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Herbert wprowad1:a nas w sam środek jakiejś „sprawy". Mimowolnie stajemy się świadkami 
konfliktu jaki ro1:grywa się między Nią, Nim, i tą lr1:ecią, najbardi'iej lajemnicz,1 postacią 
dramatu, którą poeta określa jako TO, co jest La ścianą. Lęk, strach, desperacja, niepoklij -
te uuucia lowarąsz,1 bohaterom od samego pouątku ... O postaciach dram,1lu wiemy 
niewiele - On i Ona Io małżeństwo, które dzieli miesLkanie ze slars1ą kobietą (pri'yjęła ich 
do siebie w zamian 1a opiekę). W pewnym momencie jej obecność 1:auyna ich drainić, 
1 uasem staje się nie do zniesienia .. . Mał.leństwo prowadzi ze sobą pewnego rodzaju grę 

pozorów- pełną niedomówień, skrywanych emocji, ale oboje wied1:ą, ie pragną tylko 
jednego - śmierci kobiety ... 
„Drugi pokój" Io pr1:erażające studium lud1kiej psychiki, a taki'e prLejmujący tr,1klal 
o śmierci i samotności. 

Anna Kękuś - Poks, reżyser spektaklu : 
... „Drugi pokój" 
- to nil•zwykk, intc.'r<'suj,j(l' studium rl' lacji mil;d1.y koliid,1 a mężczy711 ,l w olJliuu cywiliz,Kyjrwj 
pogoni z.i dobrem m.ill'ri.i lnym. 
Ow<' dobro '>t.i je się pr1.eklc1i>lwc·m życ i ,1 codzil'nnl'go, wreszcie przyczyni.i się do 1.IJrodni; 
uruch,1 rni.i n,1jgorve instynkty, ogran icz.i wr.iż l iwość. Pozysk.iny drugi pok<'ij, zamiast p<>Sl.l'rl'.y( 
przeslrzcri k•1)szego życia, z,1myka j,J bl'zpowrotnie. zabiera godno~c':. sl.ije się świaclcclwc·m 
człowieczt'j niedoskonałości. Zbigniew Herbert napisał len tekst j,1ko słuchc iwbko racł iol.Vl' 
w 1 'J51l roku w kontc·kśc ie „małC'j sl.iliilizacji". Wspc'il ne mieszkania, dzielone~ z zupc:łnie obcymi 
ludźmi to liyl,1 rzeczywistość lal .'i O. Hrdk i ntymności i marzl'nit' o tym, żeby mieć wreszcie swc'ij 
k,1t. 

StruklLJrd cl rarn.iturgiczn.i, oszczędny, a jednak metdforyczny język, konclens,1cja emocji, 
okreś l e nie pauz, tworz,J dz ieło doskona łe„ . 

. . . Adaptacja sceniczna .... 
Powof,rnie cło scenicznego iyci.i przecłst.iwic i l' l i kilku pokolcri, z 1w rspcklywy wspc'iłczesności , 
z.ioslrz,1 wydźwięk cl rdm,1lu - IH >wiem niC' tylko pokolPnie młody< h, IJ(•zw1.ględ11ych - olJ,1r
czo11l' zosl.ije hr,1kiern wrażliwości. N,1 st cnic~ pnj,1wi,1 się n'iwnic'Ż m,1łż<•ristwo dojrz.ilych łl/( L•'.i. 

lzw. norrndlnych 01Jyw,1leli. o milej powil' IB·howności oraz p,ir,1 emerytów, 1)rzyvł ych gospo
d,my zdohyll'gu z,1 ceJl<; iyci.i ludzkiego drugiego pokoju. 
Każcie pokolenie mdzi ludzi - polworc'iw i lo nic tylko tych, ktc'irych boimy sic; n.i co dzil'ri , czy 
o których wspomin,1 historia„. Dr,1m,1t l-lc·rlic•rl ,1 nie tr.iktu jl' o ł udzi.ich p.1tołogicznych . 

To tzw. „zwykl i zj,1d,1C1.l' chleha''. Z n•guły illl niP przypi>Ujl'll1y P"lwomośc i ludzkieg" ch,1r.ik
teru . Ok.izuje s i ę jecłn,1k, Ż<' pilnvi,isll'k zł.i drzl' rn ie w k.tżdym z n,1s. Nicz.tlt'inie ocł st,mu po, i.i
d,1ni.i, wygl,1cłu i wykonyw,11H·go z.iwodu. To jc•,t wf.i.;nie zwodnicZ<', lo jc•st I.i pułapk.i 

s lereol ypc'iw„. l ·krłll ~ rl wyraiinow,rnic pok.izuje ja kże gor1ki , o .tst'm groteskowy pmlrt'l 11 ,b 

'dmych . 

... Śmierć .. . 
Z aktorami wielokrotnie roz/ll,1wi.iliśllly o pow ierzchownym postrzl'g,111 iu sl.i rośc i , tylko 
z własnej pc•rspektywy. Dla lllłodego człowiek.i Ślllierć z reguły j«sl czymś ,tlislr.ikcyjnym, 
odległylll . On i 0 11.i określ ,1 j,l st,1rość r.iczej jako proces fiz jologiczny, ;,mik.i emp,1li,i. Oczywiści<• 
m.ij,1 świ.ido!lloś{: S<lrnotności umier.ini ,1, tego, ŻP po śm ierc i cz łowiek ocł.irty ;wsldje ze ws1.yst
kicgo. O n mc'iwi : „ Człowiek wstydzi sit: śmierci . Wie, i e• ln;d1ie lc•żał n,1 wzn.ik /. lllw.irtymi 
ustallli " . A potem dod,1je: „Kil'dy ułmviek jest nagi - umic•ra . Ona też sic; lm lll i: lr1.em,1 
g,1mk,1mi , paraw,uwm, kluczt'm do drzwi". Rom 1.iw i.ij,l jecln,1k l.ik j.ikl iy ~l .iroś<' i śm ier<' ich nil· 
dotyczyf,1. 
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