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pierwszej granej wersji (Cocteau wyznaje,
ta ibyła j,urż dlwunasita z !kolei) anoniimowe listy ·są nie tylko wyniK.iem nudy.
W przedlmoiwie do wydania z 11941 r. CocteaJU pisze: „W Maszynie do pisania pozorna ilil tryiga !Policyjnai pozwaJ.a mi malować abiraiz straszlliwej, feudia!lnej proiw.ililCJi,
~tóreJ' rwady d. hirpolkcyzja ded~h POIPY'Chają do niewłaścilwed obrony, IZ inin.ych ( z romantyc=ej młodzieży) c.zylilią mitomanów".
Tam właściwą aJUtor.ką lilSltów jest Solange,
która xo:z.syra tie nie .t yJe z nudy, He z bezsllned nienawiści do pilotilrujących drobnomJeszc"Zuchów. N:Le WiYSZła1 1Przez n ich za
mąż za Didiera i ośmieszona, cznowu stała
się przedmiotem plotek.
Szkoda, że w .drugiej iwersji, granej osta1mio w Comedie i u nas, została !tylko paję
<:zyna, została ty!lko eks1Jrarwaigancja mło 
dyich, !którzy za· wsze]<ką cenę .chcą ~ć niepowsrzeidni. Szlkoda, że zniknęła sprawa
dirobmJ!Ini1astecz!k01We;i, i n~e tyiliko drobnomiaSiteczlrowej ohliud;y. Obłiudy li plotek, które wylililkiatią z !Ilu.dy. Byro to .sikodarrzenie
że

nfowąitiplii.wie

iinteresujące, ,przy tym 1:iieraioki e, nie tylko puib1icySi1;yic=e. Łą<:ziy ł.a
.się z nim zresZJtą 1
oordzie.i' •złożOilla i sensacyjna .fabuŁa.
W 1p ierwszej wersji Sola1I1ge, w której
skrycie !kocha się Fred, ',,oonitymenfalny
agent policji", popełnia samobójstwo (wyobrażam
sobie, że Barbara
Stępniaków
r..a i Hugo Kir:zyski z tak !Potraktowanych iról mogliby .stworzyć postade, które
by w pamięci zostały, zwłaszcza że Hugo
Krzyski doskonałe wy<:zuwa podteksty, rw
które tamta wersja jego roli jest boga.ta).

Co najciekawsze

jednak, Pascal, którego

widzim<Y tutaj tyJiko jalko itaik zrwaną „oifiarę'', w jpOprzedniej wersji, w <trzecim akcie
spiraiwia nam niespodziankę : dOIWILadujemy
sdę, że o'e st iUWIOdziJcielem urzędiniicrJki z poczty. Nai dodiatek MaTgot kocha nie LPascala
lecz Maxima d: lkodha go z wz:aoe=ością.
Solange jest zawiedziona, narzeczeństwo
Margot z Pascalem jest psychologioz:nie ciekawym nieporo~umieniem.

Kontakt ze sz,tuką' zmuszał do zastanowi!!~
nia si ę !!llad w!ielomai ispra;wami: przypadkiem
So.lalilge, Jtrójlkątem IMairgot-iPascall-Maxim,
postaciami Freda ii: urzędnicili z poczty (która TIQta be~e tam się na scenie pojarwia). Była
więc to siztillka, w której teza (ciieikalw~ za,
jalk to 1UJSiłowałam wylklazać), !IlJi.ewąrt;pliwie
się 1I1asuwałla, ale nLe był'a. naijistot!Ildej&za,
po.z.walała żyć postaciom, czeigo nie można
powiedzieć ~ drugiej rwersji, rw lkitóred autor
zaJbija posta.cie, ipodporzą.dlkowudąc 1e bez.W7Jględnlie tezJe.
_
OczyiwiściE: u,proszcz.enia 1Problemoiwe i ip.sychologi<:zne sztuki .trzeba ibyiło dakoś rz:a ·tą
pić. lPojawiła się w.ię<: sceruaJ llllaJ steyohu i
nadiwny tr'idk rz kiufrem, do !którego l\/Lal!"got
wtłaczia PasoaiJJa. Jeśli Cooteaill chciJał ;ak:
naijdalej odedść od swojej twórcaJOŚci~ to mu
się .t o w drugiej wersji udaŁo.
Rozumiem, że Comedie Fran!;aise i nasze
teatry, skoco już wystawiły Maszynę do pisania, to wystawiły tę właśnie wersję, jako
os1la•tnlią wersję ży,ją<:ego autora, iaile trudno
mi zir,orz,umieć, d!1aczego Cocteau ją 1I1a,piisał.

