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OD AUTORÓW 

Teksty, które 'składają sie na to przedstawienie, napisaliśmy jako 
scenariusze filmów TV dla telewizji zachodnich. Stąd bierze się 
ich egzotyczna nieco tematyka: była adresowana do tamtejszej 
widowni. Prezentujemy je w Polsce z uczuciem niepewności, czy 
to, co miało być ich zaletą - nie stanie się tutaj wadą. Mamy 
jednak nadzieję, że poza zewnętrzną atrakcyjnością sytuacji z ży
cia ludzi bogatych, zawierają one - być może - pewien sens 
ogólniejszy, który znajdzie oddźwięk u publiczności. Zdajemy so
be sprawę, że decyzja prezentacji scenariuszy TV w teatrze jest 
decyzją ryzykowną. Kierowała nami właściwa filmowcom próżność, 
nie mogliśmy się oprzeć pokusie nobilitacji zawodowej. Byliśmy 
scenarzystami - stajemy się dramaturgami. 
Kierowała nami także przekora: w okresie, kiedy modne jest 
zbiorowe zwiedzanie budynków teatralnych, fruwanie aktora po
nad publicznością na linie, bieganie z pochodniami po bagnach 
itp. - prezentacja tekstów, w których g tówne zadanie powierza
my aktorom wypowiadającym słowo, wydała nam się nieodpar
cie kusząca. 

(tekst napisany przez Autorów do programu wydanego 
przez Teatr Współczesny w Warszawie) 





„Nie ma wyzwolen_ia od strachu. Ci, którzy w innych budzą 
trwogę, sami drżą, że lada moment to, co zdobyli, może im 
się wymknąć z rąk. Drżą przed śmiercią. 
Pod różnymi postaciami pojawia się myśl o tym, że 
najlepiej byłoby się usunąć. Zrezygnować z walki, zająć się 
własną duszą. Ale ta rezygnacja bywa często pozorna. 
Aktorka z „Niedostępnej" wie, że będzie interesowała 
ludzi tak długo, jak długo pozostanie niezdobyta. Gdyby 
pozwoliła dziennikarzom dotrzeć do siebie, udzieliła 
jednego, drugiego wywiadu - znudziłaby ich szybko. · 
Podobnie Markiza z noweli „Miłosierdzie płatne z góry" 
rozumie, że jakd osoba zamożna może, nie ruszając się 
z łóżka, rządzić Paryżem. Odsunięcie nie jest więc 
wycofaniem się z walki, jest raczej próbą zapewnienia 
sobie trwałego zwycięstwa. Obie kobiety potrafią też, gdy 
zajdzie potrzeba, walczyć w obronie wybranego sposobu 
życia. 

„Dla tych którzy uciekają od walki, nie ma ziemskiego 
zwycięstwa. Zdaje sobie z tego sprawę Markiza 
z „Miłosierdzia", wie, że w życiu jest tylko walka, i można 
wygrywać w niej lub przegrywać. Markiza mówi: „jeśli jest 
Bóg, to przegrałam. Ale ja całe życie miałam takiego nosa, 
że nie sądzę, żeby w tej sprawie fortuna zrobiła wyjątek". 
Markiza potrafi manipulować ludźmi, wie, jak łatwo może 
zmusić Milenę do wdzięczności: pozorując bezinteresowną 
pomoc. Nie ma takiego uczucia, za którym nie kryłby się 
osobisty interes tego, kto stara się wydać wdzięcznym, 
kochającym czy bezinteresownym. Ludzie odgrywają przed 
sobą rolę kochanków, wiernych synów, oddanych 
przyjaciół. Fakt, że miłość msi polegać na zgodzie 
pierwiastka egoistyo'lnego i altruistycznego jednym 
przeszkadza, ir.ini starają się go nie dostrzegać. Próbują 
przyjąć za dobrą monetę to, co zostało im ofiarowane." („.) 

Fragmenty artykułu Andrzeja Tadeusza Kijowskiego 
„Zanussi i Żebrowski: Kraino tęsknoty" 
Dialog nr 4, kwiecień 1977 
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KIEROWNIK TECHNICZNY: JERZY TACZALSKI 
ZASTĘPCA: ANDRZEJ BARWIŃSKI 
BYGADIER SCENY: TADEUSZ KACZMAREK 
KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ : WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: JERZY HELAK 
PERUKARSKIEJ : ZOFIA HEJ NE- BREGULLA 
SZEWSKIEJ: MIKOŁAJ BRATASZ 
MODELATORSKIEJ: SŁAWOMIR KALETA 
STOLARSKIEJ: JAN SZOTA 
MALARSKIEJ : WŁODZIMIERZ CHĄDZYŃSKI 
TAPICERSKIEJ: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ŚLUSARSKIEJ : BRONISŁAW KROWICKI 
ELEKTROAKUSTYCZNEJ : HUBERT BREGULLA 

W programie wykorzystano reprodukcje zdjęć z albumu wystawy 

fotograficznej „Czym jest człowiek?" 

Zamówienia zbiorowe na bilety dla zakładów pracy i szkół przyj 

muje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacj i Widowni , ul. 

G. Zapolskiej 3 tel. 387-89. 

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste i telefoniczne. 

Wydawca : Teatr Polski we Wrocławiu Cena 7 zł 




