultury, Syndrom, Arvo Part, Dziecko, Skarga, 
Olga Boznmiska, Grzebanie, Wiedźmy, Szansa na życie, 
Wspólny lot, 18, Simpatico, Głos nadziei, Taniec, Wieża. Reży

seria światła do spektakli teatralnych: Dell'amore(Teatr Rampa, 

Warszawa), Dziady Gustaw- Konrad (wspólnie z T. Wertem -

Teatr im. J. Słowackiego, Kraków), Szklana menażeria (Teatr 

Bagatela, Kraków), Mit: Kordian (Teatr Polski, Wrocław). 



David Mamet 

Reżysep.a „ 
Marcin KUZMINSKI 

Scenografia i światło 
Agata DUDA-GRACZ 

Muzyka 
Bolesław RA WSKI 

Zdjęcia filmowe 
Andrzej MUSIAŁ 

Dźwięk filmowy 
Marian BOGACKI 

Mon~aż filmów 
Tomasz POZNANSKI I Mamoń Studio 

PREMIERA 14 MAJA 2005 

O bsada: 

Robert - starszy aktor 

Marian DZIĘDZIEL 
Jan - młodszy aktor 

Grzegorz MIELCZAREK 

W projekcjach filmowych udział wzięli : 

Rafał DZIWISZ, Bartek KASPRZYKOWSKI, 
Grzegorz ŁUKA WSKI, Błażej WÓJCIK 

Inspicjen~ 

Iwona CIESLIK 
Realizacja światła 

Adam DĄBROŚ 
Realizacja dźwięku 

Daniel SEIDLER, Włodzimierz WIELGOS 



O MAMECIE UWAŻAJĄ 

Sztuki Davida Mameta opowiacbj~! o wzajemnych relacjach. 
Poprzez dramatyczną historię opowiadają w pierwszym 
rzędzie o związkach międzyludzkich , lecz wgląd Mameta 
w relacje między ludźmi jest bardziej intymny i bardziej 
ludzki od wielu jego poprzedników i współczesnych pisarq 
brytyjskich czy amerykańskich. Dzieje się tak ponieważ 
jest on wyjątkowo spostrzegawczy oraz dysponuje dos
konałym rzemiosłem. Dobrze obznajomiony z historią 
i teorią teatru Mamet jest także utalentowanym odtwórq. 
Sytuacje w jego dramatach są czasami realistyczne, a czasami 
symboliczne, lecz wszystkie zawierają uniwersalne jądro 
wokół którego zbudowana jest akcja i z któ1ym identyfikuje 
się widownia. W dodatku tworzy postaci , ktc'ire są jedno
cześnie wiarygodne i ludzkie. We frazach i kliszach swoich 
dialogów jest tak dokladny, że po jego nowojorskim debiucie 
wielu krytyków porównywało jego twórczość do twórczości 
Harolda Pintera. 

Stephen H. Gale 

Mamet wykorzystuje arystotelesowskie zasady dramatu, aby 
pisać o lichych zlodziejaszkach i marnych komiwojażerach 
tworząc swobodne wersy z chrząknięć, westchnięć, 
przekJeństw i kawałków zdań. Zarówno w swoim mocnym 
stylu pisarskim jak fascynacji plemieniem męskim Mamet 
w swoim pokoleniu najbardziej przypomina Ernesta 
Hemigwaya. 

Samuel G. Freeman 

Mamet tworzy sztuki, w których postaci wędrują wzdłuż 
cienkiej linii między rozpaczą i nadzieją , rozpadem i pełnią, 
samotnością i wspólnotą. Dychotomie, paradoksy i dialek
tyczne napięcia są kluczowe w jego twórczości i wykre
owanych przez niego postaciach. 

Dennis Carroll 

... 

David Mamet 

Mamet należy do panteonu dramatopisarzy tego [XX] wieku; 
zrobil dla amerykańskiej dramaturgii to, co dla amerykańskiej 
socjologii zrobił na początku wieku Thorstein VebJen: 
dostarczył niszczącego idiomu, którym wyraża szaleństwa 
życia amerykańskiego. 

John Lahr 

Mamet V'.rymusza na nas, aby przejąć się losem wlasnych 
postaci. 

l:lharar Tandon 

Mamet pisze o współczesnym sta nie języka. To interesujący 
paradoks - st-vvorzyć dzieło sztuki słowa z niedostatków 
mowy. 

Esthcr Harriott 

Mamet na nowo wynalazł ame1ykański język teatralny. Styl 
i 1ytn1 jego dialogu znalazł się w teatralnym leksykonie 
jako minimalistyczny Mametspeak. 

El yse Sommer 



Cała twórczość sceniczna Mameta - od wczesnych Kaczych 
wariacji aż po Glengarry ... i Szal - jest niezwykle jedno
rodna. Czerpiąc z naturalnej mądrości zawartej w samej 
mowie, stworzył Mamet język sceniczny, zaskakująco 
podobny do języka, którym Ameryk::mie posługują się na 
co dzień. I operuje tym językiem z nadzwyczajn~1 precyzją. 
Podobnie jak jego mistrz, Harold Pinter - któremu Cle ngany 
jest dedykowane - Mamet duże znaczenie przykłada do 
pauz, kolejne wypmvicdzi w dialogu postaci dzich1 w jego 
dramatach spore chwile milczenia. Podobnie jak Pinterowi, 
także Mametowi zależy na tym, by fragmenty rozmowy 
oraz zawarte w nich dwuznaczności uczestniczyły w pew
nego rodzaju grze. Grę ty można nazwać „kto kogo" . Mamet 
ani nie usiłuje ·wygłaszać kazań, ani nie stara się za wszelką 
cenę poruszyć publiczności. Również obraz spoleczer'istwa 
amerykar"iskiego nigdy nie jest w jego sztukach całkowicie 
czarny. Dzieje się tak dlatego, ponieważ swym bohaterom 
pozwala on na przebłyski samoświadomości, pozwala im 
też od czasu do czasu radować się własną „mądrością". 
„Mądrością", pod którą przyszło im skrywać własne puste 
i banalne życie. 

Typowe dla Mameta jest konstruowanie dramatu z szeregu 
krótkich scen rozgrywających się najczęśc iej pomiędzy 

dwiema postaciami. (. .. ) Kacze wariacje to dialog dwóch 
starych mężczyzn, którzy w parku nad brzegiem stawu 
zastanawiają się nad tajemnicami wszechświata i zwyczajami 
kaczek, przy czym ani o jednym, ani o drugim nie mają 
najmniejszego pojęcia. Już w tej pierwszej sztuce Mamet 
znakomicie operuje dialogiem, jednak w statyczności akcji, 
nieobecności fabuły i przekomarzaniu się postaci, które 
usilują zabić czas pustym gadaniem - widać jeszcze wyraźnie 
wpływy Pintera i Becketta. Mamet, nawiązuj::) C do Czekając 
na Godota, usiłuje z urywków zdań stworzyć pewien rodzaj 
poezji.(...) W/ tym dialogu znać już wprawną rykę takiego 
Mameta, jakiego dziś znamy i cenimy. Rozmowa między 
Emilem i Georgiem powróci echem vv późniejszych sztu
kach, których bohaterowie będą bronić S\voich poglądów 
za wszelką cenę i z zawziętością godną lepszej sprawy, 
a nawet z nieco rozczulającym patosem. Mimo, że poglądy 
te nie v.rynikają bynajmniej ze znajomości spraw, któ1ych 
dotyczą. 

„ 

... 

Mametowi udało się w tej sztuce [Perwersje seksualne 
w Chicago] uchwycić nie tylko charakterystyczny rytm 
amerykańskiej mowy, inkrustowanej przerywnikami 
w rodzaju „rozumiesz", z maestrią równą maestrii Pintera 
na obszarze angielszczyzny b1ytyjskiej. Udało mu siq 
również przepoić dramat- nie wzygnując z nuty komiczncj1 
- atmosferą sk1ytej rozpaczy. 

W dalszych sztukach Mameta - jak A Life in the Theatre 
(Życie w teatrze, 1977) o starym doświadczonym aktorze 
i jego młodym koledze po fachu; jak Reunion (Spotka nie 
rodz inne, 1976) o spotkaniu ojca z córką po dwudziestu 
latach; jak Dark Pony (Kary konik, 1979), w której ojciec 
opowiada córce bajkę o małym Indianinie i jego zaczaro
wanym kucyku - bohaterowie ze wszystkich sil próbują 
nawiązać kontakt z drugą osob<! i nie są w stanie tego 
os i ~1gnąć. Jakby mieli zbyt krótkie ręce . W Reunion okazuje 
się , że bransoletkę, któr<) ojciec wr cza córce, opatrzono 
ź le wygrawerowanym napisem („To moja wina, to wcale 
nie ich wina. To ja tak piszę trójki, że wyglądają jak ósemki"). 
Historyjka o tajemniczym kucyku bardziej podtrzymuje na 
duchu ojca niż dziecko. Stary aktor, któremu nie udało s ię 

przełamać własnego osamotnienia i nawiązać kontaktu 
z młodszym koleg~! mówi w finale ze smutkiem: „Świa tła 
już gasną. Teraz każdy idzie do swojego domu. Dobranoc. 
Dobranoc". Powiada Mamet: Piszy o tym, czego, jak sądzę 
brakuje w naszym społeczeństwie. O elementarnych 
kontaktach międzyludzkich". 

Ten hrak v.ryraźniej akcji zraził zresztą niektórych krytyków; 
nie zauważyli oni, że Mamet ofiaruje „w zamian" świat aż 
kipiący od nadmiaru zdarzeń, wypełniony ruchem i prze
mocą . Sam Mamet pozwolił sobie nawet w związku z tym 
na nieco uszczypliwy komentarz: „S<1 Judzie którzy jeszcze 
dz i.ś - po Becketcie i Pinterze - sądzą, że trzej mężczyźni 

rozmawiający przez dwa akty o włamaniu, do którego 
ostatecznie nie dochodzi, to za mało jak na fabułę sztuki". 

CytJ t za: 
Mcnry L Schvey - David Mamet.- kto kogo' Przeł. Pawel Konie, „Dia

log" 1-2/1992. 
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