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... miały to być postacie ekstremalne. zary
sowane tak skrajnie jak to tylko możliwe. rów
nocześnie komiczne i straszne. tak by komizm 
nie dawał się oddzielić od grozy. 
.. . wszystko wokół nas budzi strach. Nie ist
nieje już żaden wspólny język. Nikt nie rozu
mie drugiego. Myślę, że nikt NIE CHCE rozumieć 
innych. " 

Elias Canetti 

Część . I 

GŁOWA BEZ 5WIATA: 

Pewnego dnia profesor sinologii Kien popełnia 
bł~d ... odzywa się do służ~cej Teresy, po raz 
pierwszy od ośmiu lat.Myśli, że Teresa potrze
buje wiedzy. Pożycza jej do czytania najbar
dziej zniszczon~ ze swoich ksi~żek. Zauważa.że 
czyta wci~ż tę sam~ stronę. Dla lepszego zro
zumienia - wyjaśnia Teresa. Ksi~żka jest obło
żona~4 złożona na poduszce,doty~ana tylko przez 
białe rękawiczki ! 
Kien wyrzuca sobie, że nie umiał poznać się na 
kimś tak oddanym ksi~żkom jak Teresa. Po spot
kaniu z Konfucjuszem Kien podejmuje decyzję: 
oświadcza się Teresie. :~~~ 
W noc poślubn~ Kien ujrzy Teresę jak roz-pr:awia 
się z ksi~żkami, które on dla bezpieczeństwa 
ułożył na łóżku i z płaczem.nienawiścią i stra
chem chowa się przed ni~ do klozetu.Rozpoczyna 
się wojna domowa. Teresa chce coraz większej 
przestrzeni życiowej, Kien chce spokoju.By nie 
widzieć nowych mebli w swoim domu Kien udaje 
ślepego. Gdy Teresa poszukuje nowej sypialni 
Kien ogłasza w bibliotece stan mobilizacji.Te
resa po powrocie znajduje męża leż~cego na po
dłodze. nieprzytomnego. w kałuży krwi. 

Teresa myśli: m~= umar! 
Teresa chce testamentu. chce zn~ć bank 
chce pieniedzy . ~hce 
Kien ±yje. . . 
Teresa nie chce =yw1ć męza. KLóry n1e przyno~l 
zonie pieniędzy . T~rroryzuJe go. biJe. głod~l .• 
Ki en mil czy. uda Je :kom1 eń. myś 1 i: jestem n1e
tyka lny. 
Teresa wyrzuca K:ena z domu. 

Cześć II 1 III 

SWI.~ '7" BEZ GLo~·: 

Na ulicy Kien poznaje garbusa zwanego Fischer 
le. niedoszłego mistrza szachowego. Zostaj 
przyjaciółmi. Gdy Kien pozna żonę garbusa. po 
myśli o niej: Teresa. Fischerle jest złodzi~ 
jem. ole jego garb nie pozwala mu kraść. Poli
cja 1 tak widz1 w nim zawsze złodzieja. Dlate
go p1lnuje sieb1e by nie okraść Kiena: .chce 
wvdostać od nieoc pien1~dze w sposób uczc1wy. 
F;scherle opow:~co Kienow1 niesamow1te _hist~
rie o lombardzie . crdzie szefem "działu ksi~
ze:k " 1est świn~o . Sw~nHi zjada l pall KS:iQżki. 
Kien zadecyduje: będziemy rotować ksi~żki. 
Będz1e wykupywał l zwracał ksi~ż:ki nieszcześ-

.nikom. którzy przychodz~ je sprzedać do lom
bardu. Fischerle dostarcza mu klientów: kana~ 
larza. ślepca. domokr~żcę. garbuskę. Zakłada 
firmę "Noszenie książek do lombardu". Za wci~ż 
tę sam~ pac=kę ks~ążek Kien płacl coraz więk
szą sumę pienie~=~ · Kien ratuje ksi~żki. Fi
sche:~e ~arab:~ ~:~~:~dze . az do lombardu 
pr::yc':":odz: '7"ere:::c :: · ;:-r::y.;ac~Ple:-n d0:nu" Dozor
~~ . K:en ~zyska! ~==~śnie) od garbus~ informa
cn~ : Tere~~ :-iie =·_.·.'e. . K:enmysli: żywa Ter~sa 
mus: być ~OJ~ hal~cynacJ~ . Walc~y ~e spódnic~ 
T~re~y. o li:tórt"_~ :snie:iiu 1Jpewniaj~ go zmysły. 



SWIAT W GŁOWIE: 

Kien wraca do do~u . Zamieszkuje u Dozorcy w o
czekiwaniu, aż zapach zmarłej Teresy ust~pl 
z jego biblioteki . Gdy znów usłyszy znajomy 
głos, obetnie sob i e pal~c. Przybycie brata -
psychiatry niczego nie .zmienia, ale Kien może 
wrócić do swoje_„i ... bibl i :>teki: Gdy zostaje sarg 
wróc~ postacie ze "świota".Wtedy staje n~ dra ..: 
binie. Do drzwi d obijaj~ się ludzie . Rozdziela 
ich ogień. 
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Elias Canetti " Auto da fe " - przekład Edyta Si

cińska . Czytelnik . Warszawa 1979. Tytuł orygi
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