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STRESZCZENIE 

Dzieje się współcześnie. 

Gdzie? .... 

Akt I. 

Dziwne wnętrze nie pozwala nam się zorientować, jaka to jest 
instytucja. 

Niewiele dowiadujemy się. z pierwszego dialogu dwu kobiet. 
Pierwsza z nich zdaje się być zarządzającą biura (Ellen), druga 
sekretarką tego biura . Jeszcze dziwniejszą jest postać prote
stanckiego pastora, który na naszych oczach zamienia się w nor
weskiego rybaka na skutek dokonywanej transformacji. Zjawia 
się też iluzjonista ... Co to ma znaczyć? Jedno staje się jasne~ 

Wszyscy ci ludzie pracują w dziwnej instytucji, mając jeden 
cel przed sobą ... Ale jaki? 

Przychodzi młoda osoba, zaproszona do tego biura (Marta), 
lecz i ona nie wie dokąd przyszła. Również przybyły starszy pan 
(Fernando Balboa), którego przysłał tu założyciel tej tajemni
czej instytucji doktór Ariel (spogląda na nas z portretu), 
nie wie, gdzie się właściwie znajduje. Pozostawszy sam 
na sam z Martą, snują podejrzenia, które się pogłębiają w miarę 
poznawania następnych postaci, dziwacznie się zachowujących. 

Oszołomieni tymi scenami Balboa i Marta nie wiedzą, czy jest 
to jaskinia bandytów, czy też dom wariatów. Lecz oto zjawia 

„ 
się dyrektor tego „biura", który swym uśmiechem, ujmującym 

zachowaniem rozwiewa podejrzenia, szczególnie u Marty. -
Z dialogu między Martą, a „dyrektorem", dowiadujemy się, że 
w chwili, gdy Mar ta była w stanie najgłębszej rozpaczy, bliska 
samobójstwa, wpadł nagle przez okno do jej pokoju bukiet czer
wonych róż z kartką, na której było napisane jedno słowo: 

„Jutro" ..... 

Róże i to jedno słowo wstrzymały dzie\vczynę od targnięcia 

się na własne życie. Nazajutrz znalazła na progu swego mie
szkania karteczkę z adresem tej instytucji, w której sic: obecnie 
znajduje. „Dyrektor" był właśnie jej zbawcą i od ni ego wresz
cie dowiadujemy się, że instytucja ta została założona przez 
niejakiego doktora Ariela, fanatyka dziwnej idei, na którą łoży 
cały swój majątek. Pragnie on pomagać n i eszczc:śliwym -
uszczęśliwiać ich. Ale nie drogą filantrop ii. Zalecona przez dok
tora Ariela metoda czynienia dobra jest metodq sztuk i, poezji. 
Werbuje się więc tu ludzi, którzy chcą s ię tej idei zupełnie po
święcić. „Dyrektor" namawia Martę , by i ona wzi ęła udział 

w tym pięknym dziele, na co po pewnych wahaniach przystaje. 

Gdy Fernando Balboa przychodzi po raz clrngi do biura, jest 
on już poinformowany przez Ellen o celach tej instytucji. Z peł
nym zaufaniem zwierza się „Dyrektorowi" o swym nieszczę
ściu ..... Los sprawił, że ze szczęśliwej licznej rodziny pozostał 
on sam z żoną i wnukiem. Dwadzieścia lat temu - opowiada 
Balboa - gdy wnuk miał 16 lat był zmuszony wygnać go ze 
swego domu, gdyż ten stał się wyrzutkiem i podniósł nawet rę
kę na własnego dziadka ... Babka (żona Balboa) nie mogła tego 
przeboleć i od dnia zniknięcia wnuka gasła w oczach. Balboa 
wiedział, że wnuk dostał się do Kanady i tam stal się zwyczaj
nym gangsterem - bandytą. 

Tej prawdy nie mógł żonie powiedzieć. Chciał ją jednak ra
tować, jej melancholia groziła śmiercią. Posłał więc babce sfin
gowany list wnuka, który prosił w tym liście o przebaczenie, 
i donosił o zmianie swego trybu życia. Balboa widząc, że list/ 
ten stał się źródłem radości dla jego żony, że została ona dzięki 



temu przywrócona do życia , kontynuował fikcyjną korespon
dencję przez wiele lat. Babka dowiedziała się, że wnuk został 
architektem, że zakochał się i ożenił. Wierząc w tę fikcyjną ko
respondencję , babka stworzyła sobie obraz życia swego wnuka ... 

Aż tu nagle opowiada Balboa - przybył telegram od praw
dziwego wnuka, który donosi o swym powrocie okrętem „Satur
nia". Ale okręt zatonął. Pani Balboa nie może się o tym dowie
dzieć - taka wiadomość zabiłaby ją. Balboa chciałby więc zor
ganizować przyjazd fikcyjnego wnuka i w tej sprawie zwraca 
się do „Dyrektora". Ma on udawać przed babką prawdziwego 
wnuka , a Marta ma być jego żoną. Gra ta potrwałaby kilka dni, 
aż fikcyjny telegram zawezvvie z powrotem wnuka z żoną do 
Kanady. „Dyrektor" zgadza się na propozycję Balboa w myśl 
swej idei: ,.Czynić dobro, uszczęśliwiać ludzi ... ". 

Akt II. 

Staroświecki dom, do którego w ciągu dwudziestu lat nie zaj
rzało szczęście, jest dziś pełen radosnego wyczekiwania powro
tu najukochańszej istoty. Stary Balboa poszedł na dworzec ocze
kiwać wnuka z jego żoną, babka zaś oczekuje ich w domu: „nie 
chce go z nikim dzielić". I oto zjawia się wyczekiwany latami 
wnuk Maurizio. Ale jakiż on inny, jak bardzo się zmienił. Dziw
ne jednak, że pamięta wszystko. Zna każdy szczegół i zwyczaje 
w tym domu , wspomina każde miejsce. Ba, nawet jego młoda 
żona tyle wie rzeczy z opowiadania „męża" ..... Tak - to on
jej wnuk ..... Jej Maurizio .... Szczęście babki nie ma granic. War
to było czekać i cierpieć dwadzieścia lat - dla tego jedynego 
dnia. 

Marta, która tyle w życiu przecierpiała, poznawszy gorycz sa
motności i wyczekiwania, wzruszona jest szczęściem babki. Wy
daje jej się, że rola, którą gra jest niegodna tak wielkiego prze
życia. Maurizio („Dyrektor") strofuje ją za to twierdząc, że 

J 

sztukę tworzy się „nie sercem, a głową". Martę przeraża obo
jętność, z jaką „Dyrektor" mówi o tych sprawach. Nie może się 
ona zgodzić z poglądem „Dyrektora", że sztukę należy cenić 
wyżej niż samo życie . 

A k t III. 

Obraz 1-szy 

„Dyrektor" wydaje telefoniczne polecenie przysłania mu wzy
wającej go depeszy i powrotnych biletów lotniczych. Tymcza
sem gosposia Chenowefa opowiedziała babce, że kiedy wniosła 
rano śniadanie dla młodych, zauważyła, że śpią w różnych po
kojach. Babka podejrzewa, że współżycie między wnukiem a je
go żoną nie jest dobre. Prosi Martę o wyjaśnienie. Marta za
pewnia babkę, że kocha swego „męża". Marta nie kłamie. Wiel
ka wdzięczność, jaką odczuwa dla dyrektora, który ją urato
wał od samobójstwa, przeradza się w miłość. Rozmowa z Martą 
przekonywuje dyrektora, że jej uczucia są prawdziwsze, bar
dziej godne niż „gra w dobrego człowieka ... " i kto wie, może ży
cie jest jednak ważniejsze niż udawanie ... ? 

Tymczasem zjawia się pokojówka, która oznajmia, że jakiś 
człowiek pyta o pana domu. 

„Nikogo tak późno nie przyjmuje mówi Balboa". „Ale mnie 
pan będzie musiał przyjąć", replikuje nieznajomy. Któż to? 
Czyżby? ..... Przecież okręt, którym jechał - zatonął. Tak okręt 
zatonął, lecz on, Maurizio nie jechał tym statkiem, którego na
.zwę podał w telegramie, gdyż „policja bywa czasami zbyt cie
kawska". Tak, przyjechał, bo potrzebuje pieniędzy, dużo pie
niędzy ... dwieście tysięcy. Zaplątał się w pewną sprawę z „ko
legami", takimi jak on, a oni nie wybaczają. 

Balboa tłumaczy, że nie jest w stanie zebrać takiej sumy. 
Maurizio proponuje sprzedać dom dziadków. Balboa odrzuca 



z oburzeniem tę propozycję, Maurizio oświadcza brutalnie, że· 

babka na pewno nie pożałuje pieniędzy. 

Chce do niej wejść. Lecz oto wchodzi dvrektor, który przeczu
wając niewyraźną sytuację, chce natychmiast wyprowadzić 

wnuka. Jednak zanim to się stanie, wchodzą do pokoju babka 
z Martą. Na okrzyk Marty „Maurizio", obaj się odwracają. 

Prawdziwy Maurizio i ten, który go udaje. Babka zauważyła 
twarz nieznajomego. Czy poznała go ... ? 

Akt III. 

Obraz II-gi 

Przygotowania do wyjazdu młodej pary. Chenowefa pakuje
rzeczy Marty, która jest bardzo niespokojna o los babki. Nad
chodzi dyrektor, który mówi Marcie, że żadne perswazje nie 
pomagają i że prawdziwy Maurizio domaga się bezwzględnie 

pieniędzy, a jeśli ich nie otrzyma, zwróci się do babki. 

„Och, żeby czymprędzej stąd uciec" mówi dyrektor. Marta zaś 
oświadcza, że gdy wyjedzie, powróci do swego mieszkania, gdyż 
woli życie ciężkie, ale prawdziwe, niż takie udawania. Dyrek
tor, który przekonał się, że racja jest po stronie Marty, propo
nuje jej, by pozostali ze sobą razem, jak prawdziwe małżeństwo. 
Tymczasem powraca Maurizio (prawdziwy). Marta prosi dy
rektora, by pozwolił jej pomówić z nim. Może ona jako kobieta 
więcej wskóra u bezwzględnego Maurizia. Ten jednak domaga 
się kategorycznie widzenia z babką. Wchodzi babka i każe Mar
cie odejść, bo „zdaje się, że ten pan ma mi coś do powiedzenia ... " 

Maurizio czyni babce wyrzuty, że dała się nabrać. Okazuje się~ 

że babka poznała Maurizia za pierwszym razem, a od męża do
wiedziała się później o wszystkim. Babka oświadcza wnukowi, 
że byłaby mu wszystko oddała co posiada, gdyby okazał cho-

.... 

ciażby cień jakiejś skruchy. Ale teraz odmawia mu pomocy 
i wygania go. Sama jednak jest złamana. Nie chce tego pokazać 
przed „dziećmi" . Jest im wdzięczna za wspaniałe chwile szczę
ścia, które przeżyła z nimi, „ja już nie żyję" powiada mężowi -
„ale chcę umrzeć godnie, stojąc, jak drzewa ... ". Udaje przed 
dziećmi, że ten obcy pan nic nie powiedział i poszedł sobie ... 

Teraz role się zmieniły ... Teraz babka „gra" dla nich i niech 
trwają w przekonaniu, że ich sztuka im się udała. 

„P rasa" , Tarczyńska 8, zam . 6241 - A-49. 
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