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OSOBY: 

Irina Arkadina, po mężu Trieplewa, Teresa SAWICKA 
aktorka 

Konstanty Trieplew, jej syn, Mariusz KILJAN 
młody człowiek 

Piotr Sorin, jej brat Zygmunt BIELAWSKI 

Nina Zarieczna, Kinga PREIS 
młoda dziewczyna, córka bogatego ziemianina 

Ilja Szamrajew, eks-porucznik, Stanisław MELSKI 
rządca majątku Sorina 

Paulina, jego żona Grażyna KRUKÓWNA 

Masza, jego córka 

Borys Trigorin, beletrysta 

Eugeniusz Dorn, lekarz 

Siemion Miedwiedienko, nauczyciel 

Muzycy: 

Małgorzata JAŚKIEWICZ 
(PWST) 

Jerzy SCHEJBAL 

Edwin PETRYKAT 

Igor KUJAWSKI 

Radosław GRUBA (wiolonczela) 
Arkadiusz KWIECIŃSKI (klarnet) 

Rzecz dzieje się we dworze Sorina. Między trzecim i czwartym aktem upływają dwa lata. 

Asystent reżysera 
Asystent scenografa 
Inspicjent 
Sufler 
Realizacja dźwięku 
Światło 
Realizacja światła 
Producent 

Igor Kujawski 
Barbara Kotys 
Bajka Tworek 

Katarzyna Zawadzka 
Maciej Kabata 

Kazimierz Piątek 
Wojciech Bratos 

Jolanta Tobota 

Muzykę do spektaklu nagrano w Studiu Muzyki Przestrzennej Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. 
Wykonanie na instrumentach elektronicznych oraz reżyseria nagrania Bolesław Rawski. 

-------- LISTY--------
00 GRZEGORZA ROSSOLIMO 

11 paidziemika 1899, Jałta 

[ ... ] Autobiografia? Mam patologiczny wstręt do autobiografii. Czytać jakieś 
dane o sobie, a tym bardziej pisać o sobie dla publikacji - to dla mnie praw
dziwa udręka. 
Ja, Antoni Czechow, urodziłem się 17 stycznia 1860r. w Taganrogu. Naukę 
pobierałem początkowo w greckiej cerkwi Króla Konstantyna, potem w gim
nazjum taganroskim. W 1879r. rozpocząłem studia na Wydziale Medycyny 
Uniwersytetu Moskiewskiego. O kierunkach wyższych studiów miałem wów
czas blade pojęcie i nie pamiętam już, z jakich względów wybrałem medy
cynę, ale później wyboru nie żałowałem. Od pierwszwgo roku zacząłem 

drukować w gazetach i tygodnikach; na początku łat osiemdziesiątych moje 
zajęcia literackie przybrały charakter stały, zawodowy. W 1888 przyznano mi 
Nagrodę Puszkinowską. W 1890r. pojechałem na Sachalin, żeby napisać 

później książkę o naszej katordze i koloniach dla zesłańców. W 1891 r. zrobi
łem tournee po Europie, piłem tam świetnie wino i jadłem ostrygi. Nie licząc 
sprawozdań z procesów sądowych, recenzji , felietonów, notatek tudzież 

wszystkiego, co dostarczałem z dnia na dzień do prasy i co teraz ciężko byłoby 
odszukać i zebrać, napisałem i wydrukowałem w ciągu 20 łat pracy literackiej 
ponad 300 arkuszy mniejszych i większych opowiadań. Pisałem też sztuki 
teatralne. Spośród pisarzy cenię najwyżej Tołstoja, spośród lekarzy -
Zacharjina. Jestem pewien, że nauki medyczne wywarły poważny wpływ na 
moją pracę literacką: znacznie rozszerzyły zakres moich obserwacji, dały mi 
wiedzę, której wartość dla mnie jako pisarza w pełni doceni tylko ten, kto sam 
jest medykiem; określały też kierunek mojego rozwoju i chyba dzięki 

styczności z medycyną wielu błędów udało mi się uniknąć. Nie należę do 
belecrystyków nastawionych do nauki negatywnie, a do tych, którzy własnym 
rozumem dochodzą do wszystkiego, również nie chciałbym należeć. Zresztą 
wszystko to bzdury, niech Pan pisze, co chce. Jeśli zabraknie Panu faktów, 
można je zastąpić liryką . [ ... ] 

... Jeśli nie wzruszy Pana ów artystyczny wizerunek mojego losu, 
to jest Pan człowiekiem bez serca! 
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rys. A . Czechow 



DO WŁODZIMIERZA NIEMIROWICZA-DANCZENKI 

26 listopada 1896, Mielichowo 

Drogi przyjacielu, odpowiadam Ci na to, co w Twoim liście jest najistotniejsze: 
dlaczego my na ogół tak rzadko prowadzimy poważne rozmowy. Kiedy ludzie 
milczą, oznacza to, że nie mają o czym mówić albo, że się krępują. Bo i o czym 
mówić? Nie mamy życia społecznego ani towarzyskiego, ani nawet ulicznego; 
nasza miejska egzystencja jest uboga, jednostajna, szara, nieciekawa - i rozmo
wy o niej są podobnie nudne, jak korespondencja z Ługowojem*. Powiesz, że 
jesteśmy pisarzami i że to już samo przez się wzbogaca nasze życie. Czy 
istotnie? 
Ugrzęiliśmy po uszy w pracy zawodowej, ona nas stopniowo odizolowała od 
świata zewnętrznego - w rezultacie mamy mało czasu, mało pieniędzy, mało 
książek, mało i niezbyt chętnie czytamy, mało słyszymy, rzadko porównu
jemy ... Mówić o literaturze? Przecież tyle już mówiliśmy o niej ... Każdego roku 
to samo, wciąż to samo, a wszystko, co zazwyczaj mówimy o literaturze, 
sprowadza się do jednego: kto napisał lepiej, a kto gorzej, rozmowy zaś 
bardziej ogólne, na szersze tematy nigdy się nie kleją, bo gdy się ma wokół 
siebie tundrę i Eskimosów, to idee ogólne, jako nie pasujące do naszej rzeczy
wistości, równie szybko rozpływają się i znikają, jak marzenia o raju. 
Mówić o swoim życiu osobistym? Tak, czasami to ciekawe, o tym pomówi
libyśmy nawet chętnie , ale tu się już krępujemy, bo jesteśmy skryci, brak nam 
szczerości, powstrzymuje nas instynkt samozachowawczy, boimy się! Boimy 
sie, że naszą rozmowę podsłucha jakiś niekulturalny Eskimos, który nas nie 
lubi i którego my też nie lubimy; ja na przykład boję się, że mój przyjaciel 
Siergiejenko, którego uważasz za człowieka mądrego, będzie we wszystkich 
domach i przedziałach kolejowych głośno rozstrzygać kwestię: dlaczego ro
mansuję z panią N, skoro mnie kocha pani Z . Boimy się naszej etyki, boimy 
się naszych dam„. A więc za milczenie, za brak powagi, za jałowość naszych 
rozmów nie czyń odpowiedzialnym siebie ani mnie, tylko - jak powiada 
krytyka - "epokę", terytorium, co chcesz, i pozostaw całą sprawę jej własnym 
nieuniknionym losom, w nadziei na lepszą przyszłość. [„.] 

Oddany Czechow 

" Ługowoj - pseudonim A. Tichonowa, pisarza, redakrora Niwy 
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DO ALEKSEGO SUWORINA 
4 maja 1889, Sumy 

Ogień pali się we mnie równo i słabo, bez wybuchów i bez trzasku, dlatego też 
nie zdarza mi się, żebym w ciągu jednej nocy napisał kilkanaście stron naraz 
albo w zapale pracy nie położył się spać, kiedy jestem senny; dlatego nie robię 
kapitalnych głupstw ani wyrainie mądrych posunięć. Obawiam się, że pod tym 
względem jestem bardzo podobny do Gonczarowa, którego nie lubię i który 
przerasta mnie talentem o dziesięć głów. Za mało pasji. Oo tego dodajmy 
pewien psychopatyczny objaw: ni stąd, ani zowąd chyba już od dwóch łat przes
tałem cieszyć się z publikowaniem moich utworów, zobojętniałem na recenzje, 
na rozmowy o literaturze, płotki, sukcesy, niepowodzenia, duże honoraria -
słowem, kompletnie zgłupiałem . Jakiś zastój duchowy. Tłumaczę to sobie 
zastojem w moim życiu osobistym. Nie jestem rozczarowany ani znużony, nie 
cierpię na chandrę, tylko jakoś nagle wszystko zaczęło wydawać mi się niecie
kawe. Trzeba by podłożyć trochę dynamitu. [„.] 

25 listopada 1892 

[„.] Pan wie, że pisarzy, których uważamy za wiecznych czy po prostu dobrych 
i którzy nas upajają, łączy jedna wspólna i nader ważna cecha: gdzieś dążą i każą 
nam iść za sobą , a my czujemy nie rozumem, tylko całą istotą, że mają jakiś cel, 
jak ten duch Hamletowego ojca, który przecież nie bez kozery zjawia się i nie
pokoi naszą wyobrainię. [.„] 

[„.] A my? My! Malujemy życie, jakie jest - i dalej ani kroku„ . choćby smagano 
nas batem! Nie mamy ani bliskich, ani dalekosiężnych celów, a w duszy pusto, 
jak wymiótł. Polityki nie mamy, w rewolucję nie wierzymy, Boga nie uznajemy, 
duchów się nie boimy, a ja sam nie boję się nawet śmierci i ślepoty. Kto niczego 
nie pragnie, niczego się nie spodziewa i niczego nie boi, cen nie może być 
artystą. [ ... ] 
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OD LIKI MIZINOWEJ 
30 grudnia 1892 

... Jest na świecie człowiek, który mógłby powstrzymać mnie przed tym 
świadomym samozniszczeniem, ale ja tego człowieka nic nie obchodzę. Zresztą 
jest już za późno! .. . ja zawsze chcę Pana widzieć i pierwsza robię wszystko, co 
ode mnie zależy. A Pan szuka tylko wygody, spokoju i nie pofatyguje się dla 
nikogo ... 

2 lisropada 1893 

... Po co tak męczyć człowieka? Czyżby sprawiało to Panu przyjemność? A może 
postępuje Pan tak dlatego, że nie przychodzi Panu nawet do głowy, że inni 
mogą myśleć i czuć? .„ Proszę mi wybaczyć, że zmuszam Pana do czytania tych 
bzdur, ale jest mi naprawdę bardzo ciężko. Korzystam z chwili, kiedy mam 
jeszcze siły napisać Panu to wszystko, bo potem nie zdobędę się na co. 
Nie będzie się Pan śmiał z tego listu? Nie? Tego byłoby już za wiele! 
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DO LIDII AWIŁOWEJ 
28 sierpnia 1897 

Pani niesłusznie potępia pszczołę. Ona najpierw widzi barwne, piękne kwiaty, 
a potem zbiera z nich miód. 
A co się ryczy reszty - obojętności, nudy, tego, że ludzie utalentowani żyją 
i kochają tylko w świecie swoich wyobrażeń i fantazji - mogę powiedzieć jedno: 
cudza dusza jest zawsze ciemnością. 

DO OLGI KNIPPER 
29 sierpnia 1902 

[ ... ] Oskarżasz mnie o nieszczerość, a tymczasem zapominasz wszystko, co Ci 
mówię albo co do Ciebie piszę. Piszesz, że przejmują Cię dreszcze, kiedy 
czytasz moje listy, że pora nam się rozłączyć, że czegoś w tym wszystkim nie 
rozumiesz ... Piszesz, że mogę żyć przy Tobie i cały czas milczeć, że potrzebna 
mi jesteś tylko jako przyjemna kobieta i że sama żyjesz jako człowiek mi obcy i 
samotny ... 

OD OLGI KNIPPER 
15 stycznia 1903 

... W nocy długo nie mogłam zasnąć, płakałam, ponure myśli mnie nawiedzały. 
Człowiek żyje, krząta się, wszystko jest niby w porządku, i nagle wszystko 
z niezwykłą wyrazistością wydaje się takie niedorzeczne. Samotny jesteś , 

tęsknisz, nudzisz się ... No. ale Ty nie lubisz, kiedy mówię Ci o cym. A jak wiele 
mam Ci do powiedzenia! Nie mogę tak żyć tłumiąc to wszystko w sobie. Muszę 
się wygadać, czasem głupstwo palnąć, bzdurę lapnąć, byłoby jakoś lżej . 
Rozumiesz to czy nie? Ty jesteś przecież zupełnie inny. Ty nigdy nie powiesz, 
nie poczynisz aluzji, że ciężko Ci na duszy, a mnie się czasem tak chce, żebyś ze 
mną porozmawiał tak, jak z nikim nie rozmawiałeś. Piszę to, ale wydaje mi się , 

że nie rozumiesz, o czym mówię. Czy nie? To znaczy, że ci to nie jest potrzebne. 

Adresaci listów Czechowa: 
Wladimir Niemirowicz-Danczenko (1858-1943 ), pisarz, reżyser, działacz rearralny 
Aleksiej Suworin (1834-1912), pisarz, dramaturg, od 1879 wydawca gazery "Nowe Czasy" 
Olga Knipper ( 1870-1959), aktorka MCHAT-u, od 1901 żona Czechowa 
Lidia Awiłowa ( 1864-1943), pisarka, autorka wspomnień o Czechowie 
Grigorij Rosolino (1860-1943 ), dr medycyny, profesor neuropatolog 
Lidia (Lika) Mizi nowa (1870-1937), przyjaciółka Czechowa, żona reżysera Sani na 
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-------SCENARIUSZE ------
INGMAR BERGMAN - PERSONA 

Alma dostrzega: 
Pod prawą dłonią pani Vogler leży jakieś zdjęcie. Alma odsuwa jej rękę 
i odsłania na pół przedartą fotografię. Przedstawia ona czteroletniego 
synka Elżbiety. Łagodna twarz dziecka i małe wątłe ciało na długich, 
chudych nogach. 
Obie kobiety długo patrzą na zdjęcie. W końcu Alma zaczyna mówić, 
powoli, szukając słów. 
- Nie ma chyba nic trudniejszego, nieprawda? 
- (Elżbieto potwierdza ruchem gfoa!)y) 
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- Będziemy jednak o tym mówiły? 
- (Elżbieta potakuje) 

- Było to pewnego wieczora na jakimś przyjęciu, nieprawdaż? Zrobiło 
się już późno. Goście zachowywali się hałaśliwie. N ad ranem ktoś z 
gości powiedział:"Elżbieta Vogler ma wszystko, co powinna mieć 

kobieta i artystka". "Czego mi brakuje?", zapytałaś. Brak pani tylko 
jednego: dziecka". Śmiałaś się i uważałaś to za bzdurę. Po pewnym 
czasie okazało się, że jednak myślisz o tym nieraz. Twój niepokój 
narastał. Powiedziałaś mężowi, że chcesz mieć dziecko, ponieważ 

pragnęłaś być matką. 

Długa przerwa. Podarta fotografia leży na stole. Lampa naftowa syczy 
i wprawia w ruch cienie na ścianie. Alma kontynuuje. 
- Aktorka Elżbieta Vogler zaszła więc w ciążę. Kiedy zrozumiałaś, że 
fakty są już nieodwracalne, przeraziłaś się, nieprawdaż? 
- (Elżbieta opuszcza głowę) 

- Zlękłaś się odpowiedzialności, bałaś się zbytniego związania oraz 
tego, że być może musiałabyś odejść z teatru. Ogarnął cię strach przed 
bólem oraz śmiercią. Wreszcie przerażało cię twe własne ciało, które 
odkształcało się pod brzemieniem macierzyństwa. Cały czas grałaś 

jednak rolę ... 
- (Elżbieta odavraca wzrok) 

- Grałaś rolę szczęśliwej matki, która oczekuje dziecka. Wszyscy zaś 
zachwycali się mówiąc: "Jakaż ona piękna w tym stanie. Tak piękna nie 
była nigdy przedtem". 
- (Elżbieta usiłuje cof powiedzie{, lecz nie może) 

- Tymczasem kilka razy próbowałaś pozbyć się płodu. Ale na próżno. 
W końcu udałaś się do lekarza. On stwierdził, że jest już za późno. 
Wtedy zaczęłaś nienawidzić nienarodzone jeszcze dziecko i pragnęłaś, 
by przyszło na świat martwe. 
- Poród był długi i bolesny. Cierpiałaś kilka dni. Nie obeszło się bez 
kleszczy. Elżbieta Vogler patrzyła ze wstrętem na krzyczące brzydkie 
niemowlę i szeptała: 
- "U mrzyj jak najprędzej!" 
- Dziecko żyło na przekór. W końcu zmuszona byłaś karmić to odpy-
chające stworzenie własną piersią, która bolała, nie mogąc dostarczyć 
koniecznego pokarmu. Dziecko było chore, krzyczało dzień i noc. A ty 
nienawidziłaś je. Bałaś się i miałaś nieczyste sumienie. 
- W końcu chłopcem zaopiekowali się krewni. Zaś Elżbieta Vogler 
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wstała z łóżka i powróciła do teatru. 

Zdjęcie: Nieufne zmrużone oczy. Napięta delikatna szyja. 
Łopatka wysunięta do przodu. Całość sprawia niepokojące wrażenie. 
Alma mówi dalej: 

- Ale na tym cierpienia się nie skończyły. Mały chłopiec zapałał 

niepojętą gorącą miłością do swojej matki. Opierałaś się temu z całą 
siłą, ponieważ czułaś, że nie potrafisz tego odwzajemnić. Świadomość 
ta sprawia ci co dnia przykrość, dręczą cię wyrzuty sumienia. 
Próbowałaś się przełamać, lecz nie wychodziło ci to. Były to nieudane 
okrutne spotkania między tobą a synkiem. Pozostawałaś zimna i obo
jętna, a on patrzył na ciebie kochającym wzrokiem, chciałaś go ude
rzyć, by zostawił cię wreszcie w spokoju. Sądziłaś, że jest wstrętny że 
swymi grubymi wargami i wilgotnym pełnym miłości wzrokiem. Bałaś 
się. Alma słyszy swój głos, jakby obcy, nagle milknie, odwracając wzrok 
od Elżbiety. 

tłum. Stefan H. Kaszyński i Genowefa Sadalska 
WAiF, Warszawa 1977 
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MICHELANGELO ANTONIONI - NOC 

Auto, ulice Mediolanu. Wnętrze, plener, dzień. 
Giovanni milcząc prowadzi w6z. Lidia już nie pracze, ale jest zmęczona, zdenerwo
wana, zamknięta w sobie. 
GIOVANNI: Lidio, muszę ci coś powiedzieć. Przydarzyło mi się coś w klinice, 
bardzo nieprzyjemne zajście„. 
Wychodząc widziałem znowu tę dziewczynę. 
LIDIA: Jaką dziewczynę? 
GIOVANNI: Tę dziewczynę z korytarza. 
Ruszają wozy, kt6re są na przedzie. Giovanni jedzie wolno za nimi i na chwilę 
przestaje opowiadać. 
GIOVANNI: Stała w drzwiach... gdy przechodziłem, na początku nie 
zrozumiałem czego chce. 
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LIDIA: Wszedłeś do jej pokoju? 
GIOVANNI: Uczepiła się mnie ze zwierzęcym żarem i gwałtownością, która 
zupełnie mnie obezwładniła. 
Znowu musi zatrzymać auto. Lidia patrzy na niego bez określonego wyrazu. Nawet 
bez zdumienia. Giovanni jest bardzo niespokojny. Ona - spokojna. 
GIOVANNI: Zobaczyłem przed sobą tę zmienioną twarz i przez chwilę 
wydawało mi się, że ja jestem tego przyczyną. Było to straszne. Nadbiegły 
pielęgniarki... (Pauza). 
LIDIA: Tego rodzaju doświadczenie.„ może stać się tematem pięknego 

opowiadania, zatytułowanego Żywi i zmarli. 
Giovanni odwraca się gwałtownie. 

Lokal wydawnictwa. Wnętrze, dzień. 
Giovanni i Lidia wchodzą; kilka schodk6w prowadzi do oszklonych drzwi z szyldem 
wydawnictwa. 
Przez zatłoczony hall docierają do salonu. Na ścianach wiszą fotografie autor6w, 
między innymi fotografia Giovanniego. Wszędzie rozłożone egzemplarze jego książki 
pod tytułem "Sezon 11

• 

Goście, rozproszeni po salonie, prowadzą ożywione rozmowy. 
Panie, pisarze, krytycy, około pięćdziesięciu os6b. 
PANI: A teraz, co pięknego dla nas pan przygotowuje, Pontano? 
GIOVANNI: (sucho) Nic, proszę pani. 
PANI: O, jakże byłabym zachwycona, gdybym mogła napisać książkę 

Willa Gherardinich. Wnętrze, plener noc. 
GHERARDINI: Pozwól, kochanie ... To, co wspiera pisarza ... weźmy na 
przykład pana, Pontano ... nie jest to na pewno myśl o zarobku, ale poczucie 
konieczności. Pisze pan, ponieważ pan wie, że jest to konieczne, potrzebne 
panu i innym. 
PANI GHERARDINI: Ale przecież trzeba z czegoś żyć! 
GHERARDJ I: Nigdy się o to nie troszczyJem. Życie jest takie, jakie je 
sobie wymyślamy dzięki naszym dziełom. Co by pan robił, Pontano, gdyby 
pan nie pi ał? 
LIDIA: Myślę, że pewnie by się zastrzelił. 
Giovanni, zdumiony, odwraca się i patrzy na żonę. 
GIOVANNI: Nie uważam się za tak ważnego, może są jakieś inne rozwią
zania... Jak często obecnie pisarz zastanawia się, czy pisanie nie jest 
instynktem nie do opanowania, i to już przestarzałym. To praca taka samotna„. 
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praca rzemieślnika„. układanie z mozołem jednego słowa za drugim.„ praca, 
której nie można zmechanizować w żaden sposób. 
GHERARDINI: Czy pan jest tego pewny? 
GIOVANNI: Nie. Wy, przemysłowcy, macie nad nami tę przewagę, że macie 
do czynienia z prawdziwymi ludźmi... prawdziwymi domami... prawdziwymi 
miastami... Rytm życia i czasu jest w waszych rękach... przyszłość jest w 
waszych rękach. 
LIDIA: (jakby chcąc usprawiedliwić męża) Dziś jest wyjątkowo zły dzień. 
GIOVANNI: (do Lidii) Możliwe. 

RESY: (rozmarzona) Giovanni Pontano? Autor... (patrzy na niego jak w ekstazie). 
Co za wspaniała książka! Jedna z piękniejszych, jakie zostały kiedykolwiek 
napisane. 
GIOVANNI: Ależ ... 
RESY: (rozmarzona) Tak bardzio chciałabym zrozumieć, co dzieje się w głowie 
pisarza. 
Giovanni uśmiecha się, rozbawiony jej naiwnością. 
RESY: O nie! Innych także. 
GIOVANNI: Wyobrażam sobie, że wobec tego będzie pani miała masę roboty. 
Do zobaczenia. 
Odchodzi i znowu zaczyna szukać Walentyny wśr6d gości. 

GIOVANNI: Wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć sobie znacznie 
więcej. 

WALENTYNA: Tak, byłoby to naturalne. Ale ... 
Przerywa, chodzi po pokoju, odwraca się w stronę Giovanniego i m6wi poważnie: 
WALENTYNA: Zdaje mi się, że miłość musi ograniczać człowieka. 
Coś pomylonego, co wytwarza wokoło próżnię. 
GIOVANNI: Ale nie wewnątrz. Nawet w powieściach znowu zaczynają być 
modne uczucia. 
WALENTYNA: Rozumiem: pracujesz dzisiaj wieczorem. 
GIOVANNI: Och ... Wydaje mi się, że już nie mogę pisać. To się nazywa 
kryzys. Obecnie przeżywa go wielu. Ale dla mnie jest to sprawa tajemna, która 
dotyczy całego mojego życia ... 
WALENTYNA: Jesteś człowiekiem słabym, jak ja. 
Cisza. 
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przekład: Wanda Gall 
WAiF, Warszawa 1983 



FEDERICO FELLINI - OSIEM I Pól 

Guido jedzie powoli wiejską, bezludną i ciemną drogą. Obok niego siedzi Claudia. 
Słucha go uważnie, pełna jak najlepszych chęci i zainteresowana ;ak mała dziew
czynka bajką. 
GUIDO: ... Widział ją , rozmawiał z nią, potem zbudował na tym swoje 
fantazje... ale niekształtne, których on sam nie potrafi skonkretyzować ... 
Krótko mówiąc, twoja postać ... postać tej dziewczyny ... 
CLAUDIA: Ale kim jest ta dziewczyna? Studentką? Czy pracuje? Gdzie ją 
poznał? ... 
GUIDO: Powinien by ją poznać tutaj ... Nie, nie jest studentką ... Najpierw 
myślałem, że jest córką kustosza muzeum, wychowana wśród starych 
obrazów ... ona sama jest jak dawny obraz, właśnie włoski... Albo, że mieszka 
w pobliżu budki dróżnika ... 
CLAUDIA: A czy ta rola w ogóle jest? Coś mi się zdaje, że jeszcze jej nawet 
nie napisaliście ... 
GUIDO: Nie, nie jest napisana ... I nawet nie jest wymyślona ... 
... Wiesz, ten film jest dla mnie dość szczególny ... Postaci muszą się rodzić 
zależnie od okoliczności, przede wszystkim twoja... Nie żyją życiem 
autonomicznym ... 
Przygląda się jej w milczeniu przez kilka chwil i mówi dalej: 
... Pomyślała również, że on wyobraża ją sobie w różnych sytuacjach.„O, tak ... 
jak teraz. Potem na łące ... Potem, raz, w swoim pokoju w hotelu ... Ona 
przychodzi niespodziewanie ... i oddają się sobie ... 
CLAUDIA: Czy ona jest w nim zakochana? 
GUIDO: Tak, myślę ... Powinna być zakochana ... Więcej jeszcze: to jest nowa 
oferta ... która go zaskakuje .. . zmienia jego życie .. . 
CLAUDIA: Wybacz, ale ta dziewczyna jest trochę dziwna ... jeśli widziała go 
tylko raz! 
GUIDO: To jest właśnie to ... Jest tak, jak gdyby widziała go zawsze ... Ona 
powinna mu na przykład powiedzieć: jesteś moim pierwszym mężczyzną, 
czekałam na ciebie, jeśli chcesz odejdę razem z tobą, jeśli chcesz - będą 
czekać, cokolwiek - byleby być z tobą... Powiedziałabyś coś takiego 
mężczyźnie? 

Claudia jest trochę zmieszana 
CLAUDIA: Nie wiem, to zależy ... Gdybym go na prawdę kochała ... A poza 
tym zależy, jak ty to chcesz zrobić ... Jak jej na imię? 
GUIDO: Ja nazwałbym ją Claudią. 
CLAUDIA: To moje imię ... 
GUIDO: Tak ... sprawia ci to przykrość? ... Musi być taka, jak ty ... Przecież 
wybrałem ciebie ... Wyobraź sobie mężczyznę w moim wieku ... Nigdy nie 
chciała spojrzeć jasno na swoje uczucie, jakby w obawie przed spojrzeniem 
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prawdzie w oczy ... Albo tylko dlatego, że nie umie jej dostrzec ... Pewnego dnia 
zdarza mu się poznać dziewczynę ... jak ty ... 
CLAUDIA: Dwadzieścia jeden. 
GUIDO: Wydaje ci się za młoda dla niego? ... 
CLAUDIA: Nie, dlaczego? ... Gdybym naprawdę kogoś kochała, wiek nie 
miałby dla mnie znaczenia ... 
Zapada cisza. Guido zwalnia, samochdd prawie się zatrzymuje. 
No więc, jak to się kończy? 
Guido otrzLlsa się, patrzy na nią przez chwilę w milczeniu, i zamiast odpowiedzieć 
mówi dalej, jak gdyby kontynuował swoją myf/. 
GUIDO: Dla niego jest trochę tak, jak gdyby czuł, że za jakąś szybą jest coś, co 
go dotyczy ... Jak odrodzenie się ... To znaczy, dzięki tej sprawie powinien 
zrozumieć, że był poza wszystkim, poza życiem ... i on, rozumiejąc z olśnie
wającą jasnością ... prawdę tej oferty ... jest taki... ... taki... 
CLAUDIA: Podły? ... 
Claudia jest szczera, ale w jej tonie brzmi cof bardzo osobistego; Guido przez chwilę 
zastanawia się. 
GUIDO: No, to może trochę za mocno ... Podły? Wyobraź sobie, że kiedy 
zobaczyłem cię po drugiej stronie szyby ... zrozumiałem, że ty ... właśnie ty, 
Claudia, taka jesteś, możesz ... mnie pokochać ... że z tobą mógłbym zacząć 
wszystko od początku... nie wiem, jak... naturalnie.... ale, załóżmy, że tak 
było... a potem nie miałbym odwagi stłuc szyby... ponieważ wokoło byli 
ludzie ... w obawie, by nie wzięli mnie za wariata ... tak, rozumiesz? ... tak, gdzieś 
w głębi, podły... A ty zaczekałabyś chwilę. . . uśmiechając się do mnie ... 
i odeszłabyś ... Wiesz, że naprawdę, kiedy cię zobaczyłem, przez chwilę byłem 
niepewny, czy to jesteś ty .. . 
Ton rozmowy oscylującej między fikcją i rzeczywistofcią staje się coraz bardziej 
intymny. Również Claudia mu ulega i odpowiada cicho. 
CLAUDIA: On mówi jej to wszystko? .. . Jeśli ją kocha, dlaczego nie mówi? ... 
Byłoby o wiele prościej ... 
Guido wpatruje się w nią w półmroku. 
GUIDO: A nawet gdyby powiedział? ... To jest właśnie pytanie ... On, tak 
usidlony ... Tak zmęczony .. Jak może zdobyć się na odwagę? ... Na co może mieć 
nadzieję? ... Co powinien by zrobić potem, według ciebie? ... Odejść razem 
z nią? ... 
Zalega pełna refleksji cisza. Głęboka i kłopotliwa. Zawsze szczera i naturalna 
Claudia odpowiada. 
CLAUDIA: Może on nie potrafi kochać .. a więc - wszystko na nic. 
Znów chwila ciszy. Ale czar pryska. Guido uruchamia silnik samochodu i zmienia ton 
na żartoblilwy i gorzki zarazem. 
GUIDO: A więc skończone, koniec. Wytniemy tę rolę. Albo nie będziemy 
kręcić filmu. 
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przekład : Mirosława Śląska 
WAiF, Warszawa 1982 



Zastępca dyrektora: KAZIMIERZ BUDZANOWSKI 

Kierownictwo techniczne: BOGUSŁAW TOKARZ 
Główny rekwizytor: JERZY LASKOWSKI 
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OTIS Powstał w 1853 roku! 
W Polsce już od 20 lat! 

O TIS to 
projektowanie, dostawa, 

montaż i serwis 

dźwigów 
osobowych, towarowych, 

dla niepelnosprawnych i hydraulicznych 

o raz 
schodów i chodników ruchomych 

Pierwszy dźwig zainstalowaliśmy 
w 1906 roku w hotelu BRISTOL 

OTIS, ul. Szpitalna I , 00-020 Warszawa, tel. 0-22-268350. fax. 0-22-267820 


