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BARBARA (JANKOWSKA) 

„scripta manent - nic nie plami Jak atn
ment" - ale jak oprzeć się pokusie dołą

czenia do głosów bohaterek sztuki? 
Od lat param się zawodem scenografa i w 
miarę upływu czasu i zwiększania się Ilości 
realizacji narastała we mnie chęć samo
dzielnej wypowiedzi . Równocześnie przyzwy
czajenie do życia w ciągłej dyskusji, za
równo w domu jak i w teatrze skłoniły 

mnie do poszukiwania współrealizatora. 
Zanim cokolwiek postanowiłam, wiedziałam, 
że zwr6~ się z propozycją do Conrada 
Drzewieckiego. 
Conrada spotkałam dawno, mote nawet bar
dzo dawno temu, czas jest tu jednak nie
istotny. Mogło to być zarówno wczoraj jak 
i pr:iedwczoraj . Realizowałam wtedy w Po
znaniu kosti u my do opery Salleriego „A:xor, 
król Ormuz". Dyrygował Robert Satanowski, 
d ekorac je projektował Jan Kosiński, a cho
reografem był Con rad Drzewiecki. 
Byłam młoda , gniewna i pewna siebie. Nie 

wyobrażam sobie, te ktoś mógłby zwrócic 
m1 uwagę. Zrobił t o właśnie Conrad, zdaje 
się krzyczałam, jednak... coś zmieniłam w 
projektach. 
Wyd wało ro.I s.Ję, że stosunki nasze zostały 
zerwane. Za parę dni Conrad zwrócił się do 
mnie z propozycją realizacji „Giselle" Ada
m a. Pamiętam co mu odpowiedziałam - te 
balet m n ie nie in teresu je, zaś moi koledzy 
o niczym innym nie marz~ jak o tiulu i try
k otach. .. J a jestem osobą poważną I mam 
zam ia r p racować w dramacie. 
Nie pmiętam co zadec ydowało?, osobowość, 
urok Conrada , czy chęć p oznania i przygo
dy, dosyć że balet zrobiłam I nie tylko ten 
Jeden. 
Miło jest mi , że mogę się z nim dzisiaj 

s p otkać znowu przy wspólnej pracy. 

I 

MATKA 
Całe tycie tyłam w luksusie. (Schyla się, 

sięga po śledzia, popija z butelki) Warunki 
jakle stworzył ml mąt były wspaniałe. 

Zawsze był samochód. Ja nie pamiętam te
bym chodziła pieszo. Owszem, po Parytu 
choclzllam na piechotę z .Julclem, no ale 
Paryt z okna samochodu to przeclet nie 
Paryż . .Julcia bardzo bolał brzuch, ale trzy
mał się dzielnie. Piliśmy białe wino w ma
leńkich kafejkach na Montmarte. (schyla 
się I pociąga łyk) Ja tak się schylam (wy
jaśnia) bo sprawdzam, czy słutba dobrze 
posprzątała. U nas zawsze były lśniące po
sadzki. Miałam na tym punkcie fioła. U nas 
dzieci miały wszystko to, czego d usu za
pragnie. Ale obaj chłopcy mieli dobre serca 
i zawsze dzłełlli się zabawkami ze swoimi 
uboższymi przyjaciółmi. Sama nieraz mó
wiłam: Jułeńku, oddaj ten zepsuty samo
chodzik ft.I rcinowi . Wiesz , że jego ojciec jest 
ty lko stróżem I te nie stat go na takie 
samoch odziki. Daj mu, niech I on będzte 

szczęśliwy. I Julclo dawał, a my kupowa
l iśmy wcląt nowe zabawki. Jak Julcia tylko 
mocniej bolało to mą:t od razu szedł do ko
misu I przynosił Jakieś nakręcane cacko. 
Sama pani wie.„ (schyla się, p opija, zagry
za) Lubię jeść mlędzy posilkallli , a tu jeszcze 
na obiad nie zadzwoniono. Ech, ta dzisiej
sza służba... T o:t to ma w głowach poprze
wracana przez tę demokrację ••. .Ja jestem za 
demokracją, ale nie do t e&o stopnia ... P rzed 
oJną też była przeciet demokracja ... A mo-

że i nie było? Sama nie wiem. N ie Intere
s u je mnie polityka . Nie znam się na tym. 
Dla mnie Istnia ł zawsze dom t praca. Pra
ca I dom. (sch yla się , popija , za gryza) P ani 
powie, że mnie nigd y n ie było w domu . 
Ma pani rację . Ale zawu e w domu ktoś 

byJ. Zawsze ktoś dzieci pilnował, żeby so
bie k r zywd y nie zrobiły. I upilnowaliśmy , 

a cz to nasza .win a , że olulcio ma wrod%o
ne zwyrodnienie tych jakichś t a m przewo
dów w brzu zku ? Ani w m ojej, ani w mę

ta r odzinie nikt czegoś podobnego llie miał. 

Dziadek .Julcia się zastrzelll , babka ze stro
ny męza spadła z Giewon tu, zrentą chyba 
wszystkim na złośe, a m ój mąt był wielkim 
lntelektuallst11 , i jest nlm, ale u cie ł za 
granicę. Zdradził mnie I k raJ. Mnlejsu o 
kraj... mnie zostawił„ . I dzieci. Julek miał 
wtedy trzynaście lat, opiekowała się nim. 
( ... ) 



MARI OLKA 
są takle , dla których pójście do lótka z 
przypadkowym facetem jest czymś zupełnie 
normalnym. Jak zjedzenie kromki chleba 
z masłem. 1 gdzie tu Jest miłość? (do nie
widocznej krawcowej) Mote trochę zwęzić 

te nogawki?... Mtlość jest najpiękniejsza 

uczuciem jakle się może zdarzyć człowieko 

wi. I dlatego trzeba to cenić. Miłość trzeba 
pielęgnować w sobie, trzeba stale Jll pod
sycać, stale o niej myśleć. Nie jestem świę

ta. Wiele razy ktoś nagle ml się spodobał 

i hop do łóżka. Przecież pani m nie zna 
ale prawdziwa miłość to co Innego. To silny 
związek dwóch ciał I d usz. To wzajemne 
zrozumienie w pól słowa. To znajomość 

własnych i cudzych wad.( ..• ) To przyjemność 
dawania przyjemności. Bo żeby coś mieć 

trzeba bardzo dużo dawać z siebie. Nie ma 
nic za da rmo. Ja pani dzisiaj nie zapłacę, 

dobrze? Niedługo przyśle ml ten osioł ali
menty. Pierwszy raz się spótnla. Taaak .•. 
prawdziwa miłość przychodzi zawsze nie
oczekiwanie. K iedy człowiek najmniej się 

tego spodziewa. Dzisiejszy świat Jest t aki 
Interesowny. Każdy czegoś od ciebie chce. 
I udaje, kłamie, kręci. A kiedy spotkasz 
człowieka, który nie ma :l:adnych wymagań 
I po prostu tylko chce, żebyś po prostu 
była I nic więcej, to do takiego człowieka 
pędzi się na złamanie karku taksówką, 

tramwajem a nawet na piechotę - blestem! 
I warto wtedy żyć, warto w nocy nie spać 
I zasypiać nad ranem. Bo nie szkoda nie
przespanych nocy, ani dni kiedy clą:ty gło· 

wa a tu trzeba na przykład wyctądać WY· 
Jątkowo ładnie , bo można stracić Jakąś ko
lejną szansę, na Jakąś Intratną znaJomołć, 
czy nawet przyjatń. Pani dobrze p r acuje 
I a pewno pani dobrze zarabia. ( ... ) Jaka§ 
szpilk a klu je mnie w dupę. O, Juł nie . 
I widnie t akim czi wtektem Jest Julenłek. 
Kocha I dl tego est k ochany. I nic wię · 

cej... . (opada jej d ruga n ogawka) NJepo
t n:ebnle chyba WYJęłam tę szpilkę, ale Jut 
nte moclam wYtrZ}'1Dać„. 

VIOLETTA 
Wiem, :te nie powinno się dopuszczać do 
ostrego zapalenia okostnej zwhszcza w 
moim zawodzie. Dla artystki zęby to war
sztat pracy. Wiem, te artystka ze spuchnię
tą gębą to antyreklama zawodu. Od dziecka , 
proszę pana, doktorze, powinno się o zęby 
dbać . Od dziecka wpajać powinni rodzice 
konieczność codziennego mycia zębów. 
A jednak moje ostatnie przejścia :tyclowe 
Jak i zawodowe sprawiły, te jakoś do tego 
nie miałam głowy i się szalenie pod tym 
względem . zaniedbałam. Teraz będę musiała 
to odpokutować . Strasznie mnie boli . Nie
wyobrażalnie. Trzy noce nie spalam, bo Ju· 
llusz ml poradził , żeby sobie wpychać do 
zęba watę ze spirytusem. On tak zawsze 
robi I w ten sposób podobno zatruwa ząb. 
Ale mnie nie przeszło. Wręcz przeciwnie. 
Jezu!!! Niech pan ml pomoże! To straszne! 
Ja moim dzieciom kładę w głowę to wszyst
ko co kłaść trzeba. Pan myśli, :te dla mnie 
najważniejszy Jest zawód, sukces, sława, 
pieniądze?! A skąd. Dla mnie najwatnlejsze 
są te moje maleństwa. Ich wychowanie. 
Troska o nie. ( ..• ) Kobieta , jeltell ma dzieci, 
jest matką przede wszystkim. Matką. A do
piero potem lekarzem, Jak pan, malarzem, 
reżyserem filmowym, murarzem czy aktorką, 
jak ja. Macierzyństwo jest uczuciem słod
kim i jedynym w swoim rodzaju. Nigdy 
nie czułam się bardziej szczęśliwa niż wte
dy, kiedy byłam w cląty. Pan nie ma po
jęcia jak to jest. Jak wszystko Inne jest 
wtedy nieważne. Jak wszystko Inne traci 
sens. Ta cudowna zmiana, jaka zachodzi 
w naszym organlźmle nie da się z niczym 
porównać. Jest pełna błogośt, spokój I taka 
radość, taka radość .„ Strasznie, strasznie 
boli mnie ta górna czwórka! Myśli pan, 
te się jej już nie da uratował;? No to 
niech pan wyrywa. Byle pr~dzej! ... Mam 
teraz wiele propozycji zawodowych. Bardzo 
niekiedy ciekawych skądinąd. Juliusz jest 

. taki chory. Taki biedny. Takt wielki czło
wiek a też choruje. Czy to nie straszne? 
czy to nie straszne, panie doktorze kiedy 
dziecko ml mówi, te tet chciałoby wystąpił; 
w telewizji? Nie dam, nie pozwolę, po molm 
trupie!!! Bo:te, po co taka gruba Igła?! 



HELA 
Czy ja znam artystów?!! Hahaha!!! Znam 
wszystkich artystów tego kraJu!!! Wszyst
kim nalewam w te same kieliszki!!! Wszyst
kim podaję do stołu!!! To jak ja mam Ich 
nie znat!!! Jakle to dziwki!!! Jedzą, piją 

i gadają o teatrze!!! O fllmle teł!!! I o te
lewizji!!! Ale mają pomysły czasem!!! cza
sami się któraś rozpłacze!!! Rzęsy to te 
baby mają do pasa!!I Mówię pani, kino!!! 
Wszystko robią!!! Stale mają Innych mę
ż6w!!! Aż się trudno w tym połapat!!! Ale 
ja wiem zawsze kto z kim teraz!!! Muszę 
wiedziet!!! Ten z tą, tamta z tamtym!!! 
A jutro znowu Inaczej!!! To biedni ludzie!!! 
Tacy niepewni Jutra!!! Gdzie tam zarabia
ją!!! Wcale tak nie zarabiają!!! Jednego 
miałam I mam!!! Chyba się ze mną ożeni!! 
A może I nie!! W ka:tdym razie mnie ko
cha!! Tak zawsze mówi!!! To biedni lu
dzie!!! Mają te, no kompleksy. A ja wiem 
czy Edypa?!! Nie!!! Takich nie znam!! 
Pracują do późna w nocy!! A potem atedzą 
i gadają!! Nie codziennie!! Poniedziałki ma
ją wolne!!! Ja nie muszę od razu z każ

dymi!! O przepraszam .•. 
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