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HENRYK TOMASZEWSKI 

„ Wiele jest rzeczy godnych 
uwielbienia, ale nio 
nie zasluguje na 
uwielbienie większe 
niż człowiek". 

(Sofoklee - „ANTY GON A„) 

• 



Miti moi 

bardzo proszę - nie otwierajcie tego albumiku dokąd° 1cur

tyna nie opadnie po raz czwarty. 

Ale teraz, teraz spójrzcie na wiersz, który bardzo chcę Wam 

przeczytać: 

BRUNO JASIEflSKI 

Motto: „Oh, le bruits de la pluis" 
(Verlaine) 

Pada deszcz, Pada deszcz, 
Tańczą cienie na firance ..• 
Biały Pierrot, nocny wieszcz, 
Deklamuje lilji stance. 

Noc ... Cśśścho - Wszystko śpi ... 
Jacyś ... w kryzach ... Mrok ... rozplywa ... 
Wynosili coś przez drzwi .. . 
Miękkie kroki wchodzą w dywan ... 

Krzywy pajac, biedny klown, 
Głupi rycerz Beatryczy 
Twarz wykrzywil zło, jak faun, 
Na podłodze siadl i KR2YC2Y ... 

Jak chcesz wrzeszczeć - ciszej wrzeszcz! 
Przyjdą, ludzie! ... Swiatla wniosą! ... 

Pada deszcz. Pada deszcz. 
Monotonnie. Capricioso. 



, 

SKAZANY NA ŻYCIE 

CZŁOWIEK 

DRZEWO 

PAJ.'\K 

POŻĄDANIE 

BOGACTWO 

WŁADZA 

SŁAWA 

PRZEMOC 

Jan Uryga 

Elżbieta Jaroszewicz 

Henryk Tomaszewski 

Zdzisława ślesarow 

Eugeniusz Marchewka 

Irena Szymkiewicz 

Jerzy Kulig 

Waldemar Chorążykiewic1 

„Publiczno§ć zasię jest tym drogowskazem, czego nie moaą pojąć 
różni durnie. Jeżeli blazeństw pragnie, bądź jak blazen, jdlt 

koturnów, 11tańże na koturnie". 



„Jabloń kwitnąca na szynach 
Pachnę w milczeniu". 

„Ty jesteś moja czerwień, 
Ty jesteś moja zieleń, 

Mózg w gałązkach unerwień, 

Rośliny żywych wcieleń". 

„Teraz zaśniemy razem i sen 
pogrzebie, 

Jestem przy tobie: milość ... " 

„Cisza w sercu. 

nas 

Jakże ją łatwo sploszyć, lub zatruć". 
„Bez nieczulości listowia 
bez wytrwalości pająka ... " 

„... sączy i sączy jak krew, 
w sercu się łączy gniew". 
„Ale łzy, prawdziwe łzy rzewne, 
płyną i gdzież ich kres?" 
„Ogromne pająki leją lśnień pokoty, 
na zachmurzone czola". 

Li§ć się nuży, 

Liść zwisa bez slowa 
Jak ruch dloni". 

„Miotający się ciągle demon mnie 
okala 

I płynie wokól wiatru nieuchwvt
nym drżeniem, 

Połykam go 
spala 

czuję jak mi płuca: 

I napełnia je wiecznym, 

zbrodnicz11m pragnieniem". 

„Niekiedy mej miloki dla sztuki 
świadomy, 

Przybiera ksztalt kobiety, pełnej 
cudnych czarów, 



„I podszeptem zwodniczym obiudnik kryjomy, 
Przyzwyczaja me usta do wstrętnych wywarów". 

„A wpatrując się w gwiazdy calujące się z nami, 
w pewnym dzikim momencie po dziewiątym Clicćit .. 
Zobacz11my raptownie świat do góry nogami„. 
Jednej noc11 pijanej od szampana i warg". 

„I wszystkim za wszystko, 
z kieszeni do kas. 

I z kas do kieszeni na wszystkie 
strony, 

Rozdrobione na grosze, spęczniale 
w miliony, 

Labiryntem i mrowiem, kolowrotem 
pijan11m, 

Buchające i schnące, znikające, 
rosnące, 

Zakrążyły diabelsko robaczywe 
pieniądze". 

„Wczoraj kupil za milion d::.isiaj za 
dwa spr;:eda, 

Kupi jeszc::e - gd::ie dostać? -
leci- placi więcej - byl w cukierni, 

byl w banl.:u, targuje się, nie da. 
Liczy, zrobione, pędzi, sprzedal -

sto tysięcy!. 
I leciutko zagarnia krocie i miliony". 

„Warknql żelazny dyktator, tknięty 

d::iejowym prqdem, 
Miarowo rozka;:ami stukać ;:acząl 

nad rządem". 



,, Wybija takt z1t t.aktrni, 
Wola twarda i bystra, 

Chwyta w tryby i J)"U.Meza, 
ministra, ministra, ministra". 

„Cztery armie jak czte111 noże, 
W Rzym - w Pireneje - w Ural! 
MitraljeZlf! Armaty! Torped11 

na morze! 
Chorągwie na wiatry! Hurra!". 

„.„ światem zatruty, wichrem z da
leka vrzywiany, 

Klęczy, gdzie spojrzy kolczaste 
druty". 

(„Może się znćw okazja zdarzy, 
Puszczać szrapnele, kute, 9az") 
„Dzika gra, straszna. gra' 
Oczy plonq! serce gorze! 
Który? 
Dwóch nas l>yć nie może! 
Albo ty - albo j!l! 

Raz -

Dwa! 

Raz-

Dwa! 



„Kulą 2'emskq ie pierśc trafiony 

padl •. :' 

„A ~broa1tiarz poJdzie na dno, mgły i dymy opadną, 

ogromne słońce wejr::y ... " 

„Tdc; do ciebie -

W t1pojq :ie!e1! 

I w twój wiatr, 

W twój nie:mier:::.ony 

Idę świat„." 



DZWONNIK Z NOTRE - DAME 
(mimodram wg V. Hugo) 

ESMERALDA, CYGANKA 

QUASIMODO, DZWONNIK 

CLAUDE FROLLO, KSIĄDZ 

FEBUS, OFICER 

GRINGOIRE - POETA 

Irena Szymk1ewicr. 

Jan Uryga 

. 1 erzy Fornal 

Jerzy Kulig 

Stanisław Brzozowski 

Wybór byl jednoglofoy. 
Wyprowadzono w triumfie blogosla
wionego papieża blazn6w. 

• 

Poszli w uroczystym orszaku po tek
turowq. tiarę i plaszcz koronacjJjnlJ 
papieża blazn6w. 

Między tlumem a ogniskiem tańczyla 
dziewczyna przlJ brzęku baskijskiego 
bębenka. 



W tym są czary! - odezwal się z tlumu jakiś ponury glos. 
Dziewczyna zadrżala i odwrócila się. W tej właśnie chwili procesja 
:i papieżem blaznów wkraczala na plac, ze swoimi ws::11stkimi 

pochodniami i z calym swoim zgielkiem. 

„- Jak Wam na imię panie 
oficerze?" 

„- Febus de Chdteaupers". 

Kapitan wyrwal Cygankę z uścisku 

Quasimoda. 

Quasimodo w ciemnościach uniósł 

dziewczynę. 



Quasimodo zostal pojmany, 
obezwladniony, związany. 

Ciągle dźwięczała mu glowie pio
senka Cyganki, jej stopy tańczyły 

po brewiarzu. 

Cyganka odpię:a od paska plaską 

flaszkę i pr:::ysunęla ją do warg 
nieboraka. 

Po przez szum krwi pulsującej 

w skroniach, usilowal ksiądz usl11-
szeć o czym mówili. 

Rozmowa zakochanych to - nieustanne „kocham cię" 



Nad glową Febusa zobaczyla twarz 
i rękę ze sztyietem. 

Otaczali ją żolnierze straż11. 

Sata byla obszerna i ciemna. Nad 
sędziami widać bylo kształt krucy
fiksu.. 

11 • •• ? H 

Pochwycil ją 

katedry. 
uniósl na wieżę 



Rynny w ksztalcie zwier;:;qt wychylaly się zewsząd. 
Szpetne maski osac;:;11ly Quasimoda. 

Szubienica lub ja! 



PŁASZCZ 
(mimodram wg noweli M. Gogola) 

AKAKIUSZ 

NACZELNIK 

I URZĘDNIK 

II URZĘDNIK 

III URZĘDNIK 

IV URZĘDNIK 

V URZĘDNIK 

PREFEKT POLICJI 

KRAWIEC 

DAMA 

PANIE 

GOSPODYNI 

POLICJANT 

!fenryk Tomaszewski 

Zygmunt Szostek 

Jerzy Fornal 

Stanisław Brzozowski 

Adam Rymarczuk 

Eugeniusz Marchewka 

Jerzy Kulig 

Eugeniusz Marchewka 

Jan Uryga 

Irena Szymkiewicz 

{ 
Zdzisława Slesarow 

- Krystyna Płachecka 

Ałła Laskowska 

Eugeniusz Wąsowicz 

A wy babciu nie traćcie na próżno 

czasu„. 

Jest w Petersburgu potężny wróg 
tych wszystkich, którzy pobierają 

rocznie okolo 400 rubli. 

Ten wróg to nasz mróz pólnocny. 

Mlodzi urzr;dnicy wyśmiewaii się 

z niego. 



f'u.i A1 a'.;:rns.: po tanowi! w du~·~y , 'e dawać mu 
u·.~cej ,:.;. 'wu rul;lc. 

Dyrektor u·:;znac::uł mii okrqg1e s:::e•tdzicsiąt rubli. 

Pan Aka/,iu .• :: ujrzał się w posiadaniu nadwyżki dwu
d:iestu rubli. 

Kitka razy uśmiechnął się nawet, pelen wewnętrwej 
błogości. 



Zaczęli mu winszować, wiwatować ... 

Trzeba nowy płaszcz oblać. 

Pana Akakiusza zmuszono do wypi
cia dwu kielichów. 

W11mkn1l się ukradkiem z pokoju 
i zs::edl na ulicę. 

Kroczył w najprzyjemniejszym 
nastroju. 

Zobaczył przed 1obq jakichl ludzi. 



Pan Akakiusz zglosil się do „znacz
nej osobistości" - i zglosil się bar
dzo nie w porę. 

Bezwladnego wyniesiono go 

z gabinetu. 

Mgla przeslonila mu ocz71. 
(Nazajutrz wystąpila gwałtowna 

gorączka). 

Zjawy jedna dziwniejsza od drug iej, 

~ lodziei ~akradających się poci 
lóiko.„ 

\ 



BAJKA O MURZYNKU 
I ZŁOTEJ KRÓLEWNIE 

MURZYNEK ,I anusz Okninsk: 

ZŁOTA KRÓLEWNA Zdzisława ślesarow 

nraz zespół. 

KoleinośL scen: 

W dżunglii, 

Pałac Królewny, 

Ulica, 

Sen, 

Kasyno, gry, 

Ucieczka, 

Lunapark. 

„Koroworcm, pląsem, tanem ... " 

.,... niby kaplani raz to, 
a ra: to niby arty.ki". 

„Zamknęli prz:de mną pałace, 
Wiedzą, żem biedny". 



„Kocham cię w• slo1icu 
blasku świec". 

przy 

(„Szpady i wstążki ::wiewne. 
idzie złota królewna) 
Łokcie podobnie śmieszne, us;y 
z drogiego kamienia". 

„Zbiry, katy, wyrzutki, wisielce, pro
st11tutki, patrzyli nań spodelba". 

„Tego nie puszcza się pla:::em". 

„Chłopaczek gwiżdżąc, czy:icić buciki 
zaczął". 

• 



„Murzyn ręką mokrą otarł z nosa kapiącą krew ... " 
„Zmęczony srogo zasnql po troskach wielu ... " 

„Sniq mu. się buty s:erokie, u:qskie, szwedzkie, 
sowieckie, niemieckie, japońskie. 

„Bielszy niż obłoków stada". 

„ W!ięli się za ręce, pr:ytupywali" 

„Podziwiali jej urodę ~ 
A ja nędzny i spieczony, chodzę 

czarny w skwarnym miekie". 



„I wszystko znika na amen.„" 

„ ... czarny i zmęczony aż mnie ciężki sen zabija, 
A gd11 budzę się jest wiec~6r różowawo-popielaty". 

„Ja jestem malym lift - boyem 
W szytej zlotem liberii". 

„Stlumionym wirującym stukiem 
Cwałuje w głowie noc rozpustna". 

„Zapóźno -
Rewolwer nie byl większy od róży". 



„„ .. „ do więzienia na suchy kęs 

c:hleba". 

„Chytrze, skrycie niby zwierz, 
Póki krwią się nie obroczę, 

Naprzód skoczę„." 

„Tylko biale posągi strojne w swojq 
kamienność, 

Stoją zawsze „na miejscu" 
niewzruszenie, correct.„" 

„To jest złota królewna, 
zlote włosy i usta ... " 

„S::arlatan na podmostku sprzedaje 
lalki z wosku". 

„Bardzo proszę, bardzo proszę 
Jeden strzal pięćdziesiąt groszy". 

„To pu1tka.„" 



„Mego serca pożegnanie prz;;jmij daleka ... " 

„Komu uwierzyć, z kim się sprzymierzyć, 
W czyje ramiona sercem uderzyć". 



TEKSTY: 

CZĘŚĆ I. 

BAUDELAIRE 0 W. BRONIEWSKI 
K. I. GAŁCZYŃSKI 0 B. JASIEŃSKI 
M. JASNORZEWSKA-PAWLIKOWSKA 

J. TUWIM. 

cz ĘŚĆ li. 

V. HUGO. 

cz Ę ~ ć Ili. 

M. GOGOL. 

CZĘŚĆ IV. 

J. BRZECHW A 0 K. I. GAŁCZYŃSKI 
M. HEMAR 0 B. JASIEŃSKI 

W. MAJAKOWSKI 0 S. MARSZAK 
A. PUSZKIN 0 J. TUWIM. 

WYBRAŁ, 

ZESTAWIŁ I ZAOPATRZYŁ SŁOWEM WSTĘPNYM: 

ANDRZEJ BARSKI 

lDJĘCIA WYKONAŁ: WITOLD ROCŁAWSKI 

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE: 

HENRYK TOMASZEWSKI 
ANDRZEJ BARSKI 

BOGUSŁAW DANIELEWSKI 

SCENARIUSZ, INSCENIZACJA I REŻYSERIA: 

I 

HENRYK TOMASZEWSKI 

KOSTIUMY: 

JADWIGA RRZERADZKA 

OPRAWA SCENICZNA: 

ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 

WSPÓŁPRACA LITERACKA: 

ANDRZEJ BARSKI . 

WSPÓŁPRACA MUZYCZNA: 

JERZY OLEJNIK 
JANUSZ KOZIOROWSKI 

MONTAŻ EFEKTÓW DŻWIĘKOWYCH : 

JERZY KULHAWY 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: 

JANUSZ ŁOZA 



ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI I BOGUSŁAW DANIELEWSKI 

[ 

r 
l 

Redakcja: ANDRZEJ BARSKI 



Zakłady Graficzne Lączności, Wrocław - zam. 839-56 F-7-3571 


