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„ Wiię1rzeokazale1 wieży fortecznej z szarego kamienia. W glębi dwie duże bramy z oszklonymi 
drzwiami , przez które widac' wybrzeże z bateriami dziali morzr ." Kolejne bramy. drzwi. morze domy
kają len maly kawalek ś wiata jak kolejno opuszczane woale kurtyn kończącego się przedstawienia. 
Tak skutecznie i nieodwoł alnie . że dla uwięzionych wewnątrz staje się ów fragment całym światem. 
Wyłączony telefon, odchodzące służące, coraz rzadsi goście - wszystko to ogranicza już i tak wątły 
kontakt z realnym świ a tem . Pozostaje tylko nasłuchiwanie szumu morza. które jak metronom znaczy 
upływający cz.a.s i jak oddech, niezbędne i niezauważalne, wyznacza rytm życia. 1 asłuchiwanie odgło
sów życia innych. uzyka dobiegająca z rozjarzonych światłem okien sąs iedniego domu miesza się 
z melodią własnych tęsknot.pragn ień, rozczarowań. 

Pozostaje wreszcie ten drugi - świadek, przyczyna i gwarant mojego nieszczęścia , tak ~amo osamot
niony i bezradny , prze1 to tym bardziej wrogi Uak wrogie staje s i ę lustro pokaz ujące zmarszczki 
na twarzy) a z.arazem niezbędny . 

Co ich trzyma przy obie - miłość czy nienawiść? Pewnie jedno i drugie. ale jeszcze silniejszy Jest lęk 
przed samotnością, przed za trzymaniem czasu. Walko . gra. którą prowadzą s ł uży bardziej uaktywnien iu 
tego drugiego - a tym samym sieb ie wobec niego - ni ż Jego unicestwieniu. awet gdy mówią o ~mierci 
- a mówią o niej nieustannie - to przede w zystk im po to, by mobilizować siebie i pańnera do życia. 

Ściany, meble , sprzęty są już tak „zużyte' ', że prawie niedostrzegalne. Znużone ich odwiecznym 
widokiem oko podąża gdzie· dalej w poszukiwaniu nowośc i. która może przynie~ć choćby chwilowe 
ocalenie. Otaczająca ich pustka domaga się zagospodarowania, podobnie jak czas, który jest jedynym 
i to bolesnym swiadectwem egzy ·tencji. 
Stąd wszystkie czynności , nawet te najzwyklejsze. codzienne , jak jedzenie, picie. sprzeczki - uras taj ą 

do rangi rytuału i to rytuału odwlekanego tak długo jak to tylko możliwe - bo przecież istnieje niebez
pieczeństwo, że potem nie zostanie już nic, ie zabraknie nawet tych „najbiedniejszych" jak zamykanie 
i otwieranie drzwi, zapalanie i gaszenie lampy. 

Powtartają codziennie tę samą, jedynie możliwą grę, a jednak nie zniechęc aj<! s i ę. Wymuszona , jakby 
„wypracowana" aktywnosć ma dać złudzenie nowych , a wi~c nie „zużytych" Je zcze tematów, konflik
tów. awet znane . stare kłamstwo mu i zabrzmieć prawdziwie. Oto dlaczego angażują się w każdy 
kolejny temat, choć na wylot już przenicowany, z całą mocą, z caiym zasobem środków - jak aktorzy , 
którzy samą intensywnością bycia za łan ia ją nędzę postaci, które przyszło im grać . Po wszystkie rekwi
zyty pomocne w tej grze sięgają bardzo skwapliwie, a i rozstają s ię z nimi z trudem w obawie, 
że następnym razem nie będzie można już ich rozpoznać pod warstwą kurzu. 

Nawet najbardziej absurdalne pomysły mogą chociaż na chwilę zapelnić otaczającą pustkę. Srebrne 
we ele to orkiestra na tonącym Titanicu - zewnętrzną formą rytuału zaprzeczyć degradacji, która staje 
się ich udzialem . Nawet ten długo oczekiwany TRZ ·CI, choć przynosi ze sobą kawalek realnego św i ata 
spoza murów twierdzy. a z nim dawno już zapomniane napięc i a i konflikty- przychodzi tylko na chwi
lę i „zużywa się'' równie szybko jak plama na przeciwległej śc ianie , której kształtu nic ma już do czego 
porównać. 

Zostają znowu sami. bogatsi o jeszcze jedno doświadczenie lub ubożsi o jeszcze jednq szansę, 
którą zmarnowali. 

Dalej będą z szeroko otwa11ymi oczyma przyg l<idać się życiu, którego nie rozumieją, które ich przera
sta i przeraża. Śmieszni . czasem nawet groteskowi w swoim nieszczęściu dalej będą grać swoje role -
Ona - aktorka bez sceny i widza, On - „geoeral" bez armii, którą mógłby dowodzić. Dalej będą pytać z 
naiwnością dzieci, „czy życie jest poważne , czy jest tylko farsą ?" 

Paweł Miśkiewicz 



August Strindberg 

Wiechowe 
(Fragment opowiadania) 

( ... )Kupiłem za dziesięć koron mały fonograf dla mego chłopca na urodziny, gdy skończył 
dziesięć lat. I chciałem go najpierw wypróbować w samotności: nakręciłem go, zwolniłem 
zastawkę i zaczęło się kręcić„. Nagle ryknął jakiś okropny kapralski głos: ,,Marsz Falkensteina ! 
Płyta Nachtigall". Chwila pauzy trwająca przez jeden cały akt, no i grają na instrumentach dętych 
marsz, który właściwie jest podobny do wielu innych. („.) 

To było jedno! A potem drugi utwór - kupowałem na chybił trafił - był to numer z variete. 
Klown mówi coś zabawnego, czego nie zrozumiałem, a potem wybucha śmiechem tak piekie
lnym, że słychać w nim jakąś złość, ale to śmiech szalenie sugestywny, zwłaszcza gdy powtarza 
go cały chór głosów; a ponieważ mój synek żył w ciężkiej atmosferze i rzadko słyszał śmiech, 
pozwoliłem, by walec się kręcił. No i przyszedłem w dniu jego urodzin z prezentami do ich domu 
-żyliśmy bowiem w dobrowolnej separacji , to znaczy w gniewie. Pamiętam.jak na schodach 
drżałem ze strachu przed przykrością , która mnie czeka, przed tysiącem przykrośc i , gdyż znałem 
je wszystkie na pamięć. Zadzwoniłem, nikt nie otwierał, bo dzwonek był zepsuty, wiedziałem 
o tym i wiele razy już prosiłem , żeby go naprawić. A ostatnio zaoferowałem się, że przyślę kogoś 
do naprawy na mój koszt, co jednak przyjęte zostało jak wielka obelga. Musiałem więc dobijać się 
do drzwi, otwarły się i o n a przyjęła mn.ie kwaśnym: - Dlaczego tak głośno stukasz? - Dlatego 
że dzwonek nieczynny' - Odpowiedzią na to przypomnienie o jej niedbalstwie było spojrzenie 
pełne nienawiści. Po daremnym szukaniu wolnego wieszaka musiałem skorzystać z jakiegoś 
zajętego , za co skarciła mnie i zabroniła wieszać na nim płaszcza. Ta scena powtarzała się już 
z sześćdziesiąt razy i była jakby zaaranżowana, żeby stworzyć zły nastrój . Płaszcz kazała mi 
położyć na krześle , ponieważ jednak wiedziałem, że niedługo tam póleży, rzuciłem go na 
podłogę . To było sygnałem do„ . Wszedłem do salonu, który m.iał ro.iły domowy nastrój, podobnie 
jak cale to staromodne mieszkanie. Jak się tego spodziewałem, synek mój stał na krześle przy 
otwartym oknie, przewieszony na wpół przez niski parapet, żeby móc się przyglądać koniom na 
ulicy. Serce zamarło mi w piersi i podbiegiem do niego. Był to znów cichy wyrzut wobec matki 
i natychmiast obruszyła się na mnie„. nie poświęcając ani jednej myśli cierpieniom dziecka. Aby 
zdusić mój uzasadniony gniew, podszedłem do pieca i u siadłem w bujaku. W piecu napalono od 
rana, zrobiło mi się więc gorąco w plecy i uszy, wobec czego przesunąłem bujak w stronę postu
mentu, na którym stała wielka gipsowa rzeźba, wystarczająco duża, żeby zabić dziecko, gdyby 
spadła. W obawie o synka figurę tę podpierałem zazwyczaj złożonym w kilkoro kawałkiem 
papieru . Pierwszy raz, gdy zwróciłem na to niebezpieczeństwo uwagę matce, doszło do awantury; 
od tej pory podejmowałem środki ostrożności po kryjomu. Ale za każdym razem, gdy przy
chodziłem w odwiedziny, stwierdzałem, że papier został usunięty . Tak było i dzisiaj, toteż 
siedziałem niespokojny, by dziecko nie zbliżyło się do niebezpiecznej rzeźby. 

Trzeba było jednak przerwać milczenie i pani domu podjęła swoje narzekania na dobrze znane 
melodie i z tekstem , który nie był wcale nowy. 

- Wyobraź sobie - zaczęła - że Lovisa gra na moim fortepianie, jak mnie nie ma w domu. 
Mówiłem na to niezliczone razy: „Dlaczego więc nie zamykasz fortepianu?" - Na co ona 

odpowiadała takąż samą ilość razy: „Fortepian ma stać otwarty". Na co znowu ja: „Ale przecież 
kurz dostaje się do wnętrza". 

Dziś nic nie odpowiedziałem i przybrałem tylko m.inę obłudnego ws.pólczucia, rzucając ok.iem 
na obwisłe palmy, które stały koło okna. Żona złowiła to moje spojrzenie i rzekla: 

- Tak, tak, rośliny jakoś się u mnie nie trzymają. 
Zwykle na to odpowiadałem: „Dlatego, że zapominasz je podlewać" . Ale dziś m.ilczałem. 
A ona ciągnęła dalej: - Lovisa mnie rujnuje; wypija moje likiery. („.) 
„Zamykaj kredens" - doradzałem jej tyle razy , że nie chciałem się już powtarzać . Ale tak już 

jest, że osoba kłótliwa zawsze szuka sprzeczki ze swoją ofiarą; a milczenie drażni bardziej ni ż 
cięta odpowiedź. Żona znała przecież moje nie wypowiedziane repliki, wobec czego, odgadując, 
co myślę, zaczęła grzebać w mojej milczącej duszy, wypruwać ze mnie bebechy, tak że 
krwawiłem z bólu. Wtedy podniosłem się i zrobiłem krok w kierunku sypialni , ale wstałem 
za szybko, tak że bujak potrącił postument i duża statuła zachwiała się. 
Mimo woli wyrwało m.i się: 

- Weź stąd tę niebezpieczną rzeźbę, przecież dziecko może„. 
- Zawsze masz jakieś uwagi! - odparła żona. 

- To dlatego, że w twoim domu wszystko, czego się tknąć, ma jakiś defekt' 
Kłótnia była już w pełnym toku, ale kiedy zobaczyłem, jak dziecko cierpi, wszedłem do sypialni. 
- Nie wchodź tam , sztukateria odpada! - ostrzegła mnie żona. 
- Gdzie też ja jestem' - wykrzyknąłem niemal doprowadzony do płaczu. - Chyba jakieś przek-

leństwo ciąży na tym domu! - Chciałem usiąść na sofie, ale sprężyny były tak wygniecione, 
że zapadłem się i znalazłem w pozycji, która przygnębia człowieka ; wstałem więc robiąc minę, 
jakbym chciał odejść. Wtedy żona podeszła do mnie , wzięła mnie przyjaźnie za ramię i z błagal
nym spojrzeniem rzekla: 

- Chyba nie odejdziesz od Eryka w dniu jego urodzin? Nie przyniosłeś mu prezentów? 
- Ależ tak, przyniosłem, tylko myślałem, że moje prezenty nie sprawią nikomu radości w tym 

domu. 
- W tym domu? - powtórzyła z bólem, tak że ogarnęło mnie bezgraniczne współczucie 

i uświadomiłem sobie, iż w gruncie rzeczy nikt nie ponosi winy za to fiasko, że oboje jesteśmy 
bez winy , rządzeni jakimiś ciemnymi siłami . Wyjąłem więc mój wielki prezent, fonograf, pewny 
sukcesu. Nakręciłem mechanizm nie spuszczając oczu z twarzy dziecka, żeby móc się rozko
szować jego radością . ,,Marsz Falkensteina' Płyta Nachtigall" - ryknął sierżant z orkiestry swoim 
szorstkim głosem. 
Chłopak przestraszył się, zatrzymałem więc mechanizm, zmieniłem walce i puściłem występ 

klowna. I co się teraz stało? Nie rozumiałem tego wtedy , ale później znalazłem wyjaśnienie. 
Matka zbladła jak prześcieradło, chwyciła chłopca za rękę i weszła do sypialni rzucając m.i tylko 
jedno słowo: „Bm'" Zaraz potem drzwi się zatrzasnęły. I wiesz, co to było, Aksel? No tak, 
na walcu nagrany był nieprzyzwoity numer z variete, którego nie zrozumiałem, gdyż od czasu 
mego pobytu w Kongo lepiej umiem po angielsku niż po niemiecku . Moje ciężkie kroki, gdy 
odchodziłem, wydawały mi się jakby ostatnimi na tych schodach; pragnąłem śmierci, pozosta
wienia za sobą wszystkiego, co daje radość życia. 

PrLeklad Zygmunt Łanowski 
[w:] August Strindberg Wybór nowel, Ossolineum, Wrocław 1985. 



Trwa na morzu głucha cisza. 
'Zamarł w toni ttis ~<J7ki ruch, 
Nadaremnie l-vzro żeglarza 
Śledzi gładką ta wód. 

Z żadnej stron} ni powiewu, 
Znikąd najdrobniejszej zfal, 
W niemym uk/Jjeniu śmierci 
Cicho śpi bezbrzeżna dal. 
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W nieruchomych obrotach czasu 
Zamkmęc1e jest koszmarem. Ściany, przesiąknięte wilgocią, prawie nigdy nie dotykają slońca. Natręt

ne echo powtarza zapamiętane odgłosy płaczu i krzyku. Orzące od komend 1 rozkazów mury podtrzy
mują wzajem swe wapmejące ranuona. Gdyby stać je bylo na samobójstwo lub choćby samookalecze
nie ... Gdyby przez rany wlało się morze 1 zamieniło więzioną przestrzeń w podwodny pałac dla syren ... 
Lub gdyby fale morza umosły rodzinną kryptę w bezprzestrzenny ocean tak, ze stałaby się ostatnią arką 
Noego ... Gdyby przynajmniej poza ścianami nie bylo tego wiecznie gadającego morza, tej uporczywej 
zabawy wiatru i deszczu. ś niegu i szronu .. Gdyby TAM nie było me, wówczas TU mogloby istmeć ze 
świadomością braku ryzyka. przygody, niemozhwosci W)'jŚC1a na zewnątrz, spotkania kogokolwiek ... 
Ale czy w ogóle istnieje jakieś TAM?. Pozostaje tylko zgodzić się na to. co jest, co Jest na pewno. 
Zgoda to codzienność. 

Właśc1w1e me potrzebuje już spać. Z niechccią myślę o rozściełaniu łóżka, wkladaniu p1zamy. tych 
kilku refleksjach zastępujących modlitwę, o zgaszeniu światła. Sen miałby nu1ie uspokoić? Dać nowe 
siły'I Odprężyć? Czym jest to dlugie liczenie uderzeń zegara, jeśli nie katorgą. zhliżającą mnie do kolej
nego i już teraz znienawidzonego jutra? Mi9dzy morzem a zegarem istnieje jakaś tajemnicza zmowa 
przeciwko mnie. Chcą trwania, ciąglości, powtórek, odradzania, tego właśnie, co mnie unicestwia 
i zatrzymuje w wiecznym kole życia. Wieczność to zatrzymanie. 

Z wychodzeniem z łóżka jeszcze gorzej. Uporczywe pytanie „po co?". Znam ten mechanizm aż na
zbyt dobrze. Najpierw dlugo patrzę w okno. potem ś ledzę linie kwietnika na dywanie, wreszcie dostrze
gam pantofle. Ku pantoflowi pełzni e spod watowanej koldry moja lewa stopa, ku pantoflowi wędrnje 
biał a , 1.imna łydka. Doj śc ie do taoalety zabiera tyle czasu, ile trLeba, by zliczyć do dlicwięciu. Urynali
zacja Lrwa do dwudz.iestu trzech, mycie - do dwunastu. Obliczono wszy .t!rn. Ranek to boska matematy
ka nicośc i . 

Znam pewną kobietę . której jedynym zajęciem jest liczenie fal. Nigdy nie była nad brzegiem morza. 
ale leżąc na swoim łóżk u . głośno, coraz glośoiej, aż do wycia karconego psa. liczyła fale. Codzienne 
pomiary notowała na okładce Biblii.. W ·iągu jednej doby morte uderza o brzeg średnio czterdzie-ści 

trzy tysiące dwi e ście raz.y . To znaczy, że w jej życiu ten sam szelest odnowił s ię już dwa miliony sto 
sze ' ćdziesi<J! tys i ę.cy razy. Na każdy metr fali nie przypada nawet milimetr słowa. Czyż można s ię dzi
wić ścianom, że zamieniły ię w wiekuisui pul sację? 

Wieczorom zarzucam jeszcze więcej niż porankom. Od czasu, kiedy Ojciec spali l karty jako narzędzie 
Szatana, pozo tal mi tylko miękki fotel i metal iczny bla k podłogi. Gdybym by ł kob ietą , móglbym bez 
końca patrzeć w lustro i liczyć grymasy. Nie Jestem kobie tą . Nie stanie się już nic, nik t się nic zjawi. 
A je ś li nawet, to i tak kiedyś odejdzie. Muzyka ... Muzyka to też liczenie przychodzących i odbijających 
się fal. Krople deszczu. 

Człowiek to dziwny anioł. Kobieta, ta, którą widzę co dnia.jest już czymś tak samo biednym i pogrą
żonym w nicośc i , jak ściany. Tak jak i ja, rozpaczliwie i komicznie, ociera s i~ o ś mierć. Pragnie ją 
oswoi ć'/ Przebłagać ? Zadowolić? Jestem jej potrtebny. by mogła na mnie sprawdzać , czy jeszcze nic 
umarła. czy jest jeszcze zdolna do ktamstwa. ja potrzebuję jej tak samo. Patrzę, jak zamyślona liczy 
fa le. Liczyła je zawsze. My ' li , że te 0 o nie widzę . Czepiam się jej. Ona czepia się mnie. Kiedy ś te dwa 
wiszące zegary staną. Oby w tym samym momencie. 

Powiadają. że pewnej nocy Judyta obcięła glowę Holofernesowi. Wzięła nóż i po prostu zrobiła to, 
bo chciała ratować przed barbarzyń.cą s1.czę~cie rodziny. Powiadają też , że ściętą glowę owinęla w ręcz
nik, by czerniejąca krew nie powalała rodzinnego dywanika w kwietne wzorki. Tak powiadają. 

Włodzimierz SzJurc 
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Dorota Kiełkowicz 

Wiesława Adamczyk i modelatorskie 
Agnieszka Kowalska 

Reżyser światła scenicznego 
Jarosław Kluszczyński 

Alicja Krawczykówna 
Krzysztof Sendke Prace krawieckie 

Barbara Marszałek Zyta Walczak 
Ewa Mirowska Inspicjenci Zygmunt Ciesielski 
Hanna Molenda Alicja Ćwiklińska 

Prace fryzjerskie 
Bogusława Pawelec Jarosław Janowski 

i perukarskie 
J agada Pietruszkówna Suflerzy Jolanta Fidos 
Agata Piotrowska- Alicja Ćwik.lińska 

Prace stolarskie Mastalerz Zdzisława Głoskowska 

Małgorzata Rogacka- Jadwiga Paul Roland Unczur 

Wiśniewska Korepetytor muzyczny Prace ślusarskie 

I / r/lf6 
Kamila Sammler Elżbieta Kozowicz Wiesław Brot 

Y. " J". Joanna Sochnacka Korektor instrumentów Prace tapicerskie 
Krystyna Tolewska muzycznych Tadeusz Bilski 
Zofia Uzelac Maciej Wichliński 
Grażyna Walasek 

Sekretarz literacki Kierownik Biura Obsługi Barbara Wałkówna 
Ewa Wichrowska Ewa Drozdowska Widzów 
Bogumił Antczak Pełnomocnik dyrektora Barbara Stanisławska 

Aleksander Bednarz dis sponsoringu Biuro Obsługi Widzów 
Andrzej Głoskowski Zbigniew Szatkowski 

przyjmuje zgłoszenia 
Jan Hencz Szef reklamy od 8.00 do 16.00, 
Andrzej Herder Anna Łabieniec ul. Kilińskiego 45, 
Mariusz Ja.kus tel. 33-15-33 
Stanisław Jaskułka Redakcja programu 
Marek Kasprzyk Ewa Drozdowska 
Ryszard Kotys Paweł Miśkiewicz Kasa teatru 
Paweł Kruk Opracowanie graficzne czynna 
Piotr Krukowski Tak i TAK Studio w godz. 16 .00 

- 19 .00 

Stanisław K waśnia.k 
Ilustracje ( z wyjątkiem 

Maciej Małek 
Caspar David Friedrich poniedziałków ) 

Andrzej Mastalerz 
tel. 3 2-66-18, 

Cezary Rybiński Fotografia 
ul. Ja.racza 27 

Dariusz Siatkowski Jacek Porentba 
Bogusław Sochnacki 

Druk- Ho a - Druk 
Łódź, ul. Chodanowicka 27 



Korzystamy z wyrobów firmy 

Procter & Gambie 

Teatr Jara za 
ubezpieczony jest 

w łódzkim Oddziale 
POMORSKIEGO TOWARZYSTW A 

UBEZPIECZENIOWEGO 

GRYFsA 
Łódź ul. Piłsudskiego 8 

tel. 36-77-34 

LISA S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISA S.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V' osobowe 

V' komunikacyjne 

V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru Im. S. Jaracża , tel 32-66-18, 33-1 5-33. 

Informacje można uzyskać równ ież w fi li i TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 



RAITOUN~td. POL5KA 
ul. Tra u utta 

RS tel. 0-(425 36-lJ 90-107 lódź, -20, 32-55-4 7 

d Zapraszamy 
o naszego nowego biura 

przy ul. Traugutta 4 

© mano 



kwiat· serwis 
al'I. p/lul. JA.NINA. KW'4PISZ 
93-485 L6dt, ul. Frt111cirWI 2 

ul./fax(0-42)1UJJJ5 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

hot e I 

restauracja 

wystawa 

sklep 

wesele 

przyj~cle 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

kon fe: re ncj a 

biuro 

gabinet 

teatr 

' targi 



~ROSE z PROFESJONALNE KOSMETYKI 
~ W PONAD 
~ 800 
rl'J. GABINETACH KOSMETYCZNYCH 
~ W POLSCE 

~ 
:t u 

02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 447554 
Pnedstawiciel na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11113 tel. 49-20 

----- Fiat Auto Poland----

Uno Tipo Tempra 
Ducato (dostawczy) 

GOTÓWKA NISKI E RATY LEASING 

MAREDls.c. 
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Zapewniamy serwis gwarancyj ny i pogwarancyjny 




